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Numri i lëndës: 2019:120520 

Datë: 01.10.2019 

Numri i dokumentit:     00544968 

                                                                                                                           C.nr.1262/18 

GJYKATA THEMELORE FERIZAJ Departamenti i Përgjithshëm  Divizioni Civil, 

sipas gjyqtarit Misin Frangu, duke vendosur në çështjen juridike të paditësit H.M.nga Ferizaj 

rr.”..............”, të cilin me autorizim e përfaqson avokat B.S.nga Ferizaj, kundër të paditurës 

Komuna e ………….. Drejtoria Komunale e Arsimit-……….., të cilen e kanë përfaqsuar 

përfaqsuesit e të paditurës A.A.e I.A.nga Ferizaj, me autorizime në shkresat e lëndës, në 

çështjën kontestuese, kontest pune, për anulimin e vendimit Shqiptim i Masës Disiplinore 

Ndërpreje e marëdhënjës së punës vlera e kontestit e papërcaktuar, në shqyrtimit kryesor më 

datën 31.07.2019 merrë këtë: 

 

A K T GJ Y K I M 

 

I.APROVOHET kërkëspadia e paditësit H.M.nga Ferizaj rr.”..............”, ANULOHET 

si i kundërligjëshëm:Vendimi i Komisioni Disiplinor me .........i datës 29.05.2015, Vendim për 

Shqiptimin e Masës Disiplinore, DETYROHET e paditura Komuna ……….. DKA në 

………, që paditësin ta kthej në punë dhe detyrat e punës si Profesor i lëndës së Biologjis në 

shkollen e Mesme të ....... “.........”, në Ferizaj, me të gjitha të drejtat nga marëdhënja e punës, 

në afatin prej 7 ditësh nga dita e plotfuqishmëris së këtij Aktgjykimi, nën kërcnimin e 

përmbarimit ligjor. 

II.DETYROHET e paditura që paditësit ti a paguaj shpenzimet e procedurës në 

shumen prej 1,319.oo  €,  për 9 seancat e mbajtura nga 135 €, si dhe për përpilimin e padisë  në 

shumen prej 104.oo €, Ndersa shumen e kërkuar  prej 100 €  refuzohet   si e pa bazuar.  
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A r s y e t i m 

 

Paditësi për mes përfaqsuesi të tij B.S.avokat nga Ferizaj më datë 10.08.2015,  pran 

kësaj gjykate ka ushtruar padi me bazë juridike anulimi i aktvendimit  01.101 të datë 

29.05.2015 për ndërprerjen e marëdhënjes së punës. 

 

Paditësi për mes të autorizuarit të tij avakat B.S., në padi si dhe në rregullimin dhe 

precizimin e padisë në seancën e shqyrtimit kryesor, si dhe në fjalën përfundimtare ka kërkuar 

që padia dhe kërkespadia e paditësit H.M.të aprovohet si e bazuar, dhe njëherit ka kërkuar që të 

vertetohet se është kunderligjorë:Vendimi i Komisionin Disiplinor .........i datës 29.05.2015, 

njëherit ka kërkuar të detyrohet e paditura Komuna e .......... DKA në ............, që ta kthej në 

vendin e punës dhe detyrat e punës Profesor në lëndë e Biologjis në shkollën e Mesme “......... 

“, dhe shkollen e mesme “...............”, në Ferizaj, H.M.nga Ferizaj rr.”..............”, përfaqsuesi i 

paditët me tej ka vazhduar se nga provat e prezentuara të paditësit u vertetua se e Paditura i ka 

nderprer maredhenjen e punës paditësit me pretendime-preteks politik, dhe se të gjitha 

pretendimet qe paraqiten në vendim mbi masen disiplinore janë fabrikime, montime dhe 

ligështi e organeve që të njejtat i kan përgaditur.Të gjitha këto pretendime gjatë seancave të 

mbajtura kanë ra poshtë sepse të paditurat në asnjë mënyrë, me asnjë provë të vetme nuk e 

kanë bindë gjykaten që pretendimet e tyre janë ligjore dhe të vërteta.Asnjë provë të vetme 

materiale dhe bindëse të paditurit nuk prezentuan sa i përket pretendimeve në vendimin mbi 

nderprerjen e maredhenjës së punës, nuk theksuan dhe nuk sqaruan këto çështje:1.Cilat janë 

fyrjet të cilat i ka përdorur paditësi, 2.Në cilen kohë, vend, dhe ndaj kujt (Emrat dhe mbiemrat), 

dhe mënyren janë bërë(sçarim-nuk u theksuar se palët kinse të fyera nga paditësi kanë hapuar 

