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Numri i lëndës: 2019:195670 

Datë: 24.05.2021 

Numri i dokumentit:     01808313 

                                                                                                                      C.nr.220/20 

 

                GJYKATA THEMELORE FERIZAJ- Dega Kaçanik, Departamenti i Përgjithshëm-

Divizioni Civil, gjyqtari Riza Livoreka si gjyqtar individual, me sekretaren juridike Azemine 

Berisha, duke vendosur në qështjen juridiko civile të paditëses F.A nga fshati ....- Kaçanik, të 

cilën  me autorizim e përfaqëson I. Q. avokat nga Ferizaj, kundër të paditurës Komuna e 

Kaçanikut, të cilën e përfaqëson përfqësuesi juridik I. L., duke vendosur në qështjen 

kontestuese Anulimi i njoftimit, në seancën kryesore të mbajtur me datën 30.04.2021, në prani 

të autorizuarit të paditëses dhe të përfaqsuesit juridik të paditurës, ndërsa me dates 24.05.2021 

bëri përpilimin me shkrim të këtijë : 

 

 

                                                              A K T G J Y K I M I 

 

 

            I.MIRATOHET, në tërësi si e bazuar kërkespadia e paditëses F.A nga fshati ... dhe 

ANULOHET Njoftmi ...i datës 28.08.2015, si i kundërligjshëm. 

 

           II. DETYROHET, e paditura, që të bëjë pranimin e kanditatit i cili i ka plotësuar kushtet 

më së miri sipas konkursit të datës 04.08.2015, këtë ta bëjë në afat prej 7 ditësh nga dita e 

pranimit në dorëzim të këtij aktgjykimi. 

 

          III. DETYROHET, pala e paditur që paditësit të i’a paguaj shpenzimet e procedurës 

kontestimore në shumën prej 625€ cila pagesë do të bëhet në afat prej 7 ditësh nga dita e 

pranimit në dorëzim të këtij aktgjykimi. 

 

                                                                 A r s y e t i m 
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          Paditësja përmes të autorizuarit të sajë, si në padi ashtu edhe në precizimin e padisë, 

shqyrtime gjygjësore, i ka propozuar gjykatës që kërkesëpadinë e paditësës ta miratoj në tërësi 

si të bazuar dhe të anulojë njoftimin e të paditurës ... të datës 28.08.2015, për plotësimin e 

vendeve të lira për vitin shkollorë 2015-2016 për Shkollën Fillore e ... “... “ si të 

kundërligjshëm. 

 

         Ka theksuar se e kërkon anulimin e noftimit për arsye se i ka plotësuar të gjitha kushtet e 

parapara me konkursin e dates 04.08.2015, më mirë se kandidati i pranuar në vendin e punës, 

këto fakte vërtetohen nga dokumentacioni i cili gjindet në shkresat e lëndës si diploma për 

përgaditjën profesionale, vërtetimin për provojën e punës, çertifikata e trajnimeve, ndërsa 

kundërkandidati nuk ka provojë, trajnime të kryera. 

 

         Ka theksuar se është ankuar te e paditura, mirpo e njejta e ka refuzuar ankesën dhe pastaj 

është ankuar ne Departamentin e Inspeksionit të Arsimit, i icili e ka obliguar të paditurën që të 

shqyrtojë pranimin e kuadrit mësimor për lëndën e Kulturës Fizike “...“ në fshatin ..., mirpo e 

paditura nuk ka vepruar sipas kësaj përgjigje në kërkesën ankimore edhe e ka pranuar po të 

njejtëin kandidat i cili ka qene i pranuar më parë, nga këto baza i ka propozuar gjykatës që 

kërkesëpadin e paditëses ta miratoj në tërësi si të bazuar. 

 

 I autorizuari i paditëses po ashtu ka theksuar se nuk qëndrojnë pretendimet e gjykatës së 

Apelit në Prishtinë të dhëna me aktvendimin ... të dates 27.08.2019 sepse nuk janë të sakta se 

pala paditëse nuk ka paraqitur përgjigje në ankesë e ky fakt vërtetohet nga prova e cila gjindet 

në shkresat e lëndës sepse pala paditëse ka paraqitur përgjigje në ankesë. Prandaj nga këto baza 

ka kërkuar nga gjykata qe kërkesëpadine paditësit ta miratoj në tërsi si të bazuar.  

