
 

                                                                  

                               REPUBLIKA E KOSOVËS / REPUBLIKA KOSOVA 

   

                                                                                                                   Ac.nr.939/2017 

GJYKATA E APELIT E KOSOVËS NË PRISHTINË, në kolegjin e përbërë nga gjyqtarët Drita Rexhaj, 

kryetare e kolegjit, Albert Zogaj dhe Enes Mehmeti, anëtar të kolegjit, në çështjen juridike kontestimore 

të paditësit M.A. nga Prizreni, përfaqësuar nga  I.M. avokat në Prizren, kundër të paditurve Komuna e 

Prizrenit dhe Drejtoria Komunale e Arsimit-Prizren, për shkak të anulimit të vendimit, duke vendosur 

sipas ankesës së paditësit, e paraqitur kundër aktgjykimit të Gjykatës Themelore në Prizren, 

Departamenti i Përgjithshëm, C.nr.1098/16, i datës 26.01.2017, në seancën e kolegjit të mbajtur me 

datë 11.06.2020, mori këtë: 

A K T G J Y K I M 

 

REFUZOHET e pathemeltë ankesa e paditësit M.A. nga Prizreni, ndërsa aktgjykimi i Gjykatës 

Themelore në Prizren, C.nr.1098/16 i datës 26.01.2017, VËRTETOHET. 

 

A r s y e t i m 

 

Gjykata e shkallës së parë me aktgjykimin e atakuar, C.nr.1098/16 i datës 26.01.2017, në pikën një të 

dispozitivit ka refuzuar si të pabazuar kërkesëpadinë e paditësit M.A. nga Prizreni, përmes të cilës ka 

kërkuar që të anulohet vendimi i Drejtorisë Komunale të Arsimit në Prizren, nr.908/2011, të datës 

15.09.2011, si kundërligjor dhe të vërtetohet se paditësi është pensionuar në mënyrë kundërligjore me 

vendimin e të paditurit edhe pse ka pasur të drejtën të punojë të i padituri në periudhën 15.09.2011-

31.08.2012, në vendin e punës si arsimtarë i lëndës së TIK-ut, si dhe të obligohet e paditura që këtë ta 

pranoj, të ia pranoj të gjitha të drejtat paditësit të cilat rrjedhin nga marrëdhënia e punës e deri në fund 

të vitit shkollor 2011/12, përfundimisht deri me datën 31.08.2012, dhe të ia paguaj kompensimin në 

shumën prej 3.850.00 Euro, që do të thotë për 11 muaj nga 350 Euro, në muaj, me kamatë ligjore duke 

filluar nga data e ushtrimit të padisë e deri në pagesën definitive. Në pikën II të dispozitivit ka vendosur 

qe secila palë të bart shpenzimet e veta procedurale. 



Kundër këtij aktgjykimi brenda afatit ligjor ankesë ka paraqitur i autorizuari i paditësit, shkak të shkeljes 

së dispozitave të procedurës kontestimore, konstatimit të gabuar apo jo të plotë të gjendjes faktike si 

dhe zbatimit të gabuar të së drejtës materiale, me propozim që të aprovohet në tërësi ankesa e 

paditësit, të ndryshohet aktgjykimi i kundërshtuar të aprovohet në tërësi padia e  paditësit ose 

aktgjykimi i ankimuar të prishet dhe të i kthehet gjykatës së shkallës së parë në rigjykim dhe rivendosje. 

Gjykata e Apelit si gjykatë e shkallës së dytë, pas vlerësimit të pretendimeve ankimore lidhur me 

aktgjykimin e atakuar, në mbështetje të dispozitës së nenit 194 dhe 195, të Ligjit për Procedurën 

Kontestimore (LPK), ka gjetur se: 

Ankesa e paditësit është e pabazuar. 