ndonjë procedurër disiplinore, penale apo administrative ndaj paditësit, kjo asnjëher nuk u 

përmend me fakte dhe prova gjatë seancave gjyqsore.Pundhënsi në rastin e H.M., nuk ka bërë 

asnjë list të arsyeve, bazave, dhe rasteve të shfaqura nga ana e paditësit, për të realizuar një 

ndërpreje valide të maredhenjës së punës- nderprerjen e kontratës së punës.Përfaqsuesi i 

paditësit ka vazhduar duke deklaruara se  bënë edhe një korrigjim – gabim teknik nga 

parashtresa mbi precizimin e padisë dhe atë tash është Drejtoria e Arsimit – Komuna e .......... a 

duhet te jete Komuna e ........... – DKA, i ka kundërshtuar provat e propozuara nga ana e të 

paditurës me arsyetimin se këto prova nuk janë objekt shqyrtimi i kërkesë padisë, pasi që 

largimi nga puna i paditësit nuk është bërë për shkak të kalimit të afatit të kontratës në bazë të 

rregullorës  2001/11, të datë 04.10.2001, të gjitha kontratat kanë qenë kontrata të cilat është 
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dashur që të ripërtërihen çdo vit dhe kjo praktik është zbatuar deri në janar të vitit 2015, ku 

është nxjerr udhëzim administrativ në të cilin kontratat kanë hartuar në afat të pacaktuar.  

 

Prandaj i propozojmë Gjykatës që provat e propozuara të mos përdoren si prova në këtë 

çështje. Pundhanësi në këte rastë nuk ka zbatuar nenin 70 të Ligjit të punës, në bazë të kësaj 

dispozite pundhënsi i ka pasur shum mundësi tjera për të vepruar e jo sipas veprimit të tyre të 

shkoj çështjen në ekstrem dhe të përdoret masa ma e rënd dhe e fundit ndërprerja e 

maredhënjës së punës. Së pari egzistojnë masat mbi vrejtjet me gojë, me shkrim, 

paraprijashtimi e disa masa tjera të cilat nuk i ka zbatuar para marrjës së ndëprejës së 

marëdhanjës së punës. Shpenzimet e procedurës i ka kërkuar sipas tarifës së avokatëve. 

Përfaqsuesuesit e të paditurës përmes përgjegjëjës në padi, me anë të parashtresës, gjatë 

shqyrtimit gjyqesor si dhe në fjalën përfundimtare e kan kundershtuar padinë dhe kërkespadin 

si të pa bazuar, dhe thekson se paditësi me veprimet e tij në vendin e punës, dhe lidhur me 

punën ka bërë shkeljet të rënda të punës të sanksionuara në nenin 70 pika 1.4.1, pika 1.4.2, pika 

1.6.1, pika 1.6.2 dhe pika 4 e Ligjit nr. 03/L-212, Ligjit të Punës, nenit 2 pika d,f,g,o,p, dhe 

pika r. të Udhëzimit Administrativ nr. MASHT 40/2005, të datës 28.09.2005, si dhe nenit 10 

pika 1.5, 1.8, 1.10, 1.13, 1.20, 1.22, dhe pika 1.31, të Rregullorës 01.Nr.336/2014, datë 

27.11.2014, Për Përgjegjësinë Disiplinore dhe Materiale të Puntorëve Arsimor të Komunës së 

Ferizaj. Paditësi me veprimet e tij të cilat bien ndesh me qëllim e institucionit edukativo-

arsimore (shkolla) ka bërë disa herë shkelje të detyrave të punës.Me njoftimin-kërkesën 

nr............ të datës 12.01.2015, të ..............., Drejtoria Komunale e Arsimit është njoftuar se 

paditësi, në bazë të vlerësimit që është bërë me pytësor ndaj nxënësve të njëtit kanë, pasur 

ankesa të shuma që nuk duhet ti ketë një mësimdhanës.Me raportin nr.M.H. të datës 

01.04.2015, Drejtori i Shkollës së Mesme të Lartë .........., përsëri Drejtoria Komunale e Arsimit 

është informuar, se paditësi i ka fyer-ofenduar dhe kërcënuar mësimdhënsit e kësaj shkolle.Me 

proceverbalin Ref........nr.protokollit ......., të datës 16.03.2015 Departamenti i Inspeksionit të 

Arsimit, ka shqyrtuar kërkesën nr......, të datës 02.03.2015, të DKA-së, dhe ka gjetur se paditësi 

ka bërë një vargë shkeljësh të rënda disiplinore në shkollat ku është duke dhën mësim dhe ka 

propozuar që të shqyrtohet përgjegjesia e tij Disiplinore.Drejtoria Komunale e Arsimit me 

kërkesën e saj 101, të datës 21.03.2015, ka kërkuar nga zyra e personelit që të inicohet 

procedura disiplinore ndaj shkelësit (tani paditësit).Komisioni disiplinor ka filluar proceduren 

disiplinore ndaj paditësit, duke marr në pytje paditësin, dhe ka administruar edhe provat e tjera 

me dëgjimin e dëshmitarëve të tjerë. 