 

         Shpenzimet i ka kërkuar 

 

         E paditura përmes të autorizuarit të sajë si në përgjigje në padi ashtu edhe në seancat e 

mbajtura gjyqësore e ka kontestuar në tërëi si të pa bazuar kërkesëpadinë e paditëses dhe i ka 

propozuar gjykatës që të njejtën ta refuzoj. 

 

         Ka theksuar se kontestimin e bazoj në përgjigjën e Departamentit të Inspeksionit të 

Arsimit, ku në mënyre decidive theksohet se kandidati i pranuar i ka plotësuar kushtet sipas 
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konkursit, kandidati i pranuar i ka plotësuar të gjitha kushtet që i ka kërkuar e paditura në 

konkursin e sajë të shpallur për vitin shkollorë 2015-2016. 

 

        Po ashtu ka theksuar se paditësja nuk ka treguar rezultat të mirë gjatë intervistimit  dhe ka 

marrë pikë më pakë se kandidati I pranuar, për të vërtetuar këtë fakt gjykatës ja ka prezantuar 

formularët e poentimit për të dy kandidatët. Ka theksuar se me nenin 5 pika 9 të Udhëzimit 

Administrativë nr.14/2001, për rregullimin e procedurave për themeliminin e marrëdhenieve të 

punës në sektorin publik është rregulluar se kandidati i cili merr pikë më shumë duhet të 

pranohet, nga këto baza i ka prezantuar gjykatës që kërkesëpadinë e paditësit ta refuzoj në 

tërësi si të pa bazuar. 

 

           Shpenzimet nuk i ka kërkuar. 

 

          Për të vërtetuar gjendjën e plotë faktike dhe gjykuar drejtë këtë qështje kontestimore 

juridiko-civile, gjykata me propozimin e palëvë ndërgjyse në procedurën e provave bëri 

administrimin e këtyrëv provave të shkruara: U lexuan sin ë procesverbalin e datës 03.12.2015,  

Ankesa e datës 14.01.2016, Vendimi I datës 15.09.2015, Formulari për kandidat, Njoftimi i 

datës 28.08.2015, Raporti final i rekomandimit, Përgjigja në ankesë, Procesverbali i datës 

11.09.2015, Aktvendimi Ac.nr 196/16, Vendimi për formimin e komisionit, dhe vendimet e 

datës 18.02.2020 dhe 28.02.2020, pa pyetje dhe pa vërejtje. 

 

          Pas vlersimit me kujdes dhe profesionalizim të secilës provë veq e veq dhe bashkarishtë, 

e në bazë të dispozitave të nenit.7 al 1 dhe nenit.8 të LPK-së si dhe bindjës së lirë të gjykatës, 

gjykata për këtë qeshtje kontestimore juridiko-civile vërtetoi këtë gjendje faktike: 

 

          E paditura me datën 04.08.2015, e ka publikuar konkursin me të cilin ka kërkuar 

pranimin në punë të një mësimdhënësi të lëndës së Edukatës Fizike, në shkollën fillore të 

mesme të ulët “...” në fshatin ..... Paditësja ka konkuruar në këtë konkursë dhe nuk është 

pranuar, në këtë vend pune është pranuar kandidati që nuk i ka plotësuar kushtet sipas 

konkursit. E  paditura nuk ka vepruar sipas Udhëzimit  të Departamentit të Inspeksionit të 

punës, paditësja i ka plotësuar kushtet më së miri sipas konkursit të publikuar nga e padiura, 

meqense paditësja i ka plotësuar kushtet gjykata vendosi që ta detyroj  paditurën që të bëjë 

pranimin e kanditdatit i cili i ka plotësuar kushtet më së miri sipas konkursit nga e paditura. 
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     a) Se e paditura e ka kërkuar një puntorë- mësimëdhënës në shkollën fillore të mesme të 

ulët “...” në fshatin ..., këtë fakt gjykata e vërtetoi nga konkursi për plotësimin e vendeve të lira 

punës në shkollat fillore, të mesme të ulëta dhe të mesme të larta të Komunës së Kaçanikut për 

vitin shkollor 2015-2016 me ... të datës 04.08.2015, ku në numrin rendor 3 është shënuar se në 

shkollën fillore e mesme e ulët “ ...” në fshatin ...., kërkohet një mësimdhënës i lëndës edukatës 

fizike me 16 orë me kohë të caktuarë, mirpo ky fakt nuk ishte kontestues në mes palëve 

ndërgjyqëse. 