Nga shkresat e lëndës rezulton se paditësi pranë gjykatës së shkallës së parë, ka paraqituri padi ndaj 

të paditurve me të cilën ka kërkuar që të anulohet vendimi i Drejtorisë Komunale të Arsimit në Prizren, 

nr.908/2011, të datës 15.09.2011, si kundërligjor dhe të vërtetohet se paditësi është pensionuar në 

mënyrë kundërligjore me vendimin e të paditurit edhe pse ka pasur të drejtën të punojë të i padituri në 

periudhën 15.09.2011-31.08.2012, në vendin e punës si arsimtarë i lëndës së TIK-ut, si dhe të 

obligohet e paditura që këtë ta pranoj, të ia pranoj të gjitha të drejtat paditësit të cilat rrjedhin nga 

marrëdhënia e punës e deri në fund të vitit shkollor 2011/12, përfundimisht deri me datën 31.08.2012, 

dhe të ia paguaj kompensimin në shumën prej 3.850.00 Euro që do të thotë për 11 muaj nga 350 Euro, 

në muaj, me kamatë ligjore duke filluar nga data e ushtrimit të padisë e deri në pagesën definitive.  

Gjykata e shkallës së parë pas shqyrtimit dhe administrimit të provave të prezantuara nga palët 

ndërgjyqëse, në seancën e shqyrtimit kryesor ka nxjerrë aktgjykimin e atakuar C.nr.1098/16, i datës 

26.01.2017, me të cilin ka vendosur që ta refuzoj kërkesëpadinë e paditësit me përmbajtje si në 

dispozitiv të aktgjykimit, i përshkruar edhe me lartë në arsyetim të këtij aktgjykimi.  

Pas vlerësimit dhe administrimit të gjitha provave, gjykata e shkallës së parë erdhi në përfundim se 

kërkesëpadia e paditësit duhet të refuzohet ngase u provua se paditësi ka qenë në marrëdhënie punë 

si mësimdhënës i lëndës së TIK-ut në SHFMU “Abdyl Frashëri”, në Prizren, deri me datën 15.09.2011. 

Me vendimin e të paditurës këtu paditësi i ndërpritet marrëdhënia e punës për shkak se i njëjti ka 

plotësuar kushtet ligjore për pensionim, përkatësisht ka arritur moshën 65 vjeçare.  Më tutje gjykata e 

shkallës së parë ka arsyetuar se vendimi i të paditurës mbi shkëputjen e marrëdhënies së punës 

paditësit është i ligjshëm, pasi që i njëjti është marrë në përputhje të plotë me nenin 67 par.1 pika 4 të 

Ligjit të Punës. Është vlerësimi i gjykatës së në rastin konkret për të paditurin me rastin e ndërprerjes 

së marrëdhënies së punës kanë qenë në zbatim dispozitat e Ligjit të Punës, pasi që sipas Ligjit për 

Shërbimin Civil, për këto kategori marrëdhënia e punës rregullohet me Ligjin e Punës. Rrjedhimisht 

pretendimin e palës paditëse se kjo e drejtë i takon sipas Udhëzimit Administrativ nr.1/2010, të datës 

30.03.2010, i ka vlerësuar  si të pabazuara, kjo pasi që me të njëjtin udhëzim është ndryshuar 

Urdhëresa Administrative nr.2003/2  mbi zbatimin e Rregullores së UNMIK-ut nr.2001/36 mbi Shërbimin 

Civil të Kosovës dhe Udhëzimi Administrativ, nr.18/2005, të datës 12.05.2005 për pensionimin e 

mësimdhënësve, i cili parasheh se mësimdhënësit që plotësojnë kushtet për pensionim pas fillimit të 

vitit akademik u vazhdohet kontrata e punës deri në fund të vitit akademik, me të cilat ndryshime 

rrjedhimisht dispozitat e lartpërmendura nuk zbatohet sipas këtyre ndryshimeve. Andaj gjykata e 

shkallës së parë konform dispozitave ligjore të Ligjit të Punës vendosi që kërkesëpadia e paditësit të 



refuzohet si e pabazuar. Lidhur me shpenzimet e njëjta ka vendosur konform nenit 449 dhe 452.4 të 

LPK-së. 