 Numri i lëndës: 2019:120520 
 Datë: 01.10.2019 
 Numri i dokumentit: 00544968 
 

4 (11)  

 2
0

1
9

:1
2

0
5

2
1

 

Komisioni disiplinor gjatë kësaj periudhe ka konstatuar dhe vërtetuar se paditësi, gjatë një 

periudhe kohore, në shkollat dhe klasat ku ka dhënë mësim i njejti, i ka fyer në mënyra të 

ndryshme (për pamje fizike) nxënësit, të njejtëve u ka ligjiruar me baza fetare i ka ngacmuar 

(me ledhatim flokësh) dhe ngacmime jo etik nxënëset femra.Ka fyer dhe ofenduar 

mësimdhënset femra ku dhe ka pasur intervenime nga ana e Policisës së Kosovës.Ka fyer 

shantazhuar dhe kërcënuar drejtorët e shkollave dhe stafin tjetër arsimor në shkolla ku ka 

punuar, si në mënyrë verbale dhe me shkresa të tjera të shkruara.Gjithashtu fyrje shantazhime 

verbale dhe në forma shkresore ka bërë edhe ndaj organeve administrative komunale dhe 

organeve tjera arsimore qendrore (ku vërtetohet nga deklaratat e tija të dhënë para komisionit 

disiplinor). 

 

Andaj duke u mbeshtetur në të gjitha këto fakte edhe komisioni disiplinor i të paditurës me 

vendimin ......., të datës 29.05.2015, drejt ka vendosur kur paditësit i ka shqiptuar masën 

Disiplinore Nderpëreje e Mardhenjës së Punës, për shkak të shkeljeve të rënda të datyrave të 

punës, të parapara në dispozitat e ligjit dhe të akteve tjera Ligjore të sipërpermenduar, por 

gjykata te shqyrtoj provat materiale te cilat janë ne shkresat e lendes, deklaratat me shkrim te 

nxënësve, prindërve, mësimdhënësve dhe te drejtoret e shkollave me te cilën paditësi ne 

vazhdimësi ka bere shkelje te renda te detyrave te punës te parapara ne rregulloren 01 nr 

336/2014 dhe ate nenin 10, te kësaj rregullore ku e njëjta ka fuqinë ligjore ne baze te Ligjit te 

Punës ku ligji ka përcaktuar se me akte te veçanta te brendshme punëdhënësit mund te 

rregullojnë masat disiplinore. Sa i përket çështjes se palës paditëse se paditësit nuk i është 

dhënë vërejtje apo shqiptim te masave paraprake para kësaj nuk qëndrojnë ngase sipas 

deklaratave ne cilësi te dëshmitarit pranë kësaj gjykate qe kane dhe e drejtoret e shkollave 

ekzistojnë provat se te njëjtit disa here vërejtje verbale i kane dhënë për sjellje te tilla nga ana 

tjetër ne dosjen personale te paditësit ekzistojnë edhe vërejtjet me shkrim përkitazi me shkeljet 

e detyrave te punës te cilat i ka shkaktuar paditësi. Përfaqësuesi i të paditurës ka vazhduar duke 

deklaruar se konstatimi se marrëdhënia e punës është rregulluar sipas udhëzimit te MASHT-it, 

dhe kontratat e punës kane qenë të përsëritura vit pas viti, mirëpo me udhëzimin administrativ 

numër 10/2015, të datë 01.09.2015, i cili udhëzim administrativ ka hyrë në fuqi me 08.09.2015, 

MASHT-i, i ka detyruar Drejtoritë e Arsimit për lidhje te kontratave te përhershme për 

mësimdhënësit te cilët i plotësojnë kriteret dhe  kushtet sipas këtij udhëzimi, në rastin konkret 

paditësi pas hyrjes në fuqi të këtij udhëzimi administrativ nuk ka lidh kontrate me të paditurën 

dhe sipas kësaj të njëjtit në bazë të fuqisë ligjore i ka pushuar marrëdhënia e punës. Gjykatës i 

ka propozuar që ta Refuzon padin dhe kërkespadin e paditësit H.M., me të cilen ka kërkuar 
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anulimin e vendimit .........të datës 29.05.2015, të komisionit disiplinor si të pa bazuar. 

Shpenzimet e procedurës nuk i ka kërkuar.  