 

    b) Se padiësja ka konkuruar në vendin e punës mësimdhënës i lëndës Edukatë Fizike në 

shkollën “...” në fshatin ...., këtë fakt gjykata e vërtetoi nga provat të cilat gjindën në shkresat e 

lëndës, mirpo kjo qështje nuk ishte kontestuse në mes të palëve ndërgjyqësë. 

     c) Se e paditura e ka pranuar kandidatin që nuk i ka plotësuar kushtet sipas konkursit, 

këtë fakt gjykata e vërtetoi nga konkursi i publikuar me datën 04.08.2015 me të cilin konkurës 

është paraparë se kandidatët të cilët aplikojnë për këto vende pune, përveq kushteve të parapara 

me ligj, duhet ti plotësojneë edhe kushtet e veqanta edhe ate: të kenë Diplomën e Fakultetit 

përkatës, dëshmin mbi provojën e punës në arsim, çertifikatat e trajnimeve të akredituara nga 

MASHT-i. 

 

E në bazë të dokumentacionit i cili gjindet në shkresat e lëndës vërtetohet se kandidati i 

pranuar nuk ka provojë pune, nuk ka trajnime të kryera, ndërsa kundërkandidati-paditësja ka 

provojë pune, ka trajnime të kryera dhe është mësimdhënse e licencuar. Prandaj gjykata ka 

gjetur se është pranuar kandidati i cili nuk i ka plotësuar kushtet sipas konkursittë publikuar 

nga e paditura. 

 

ç) E paditura nuk ka vepruar sipas obligimeve të dhëna nga inspektorati i arsimit, sepse 

inspektorati i arsimit e ka obliguar DKA-në  Kaçanik që të shqyrtojë pranimin e kuadrit 

arsimor për lëndën e kulturës fizike në shkollën fillore të mesme të ulët “...” në fshatin ..... 

Komuna Kaçanik, sepse nuk është pranuar kandidatja-tani paditësja e cila ka përgaditje 

profesionale, provojë pune dhe ka përparësi për pranimin kundër kandidatit të pranuar. 

 

              Gjykata pas analizimit të provave, kërkespadinë e paditësit e miratoi në tërësi si të 

bazuar, sepse paditësja i ka plotësur kushtet sipas konkursit të publikuar me datën 04.08.2015 
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për vendin e punës, mësimdhënse e edukates fizike sepse paditësja ka të kryer fakultetin e 

edukatës fizike, ka provojë pune në arsim, ka çertifikat për trajnimet e kryera dhe është 

mësimdhënse e licencuar nga MASHT-i të gjitha këto fakte janë të vërtetuara nga provat të 

cilat gjinden në shkresat e lëndës. Ndërsa kundërkandidati i pranuar ka të kryer vetëm 

fakultetin, nuk ka provojë pune, nuk ka të kryera trajnime dhe është mësimdhënës i pa 

licencuar, të gjitha këto fakte paraqesin bazë ligjore për miratimin e kërkesëpadisë. 

 

            Gjykata e miratoi kërkesëpadinë e paditëses si të bazuar, sepse me nenin 35 par.5 të 

Ligjit nr .04/L-032 për Arsimin Para Universitarë të Republikën e Kosovës është paraparë se 

kur të bëhet përzgjedhja midis një apo më shumë kandidatëve për një post menagjues apo për 

një mësimdhënës merren për bazë kushtet siç janë: arsimimi i secilit kandidat, përvoja, 

kualifikimet për pozitë dhe nevojat që do të plotësoj ky emërim, e në rastin konkret padiësja I 

ka plotësuar të gjitha këto kushte të kërkuara sipas konkursit. 

 

 Gjykata ka vepruar sipas udhëzimeve të gjykatës së Apelit të dhëna me aktvendimin 

Ac.nr 196/2016, të dates 27.08.2019, por nuk ka gjetur se mund të veproj ndryshe sepse pala 

paditëse me padi ka kërkuar anulimin e njoftimit ... të dates 28.08.2015 si të kundërligjshëm 

dhe ka kërkuar që të detyrohet e paditura që ta pranojë kandidatin I cili I ka plotësuar kushtet 

më së miri. Me dispozitën e nenit 2 të LPK-së, ëshë paraparë se në procedurën kontestimore 

gjykata vendos brenda kufijëve të kërkesës që janë parashtruar nga palët ndergjygjëse. Pala 

paditëse iu ka drejtuar gjykatës me padi dhe ka kërkuar realizimin e të drejës sepse pala e 

paditur nuk ka vepruar sipas vendimit të inspektoratit. Poashtu pala paditëse ka kërkuar që të 

vërtetohet se paditësja I ka plotësuar kushtet më së miri sipas këtij konkursi. 