Gjykata e Apelit nisur nga kjo gjendje e çështjes vlerëson se qëndrimi dhe përfundimi juridik i gjykatës 

së shkallës së parë është i drejtë dhe i ligjshëm, pasi që aktgjykimi i atakuar nuk është i përfshirë në 

shkelje thelbësore të dispozitave të procedurës kontestimore nga neni 182 paragrafi 2, pika (b), (g),( j), 

(k) dhe (m) e LPK-së, dhe e drejta materiale është zbatuar në mënyrë të drejtë për të cilat shkaqe 

Gjykata e Apelit  kujdeset sipas detyrës zyrtare në kuptim të dispozitës së nenit 194 të LPK-së, e po 

ashtu nuk është i përfshirë as në shkelje tjera të dispozitave të procedurës kontestimore të cilat i ka 

pretenduar pala ankuese me ankesë. 

Gjykata e Apelit nuk i ka pranuar pretendimet ankimore se aktgjykimi i atakuar është i përfshirë në 

shkelje thelbësore të dispozitave të procedurës kontestimore nga neni 182 paragrafi 2 pika (n) e LPK-

së, pasi që aktgjykimi nuk ka të meta për shkak të cilave nuk mund të ekzaminohet, dispozitivi është i 

qartë, në harmoni të plotë me vetveten dhe me arsyet e aktgjykimit, e në lidhshmëri me këtë gjykata ka 

dhënë arsyeje të mjaftueshme për faktet vendimtare të çështjes duke arsyetuar se cilat fakte me cilat 

prova janë vërtetuar, si janë vlerësuar provat dhe si ka arrit gjykata në përfundimin e saj për 

themelësinë e kërkesëpadisë.  

Pra në këtë rast pretendimi për mungesë të arsyeve lidhur me përfundimin e gjykatës së shkallës së 

parë, Gjykata e Apelit e konsideron të pathemeltë për shkak se arsyetimi i aktgjykimit është koherent, 

logjik dhe me shpjegim të mjaftueshëm për konstatimin e gjendjes faktike dhe për kualifikimin e të 

njëjtës në raport me normat materialo-juridike nga ka rezultuar pathemelësia e kërkesëpadisë. 

Nuk qëndrojnë pretendimet e të autorizuarit të paditësit për konstatim të gabuar dhe jo të plotë të 

gjendjes faktike, meqë nga shkresat e lëndës konstatohet se të gjitha faktet e çështjes janë provuar me 

prova përkatëse të cilat janë administruar në një proces të rregullt gjyqësor. Gjykata e shkallës së parë 

në mënyrë të plotë dhe të drejtë ka vërtetuar gjendjen faktike, ka konstatuar se paditësi me datë 

15.09.2011, ka arritur moshën e pensionimit i cili fakt nuk është i kontestueshëm as nga palët 

ndërgjyqëse e po ashtu vërtetohet edhe nga shkresat e lëndës. Nga provat e administruara nga gjykata 

e shkallës së parë është krijuar pasqyrë e qartë për vendosjen lidhur me kërkesat e palës paditëse dhe 

për zbatimin e të drejtës materiale.  

Në lidhje me pretendimet për zbatimin e gabuar të së drejtës materiale, Gjykata e Apelit vlerëson se 

pretendimet e ankuesit nuk qëndrojnë, pasi që gjykata e shkallës së parë me rastin e vendosjes 

meritore të çështjes ka dhënë arsyetimin e saj se veprimet e të paditurës për ndërprerjen e 

marrëdhënies së punës paditësit janë veprime tërësisht të ligjshme në pajtim me nenin 67 paragrafi 1 

të Ligjit të Punës, e cila i referohet ndërprerjes së marrëdhënies së punës sipas fuqisë së ligjit dhe atë 