 

Me qëllim të vërtetimit të drejtë dhe të plotë të gjendjës faktike lidhur me çështjen konkrete 

juridike, për aq sa palët ndërgjyqëse përmbushin detyrimin e tyre për t`i parashtruar ato, në 

kuptim të nenit 7.1 të LPK-së, gjykata në procedurën e provave në shqyrtimin kryesor-publik të 

datës 14.07.2016, dhe 26.07.2016, sipas propozimit të palëve ka administruar provat dhe atë 

dëgjimin e dëshmitarëve E.Q., B.H., A.M., I.A.dhe Xh.Sh.janë lexuar shkresat-Kontrata e 

punës e datës 01.03.2015, formulari  për kërkese apo ankesë me nr. protokolli ......., ankesa 

ndaj vendimit të komisionit disiplinor .......dt 29.05.2015, ankesa e H.M.kundër vendimit ....... 

dt.29.05.2015, e ushtruar me dt.08.06.2015, ankesa kundër konkursit të DKA-së në ..........e 

dt.09.07.2015, nr protokolli 02-16-62990, kërkesa për punësim në emër të H.M.e 

dt.26.05.2015, nr protokolli 07-111-47832,  ankesa në emër të H.M.drejtuar DKA-së ............ 

me nr. rendor 153 e dt. 09.07.2015, kërkesa e H.M.e cila i është drejtuar Shkollës Meme ....... 

në Ferizaj me nr. protokolli 189 e dt. 01.09.2014,  shkresa-përgjigja me shkrim kundër vërejtjes 

të drejtorit E.Q.e dt 20.03.2015 (Drejtoria Komunale e Arsimit ..........), kërkesa e përgjigja  me 

shkrim kundër drejtorit E.Q. e dt.20.03.2015 me nr. protokolli 07-16-26211, shkresa drejtuar 

DKA-së, në .......... sipas lëndës njoftim mbi politizimin e shkollave tona në Ferizaj e datë 

22.10.2013, shkresa drejtuar Komandës Rajonale të Policisë Sektori Hetues në Ferizaj e datë 

23.10.2013, shkresa drejtuar Shkollës Mesme “ .........” në Ferizaj e dt.19.02.2015, 

memorandumi i mirëkuptimit me nr. protokolli 41/01/01 e dt .08.04.2014,  përgjigja padi nga 

ana e të paditurës e deponuar me dt.14.10.2015, parashtresa për përshpejtimin lëndës e dt 

26.01.2016, parashtresa për plotësimit dhe precizimit të padis e dt 05.04.2016,  kërkesa për 

Gjykatën Themelore në Ferizaj e datë 30.05.2016, vendimi për shiqimin e masës disiplinore me  

....... datë 29.05.2015, vërtetimi në emër të H.M. me nr. protokolli 449 me datë 09.09.2015, 

procesverbali me nr .............. dt. 01.04.2015 i seances dëgjimore të Komisionit Disiplinorë, 

rregullorja për përgjegjësin disiplinorë materiale të punëtoreve arsimor të Komunës së ............ 

e datë 27.11.2014, fletëdorëzimi me të cilat e paditura i ka dorëzuara provat e kërkuar  paditësit 

H.M. të njëjta sikurse i ka dorëzuar edhe gjykatës, shkresa nga Shkolla e Mesme e Larte 

“..........”, Ferizaj e shkruar nga drejtori B.H. e drejtuar për z. M.H.Drejtor i DKA-së, me nr 

rendor .......... e datë 01.04.2015, procesverbali i datë 23.04.2015 me nr. rendor ............., 

procesverbali i dëgjimit të dëshmitarit me nr. rendor 01 nr...........të  datë 08.05.2015, 

procesverbali i dëgjimit te dëshmitarit nr. rendor ....... të  dt. 04.05.2015,  E.B., procesverbali i 

dëgjimit të dëshmitarit me nr. rendor 01 nr...........të datë 04.05.2015, H.Sh., procesverbali i 
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dëgjimit të dëshmitarit nr. rendor  01 nr. 101të  dt.18.05.2015, procesverbali i dëgjimit të 

dëshmitarit  nr. rendor ............. të date 23.04.2015, procesverbalin i dëshmitarit nr. rendor 01 

nr...........të dt.08.05.2015, shkresa e nxënëses Sh.A.dhe B.M. e datë 16.09.2012, pyetësori për 

vlerësimin mësimdhënësve .......... Ferizaj nga nr.1 deri nr.7,  shkresa e dt.23.03.2015 me nr. 

zyrtarisht për z. Gj.Sh. kryetari i komisionit disiplinor i drejtuar nga udhëheqësi i personelit 

I.S., kërkesa për procedur disiplinore e dt.20.03.2015 me nr. rendor..........për zyrën personelit i 

drejtuar nga drejtori i DKA-së, M.H., procesverbali i Departamenti i Inspekcionit të Arsimit 

MASHT, Sektorit të Inspeksionit të Arsimit Ref........nr. protokoli ....... datë 16.03.2015, 

procesverbali  01 . nr...........dt. 04.05.2015,  shkresa nga Shkolla e Mesme e Lartë “..........” 