 

             Gjykata i analizojë theksimet e palës paditëse e cila i propozoj gjykatës që të pranohet 

kërkesëpadia e paditëses si e bazuar,  këtyreve theksimeve gjykata ua dha besimin dhe vendosi 

që ta anuloj njoftimin e të paditurës, sepse e paditura për vendin e punës nr.3 mësimdhënëse i 

lëndës së edukatës fizike nuk e ka pranuar paditësën e cila i ka plotësuar kushtet më së miri për 

tu pranuar në atë vend pune, por e ka pranuar kandidatin i cili e ka të kryer fakultetin e 

edukatës fizike , nuk ka provojë pune, nuk ka trajnime të kryera dhe nuk është i licencuar. 

 

            Gjykata i analizoji edhe theksimet e të autorizuarit të paditurës cili i propozojë gjykatës 

që padin e paditësës ta refuzojë në tërësi si të pabazuar, mirpo keto theksime nuk i mori për 

bazë me rastin e vendsojës sepse nga provat e administruara gjatë kësaj procedure gjyqësore, 
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gjykata ka gjetur se e paditura e ka pranuar në atë vend pune kandidatin i cili nuk i ka plotësuar 

kushtet sipas konkursit, ka gjetur se i njejti nuk ka provojë pune, trajnime të kryera dhe as 

licencë për mesimdhënës. 

 

            Gjykata i analizoj edhe theksimet e të autorizuarit të  të paditurës,  i cili ka theksuar se 

paditësja nuk ka marrë numër të mjaftueshëm të poenave, mirpo këto theksime gjykata nuk i 

morri për bazë me rastin e vendosjes, sepse me përgjigjen në kërkesën ankimore te 

inspektoratit të arsimit e paditura nuk ka pas obligim të mbajë test me shkrim për kandidatët 

por ka pasur obligim që ta rishqyrtojë pranimin e kuadrit arsimorë për lëndën e edukatës fizike, 

me të cilën përgjigjë se paditësja ka përgaditje profesionale, provojë pune dhe ka përparësi nga 

kandidati i pranuar. 

 

             Po ashtu ky fakt është vërtetuar edhe me njoftimin e datës 02.10.2015, të Dejtorit të 

Drejtoris Komunale të Arsimit i cili e ka udhëzuar të paditurën që të rishqyrtohet zgjedhja e 

këtij mësimdhënësi për shkak të konfliktit të interesit të drejtorit të shkollës fillore “....” në 

fshatin ..., e jo të shpallet konkurs, të mbahet test me shkrim sepse të gjitha këto veprime janë 

kryher më herët dhe e paditura ka bërë shkelje duke e pranuar kanididatin i cili nuk i ka 

plotësuar kushtet sipas konkursit. Prandaj gjykata duke i pasur për bazë këto fakte të 

kontestuara vendosi si në dispozitvë të këtij aktgjykimi. 

 

 Gjykata e detyroi palën e paditur që paditëses të ia paguajë shpenzimet e procedurës 

kontestimore në shumë 675.00 € edhe ate shumën prej 405.00€ sipasë aktgjykimit C.nr.171/15, 

të datës 03.12.2015, si dhe shumën prej 270.€, për dy seanca gjyqësore të përfaqësuara nga ana 

e avokatit, gjykata vendimin mbi shpenzimet e procedurës kontestimore e ka bazuar në nenin 

452.1,të LPK-së. 

 

                 Nga sa u theksua më larte u vendos si në dispozitivë të ketijë aktgjykimi. 

 

                                                            

                                                   GJYKATA THEMELORE FERIZAJ 

Dega në Kaçanik 

      C .nr.220/19 prej datës 30.04.2021 

                                                                                                      

KËSHILLA JURIDIKE:                                                                                      Gjyqtari: 
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Kundër këtij aktgjykimi është e                                                                         Riza LIVOREKA  

lejuar ankesa në afat prej 7 ditësh 

nga dita e marrjes, ankesa i paraqitet 

Gjykatës së Apelit  në Prishtinë përmes  

kësaj gjykate në kopje të mjaftueshme.  

 

Ekspeduar me datën 04.05.2021 

Paditësit 1x1  

Të paditurës 1x1 

 

 

 

 