me rastin e arritjes së moshës së pensionit ( ligj i aplikueshëm në kohën e lindjes së këtij kontesti). I 

sqaruar edhe me Ligjin Nr. 03/L-149 Për Shërbimin Civil të Republikës së Kosovës neni 1 par. 1 me të 

cilin është përcaktuar, se cilat kategori të punonjësve publik nuk janë pjesë e Shërbimit Civil,  “Në bazë 

të këtij ligji, statusi i nëpunësit civil nuk aplikohet për kategoritë e mëposhtme: stafi mësimor i sistemit 

arsimor, stafi mjekësor i sistemit shëndetësor, krijuesit dhe përformuesit e artit, zyrtarët policorë të 

Policisë së Kosovës, zyrtarët doganorë të Doganave të Kosovës, zyrtarët korrektues të Shërbimit 

Korrektues të Kosovës dhe pjesëtarët e Forcës së Sigurisë së Kosovës, të emëruarit politik dhe të 

gjithë ata që emërohen në pozita nga të emëruarit politik dhe anëtarët e kabineteve të tyre, që nga 



kabineti i Presidentit, Kryetarit të Kuvendit, Kryeministrit dhe kabinetet e ministrave. Marrëdhënia e tyre 

e punës rregullohet me Ligjin e Punës, ligje të veçanta, me marrëveshje kolektive ose me rregullore 

sektoriale.” Me që nga shkresat e lëndës vërtetohet fakti se paditësi si punëtor i arsimit më datën 

15.09.2011, ka arritur moshën 65 vjeçare të pensionimit, rrjedhimisht si punëtor i arsimit nuk e ka 

statusin e shërbyesit civil.  

Nga të cekurat më lartë, kjo Gjykatë i vlerëson si të pabazuara pretendimet ankimore të palës paditëse 

se kjo e drejtë i takon konform Udhëzimit Administrativ nr. 1/2010 dt. 30.03.2010, ngase konform nenit 

2 të këtij Udhëzimi është paraparë: “ Për mësimdhënësit të cilët i plotësojnë kushtet për pensionim pas 

fillimit të vitit akademik, përkatësisht shkollorë, nuk zbatohen dispozitat e Urdhëresës Administrative nr. 

2003/2 mbi zbatimin e Rregullores së UNMIK-ut nr. 2001/36 mbi shërbimin civil të Kosovës dhe 

Udhëzimi Administrativ nr. 18/2005 të datës 12.05.2005”  nga e cila rezulton se me këtë Udhëzim 

Administrativ janë ç „fuqizuar dispozitat e Urdhëresës Administrative nr. 2003/2 mbi zbatimin e 

Rregullores së UNMIK-ut nr. 2001/36 mbi shërbimin civil të Kosovës dhe Udhëzimi Administrativ nr. 

18/2005 të datës 12.05.2005 me të cilat është paraparë që mësimdhënësit të cilët i kanë plotësuar 

kushtet për pensionim pas fillimit të vitit akademik, përkatësisht shkollorë iu vazhdohet kontrata deri në 

fund të vitit akademik. 

Janë vlerësuar edhe pretendimet tjera ankimore, por Gjykata e Apelit nuk ka gjetur se aktgjykimi i 

atakuar është i përfshirë në ndonjë shkelje, prandaj të gjitha pretendimet janë vlerësuar si të 

pabazuara. 

Nga arsyet e cekura Gjykata e Apelit, gjeti së gjykata e shkallës së parë në mënyrë të drejtë dhe të 

ligjshme ka vendosur në këtë çështje juridike, prandaj në mbështetje të dispozitave nga neni 194, 195 

paragrafi 1 pika (d) LPK-së vendosi si në dispozitiv të këtij aktgjykimi.   

GJYKATA E APELIT E KOSOVËS NË PRISHTINË 

Ac.nr.939/2017, të datës 11.06.2020 

                                                                                                                           Kryetare e kolegjit, 

 Drita Rexhaj 

 

 

 

 