Ferizaj drejtuar nga drejtori shkollës  B.H. për drejtorin e DKA- së, M.H. e datë 12.01.2015, 

ankesat e nxënësve e datë  06.01.2015 nga nr. 1 -11 janë të pa lexuara,  deklarata e I.I.T.,  baba 

i A.T.1.  procesverbali i datës 29.08.2016, në të cilën janë administruara të gjitha provat që 

gjenden në shkresa të lëndës, përgjigja në kërkesën e H.M. të datës 09.07.2019, nga ana e 

Inspektoratit të Arsimit, me numër të referencës ....me nr. të protokollit 456/19, e datës 

20.08.2019,  ankesa për SIA e datës 20.08.2019, kërkesa e dërguar te SHML. në Ferizaj-.......... 

e datës 09.07.2019, kërkesa drejtuar .............me nr te protokollit 58/19 e datë 22.08.2019,  

kontrata e punës ne emër të H.M. e datë 08.10.2004,  kontrata e punës në emër të H.M. e datë 

12.09.2006,  kontrata e punës në emër të H.M. e datë 08.10.2009, kontrata e punës ne emër të 

H.M. e datë 01.09.2008,  kontrata e punës në emër të H.M. e datë  01.02.2010, kontrata e punës 

në emër të H.M. e vitit 2010, kontrata e punës në emër të H.M. e datë 01.12.2011, kontrata e 

punës në emër të H.M. e vitit 2015,   kontrata e punës në emër të H.M. e datë 01.03.2015, 

Shkresa drejtuar  .............- drejtorit të shkollës deklaratë  e nënshkruar  nga Prindi A.M. datë 

21.01.2015,  kjo deklaratë është e pa lexuar për gjykatën, procesverbali i mbledhjes se 

mësimdhënësve i datë 22.12.20.. e pa lexuar me 7 faqe nënshkrimi i palexuar, Lexohet ankesa 

në emër të H.M. drejtuar për kabinetin e kryetarit të Komunës Ferizaj e datë  21.04.2016, 

shkresa me nr. protokolli   598 e datë 29.04.2015 drejtuar në emër të H.M., përgjigjja në 

kërkesën e H.M. nga ana e departamentit- inspeksionit të arsimit (DIA) dhe sektori i ispeksionit 

të arsimit (SIA) Ferizaj ref. 10/1-7, nr. /protokol 2/585 datë 14.05.2014,  shkresa e protokolluar 

me nr.037 e dt. 20.01.2015 e nënshkruar nga H.M. e pa lexuar për gjykatën, shkresa e datë 

03.03.2015, drejtuar nga H.M.drejtuar Shkolles së Mesme ....... Drejtorit E.Q., shkresa e datë 

20.03.2016  drejtuar Shkollës së Meseme e Lartë .........., përmbajtja në gazetën  .......e datë 

14.07.2010,  shkresa drejtuar këshillit te arsimtareve, të Shkollës së Mesëm ......... Ferizaj e dt.  

12.09.2013, shkresa drejtuar shkollës mesme të ....... ......... Ferizaj, për stafin menagjues të 

shkollës e datë 11.06.2012  e pa lexuar për gjykatën, shkresa-kërkesa Shkollës Mesme ....... 
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......... në Ferizaj e datë e pa lexuar për gjykatën, aktvendimi i Gjykatës Themelore në Ferizaj 

Departamenti i Përgjithshme Divizioni i Kundërvajtjes me nr. shifra  ......./15 i datë 13.05.2016  

i plotfuqishme me datë 14.06.2016, parashtresa e datë 02.06.2016, me të cilat janë dorëzuar 

gjykatës provat nga ana e palës paditëse, shkresa drejtuar zyrës se kabinetit te kryetarit -

komisioni për zgjidhjen kontesteve te nëpunësve civil e  datë 06.08.2015,  deklarata e A.T.2 e 

datë 13.03.2015, kërkesa në emër të H.M. e datë 04.03.2015, me nr. protokolli 07-16-19942, 

kërkesa për njoftimi e datë 23.05.2013 me nr. protokolli 04-07-30991, kërkesa për shqyrtimin 

kërkesës për sferën e respektimin rregullave ligjore 25.09.2015 me nr. protokolli 07-16-91876,  

kërkesa për respektimin rregullave ligjore e datë 25.09.2015 me nr. protokolli 01-16-91872, 

kërkesa për lëshimin e një kopje të procesverbalit të komisionit disiplinor e datë 07.10.2015 me 

nr. protokolli 07-16-96465,  kërkesa vërtetimin për ndërprerjen e mardhënje së punës pran 

Shfml “.........” Ferizaj datë 30.09.2015 me nr. protokolli 07-16-93485,  kërkesa drejtuar DKA-

së ............ nga H.M.të  datë 30.09.2015,  kërkesa për ndërprerjen e të ardhurave e datë 

11.08.2015 me nr .protokolli 07-16-75920,  kërkesa e datë 11.08.2015 në emër te H.M.drejtuar 

DKA-së lidhur me largimin nga lista e pagave,   në emër te H.M.prej muajit,  Prill – Gusht të 

viti 2015,  kontrata e punës  për mësimdhënës e vitit 2015.  

 

Gjykat në cilesin e dëshmitarëve  ka ndëgjuar edhe dëshmitaret e propozauar nga palet 

ndergjyqese I.A.dhe Xh.Sh.. 

 

Dëshmitarja I.A.ka deklaruar  ne si komision i kemi shqyrtuar në bazë të dhënave që 

kanë qenë në Drejtorinë e Arsimit qe ka pas ankesa nga nxënësit, nga prindërit, nga 

Inspektorati i Arsimit, në bazë të rregullores së brendshme që është e hartuar nga Drejtoria e 

Arsimit dhe MASHT-i, veprimet e para i kemi marr bashkë me komisionin, për shkeljet që i ka 

bërë H.M.kemi përpiluar vendimin me numër .........i datës 29.05.2015, me rastin e intervistimit 

H.M.ka qene i njoftuar me të gjitha shkresat qe i kemi pas në përpara, unë mendoj se H.M.e ka 

shkel Kodin Etik si mësimdhënës- pedagog, vlerësimi jone i komisionit ka qenë që H.M.ka 

bërë shkelje të rënda në punë. Shkelje konkrete sipas procesit te dëshmive H.M.ka bere abuzim 

seksual, fyrje te personalitetit te nxënësit, fyerje verbale,  fyerje ndaj mësimdhënëse ndaj 

personelit te shkollës, ndaj prindërve te cilat janë te shënuara ne procesverbal. Kemi pas 

vërejtje  nga drejtorët e shkollave, nga inspektorati i arsimit qe ka bere pyetësor me nxënës, 

deklaratat e prindërve qe kane bere deklarime përpara komisionit.  
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Dëshmitari Xh.Sh.i lindur me .............., i moshës 67 vjeqare, unë mendoj se ne cilësinë 

e kryetarit te komisionit jam caktuar nga Drejtoria e Arsimit dhe Kryetari i Komunës, unë si 

kryetar i komisionit jam caktuar me vendim i cili gjendet ne Drejtorinë e Arsimit, sipas 

rregulloreve vetëm kryetari i komisionit është i përhershëm ndërsa anëtarët ndërrohen sipas 

lëndës, unë kam qene i përhershëm, natyrisht lenden dhe flete paraqitjen na kane dorëzuar neve 

dhe pastaj e kemi shqyrtuar si komision pastaj i kemi thirr palët. Po, H.M.ka dhënë deklarate 

tek ne, meqenëse kanë kaluar disa vite mund të gabohem në numra por i njëjti ka qene i ftuar 

me shume se 1 herë, te gjitha shkresat te bashkangjitura ne proces ne lidhje me H.M.n ato janë 

shqyrtuar. Ne baze te gjithave shqyrtimeve qe janë bërë në këtë proces ka qene ankesa e D.M., 

deklarata e B.H. të shkollës së Kompetencave, deklaratat e dëshmitares A.N., gjithashtu te 

gjitha deklarimet për shkeljet që i ka bërë H.M. janë te cekura ne vendim 01.nr..........i datës 

29.05.2015. Të gjitha shkeljet që i ka bëre H.M.janë ne vendimin qe e kemi marr ne si 

komision, i cili është thirrur  ne rregullore dhe nenin përkatës. Shkeljet qe i ka bere H.M.ne 

bazë të deklarimeve, në bazë të raportit te inspektorit te arsimit, në bazë të pyetësorëve të 

nxënësve kemi ardh në përfundim se i njëjti ka bere shkelje të rënda ne vendin e punës për të 

cilat i kemi theksuar ne vendim. H.M.ka pas edhe vërejtje gojore përpos vërejtjeve me shkrim 

dhe ne baze te këtyre është edhe vendimi. Ne i kemi ftuar për intervistim te gjithë dëshmitarët 

prindërit te cilët kanë paraqit ankesë ndaj H.M.. Mua nuk më kujtohet se a ka pas ndonjë 

denoncim në shkresa te lëndës per H.M.n ( sepse kanë kaluar mbi 4 vite). Po, unë H.M.n e kam 

njoft ma herët para rastit ashtu edhe pas rastit, unë e konsideroj mik. Deri sa ne si komision e 

kemi shqyrtuar lenden nuk kam pare ndonjë shkrese qe e ka sjell H.M..  

 

 

Pasi gjykata bëri vlerësimin e sëcilës provë veç e veç dhe të gjitha së bashku, 

mbështetur në dispozitat nga nenit 8 i Ligjit për Procedurën Kontestimore, arriti në përfundim 

se në këte çështje juridike kontestimore duhet vendosur si në dispozitiv të këtij Aktgjykimi, për 

këto arsye: 

Midis palëve ndergjygjese, nuk ka qenë kontestuese fakti se paditësi ka qenë në 

marredhënje punës të e paditura, në bazë të kontratës së punës, e datës 01.03.2015, por nuk 

tregon perfundimine kesaj kontrate. 

Po ashtu në mes palëve nuk ka qen kontestuese se e paditura e ka njoftuar paditësin me 

vendimin e komisionit disiplinor .......0, të datës 29.05.2015, i ndërpritet marrëdhëja e punës-

kontrata e punës. 
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Si çështje kontestuese në mesë palëve është paraqitur ligjshmëria e ndërprejës së 

njëanshme të marëdhënjës së punës-kontratës së punës, e rrjedhëshmisht e drejta e paditësit për 

kthimin në vendin e punës. 

Me administrimin e provave gjykata ka vërtetuar se Komisioni Disiplinor i Komunës së 

…………., me vendimin .........të datës 29.05.2015, për shkak të shkeljës së detyrave dhe 

rregullave të punës nga neni 10 paragrafi 1.8. dhe paragrafi 1.10 të Rregullores 01-336 të datës 

08.12.2014, më datën 29.05.2015, paditësin H.M.e ka shpallur përgjegjës dhe i ka shqiptuar 

masën disiplinore ndërpreja e marrëdhenjës së Punës. 

Paditësi në afatin Ligjor ka ushtruar ankesë kundër vendimit të lart shënuar, duke e 

atakuar nga të gjitha bazat.Mirpo paditësi lidhur me ankesen e ushtruar, nuk ka mare 

pergjegjeje, nga ana e Komisioni të ankesave të Komunës së ………………. 

Gjykata Themelore në Ferizaj, ka gjetur se vendimi e atakuar është i kunderligjeshem 

pasi që e paditura në vendimin e kundershtuar nuk ka argumentuar asnjërën prej shkeljeve të 

pretenduara.Në rastin konkret e paditura pretendon se paditësi ka bër shkelje të detyrave të 

punës që kanë të bëjnë me nenin 10, parg.1.8 parag.1.10. të Rregullorës 01-336 të datës 

08.12.2014, dhe ate në arsyetim e vendimit potencon se konkretisht paditësi ka bër shkelje me 

Fjalosjen, fyrje, nënçmim ndaj personelit, nxënësëve, dhe personave tjerë në mënyra të 

vazhdueshme.Duke shtuar se me paditësin janë marrë edhe organet e hetuesisë në polici ku 

mundet të pritet ndonjë dënim meritor. 

Duke u bazuar në shkresat e lëndës në vendimin e kundershtuar ku thuhet se paditësi ka 

bër shkelje të renda të punës nga nenin 10, parag. 1.8 të Rregullores 01-336 të datës 

08.12.2014, edhe kjo pik nuk është argumentuar me asnjë provë konkrete, mbështetur në neni 9 

të Rregullorës për Pergjegjesit Disiplinore dhe Materiale të Puntorëve Arsimor të Komunes së 

………, janë  shkeljet të  leta të detyrave të punës. 

Sa i përket shkeljeve të nenit 10 paragrofit 1.10 të Rregullorës 01-336 të datës 

08.12.2014, ku e paditura ka pretenduar se paditësi është nën hetime për ngacmim seksual edhe 

kjo pik nuk është argumentuar sepse me asnjë prove nuk u vertetuar se paditësi të ketë kryere 

vepren  ngacmim seksual. Lidhur me këte pretendim në shkresat e lëndës gjendet Aktvendimi i 

Gjykatës Themelore në Ferizaj me shifren:......./15, i datës 13.05.2016, i plotfuqishëm më datën 

14.06.2016, ku me këte Aktvendim është pezulluar procedura kundervajtese ndaj H.M.. 

Gjykat ka konstatuar se paditësi H.M.nuk ka qenë asnëher i ndeshkuar nga ana e të 

paditures me ndonje denim me shkrim për shkelje të natyrës që pretendon e paditura, nuk është 
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zbatuar neni 70 dhe nenit 71 i Ligjit të Punës, ku pundhënsi ka patuar shumë mundësi tjera për 

të vepruar, si masa vrejtjet me goj, vrejtjet me shkrim, paraprijashtim e disa masa tjera të cilat 

masa mesiguri do të kishin ndikuar te paditës në parandalimin e mosmarreveshjeve me 

personelin arsimore në shkollë, me nxënsit dhe me prindrit e nxënëseve.  Gjykata duke u 

mbeshtetur në neni 9 të rregullorës për përgjegjësit disiplinore dhe materiale të puntoreve 

arsimor të Komunës së Ferizaj shfrytzimi jo efektiv i orës së mësimit perdorimi i telefonit 

celular gjatë orës së mesimit, sjellja jo korrekte me nxënës prind mësimdhënës bashkëpuntor 

palë dhe pengesa në punë ndaj të tjerëve, ka ardhur në përfundim se këto shkelje që i ka berë 

paditësi i përkasin shkeljeve  të lehta të detyrave të punës. 

Me propozimin e palës së paditur jan ftuar si dëshmitarër E.Q. Drejtor në Shkollen e 

Mesme “.........”, B.H. Drejtor në Shkollen e Mesme “..........”, dhe dëshmitari A.M. Zyrtar 

Administrativ në DKA në Ferizaj,të cilët edhe gjatë seancës gjyqësore nuk arriten që të 

argumentojn se paditesi ka shkelur rregulloren dhe ligjin në at masë sa duhet ti nderpitet 

marëdhënjen e punës. 

Për gjykatën dëshmit dhe deklaratat e dëshmitarëve të dhanuna në shqyrtimin kryesor 

dhe deklaratat e dëshmitareve të dhanuna pran komisionit disiplinor nuk argumentoj thënjet në 

vendimin e komisioni displinor ku paditësit ju është ndërprer marëdhenja e punës, sepse këto 

dëshmi janë tejet abstrakte, supozuese e rrjedhimisht edhe të kundërligjeshme.Vendimet i 

marrur nga komisioni disiplinor me shum pëmbanë në vete vetë parafrazime e dispozitave 

ligjore, pa u mbeshtetur në gjendjen faktike lidhur me predentimet për shkeljet e bëra nga ana e 

paditesit. 

Arsyetimi i komisioni disiplinor i Komunës së ……….., se shkejlet të cilat i jan 

adresuar paditesit H.M.janë të shumta, serioze dhe të rënda dhe sikur të merrej secila shkelje 

veç e veç ndoshta edhe mund të tolerohej, për gjykatën nuk është juridikisht e qendrueshme, 

pasi që shkeljet duhet të jenë konkrete dhe të argumentuara me provat dhe se tërësia e disa 

shkeljeve të pa argumentuara me arsye bindëse dhe që nuk korrospodojnë me gjendjen faktike, 

nuk mund të mirren si rrethana rënduese ndaj paditesit.  

Gjykata ka vlerësuar ligjshmërinë  e gjitha këtyre provave dhe ka ardhur në perfundim 

se kërkespadia e  paditesit  është e bazuar, dhe në bazë të bindje së lir ka vendosur ta Aprovon 

kërkëspadie e paditesi si të bazuar.   

Vendimin që pala e paditur ti bartë shpenzimet e procedures kontestimore, gjykata e ka 

mbështeur në dispoziten ligjore neni 449 dhe 452 të Ligjit për proceduren kontestimore. 
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Lartësi e shpenzimeve të aprovuara i referohen shpenzimet e perfaqsuesit të autorizuarit 

të paditesit, dhe ate për 1x135 €,  për 6 seancat e mbajtura shumen prej  675  €.    

Duke e bazuar në të dhenat e lartecuara gjykata ka vendosur si në dispozitiv të ketij 

Aktgjykimi. 

GJYKATA THEMELORE FERIZAJ 

C.nr.1262/2018 më datë  31.07.2019 vit. 

 

                                         Gj y q t a r i 

                                                                                                                    Misin Frangu 

 

 

 

 

KËSHILLA JURIDIKE: kunder ketij Aktgjykimi palët munde të ushtrojn  Ankesë, në  afat 

prej 7 ditesh nga dita e marrjes së këtij Aktgjykimi, në Gjykaten e Apelit në Prishtinë, përmes 

kësaj Gjykate. 

 

 
 
 

 
 


