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Numri i lëndës: 2019:259134 

Datë: 09.03.2021 

Numri i dokumentit:     01708581 

          C.nr.106/19 

 

GJYKATA THEMELORE PRIZREN - DEGA E GJYKATËS DRAGASH, Departamenti 

i Përgjithshëm - Divizioni Civil, si gjykatë civile e shkallës së parë, me gjyqtaren Sabaheta 

Kurteshi dhe sekretarën juridike Senida Nuri – punëtore e kësaj gjykate, në çështjen juridike 

kontestimore të paditësit B. G. nga fshati... – Komuna Dragash, kundër të paditures 

Drejtoria Komunale e Arsimit (DKA) e përfaqësuar nga I. R. nga Dragashi, me bazë 

juridike Anulimin e njoftimit dhe Transferimi në vendin e punës, jashtë seance me dt. 

09.03.2021 mori këtë: 

                   

 

                                                         A K T GJ Y K I M 

 
I. APROVOHET padia dhe kërkesëpadia e paditësit B. G. nga fshati..., Komuna e 

Dragashit, kundër të paditurës, Drejtoria Komunale e Arsimit në Dragash, të cilën e përfaqëson 

I. R. nga Dragashi, SI E BAZUAR. 

 

II. ANULOHET Njoftimi i DKA-së Nr.13-382/15 i dt. 01.10.2015 me seli në Dragash 

për caktimin e L. Q. si arsimtarë i lëndës së matematikës në Shkollën Fillore “F. S.” në Dragash. 

 

III. OBLIGOHET e paditura, këtu DKA-ja me seli në Dragash të transferoj paditësin 

B. G. nga fsh..., Komuna e Dragashit si arsimtarë i matematikës nga shkolla fillore “Sh. Sh.” në 

Llapushnik si arsmitarë i rregullt, për arsimtarë të po të njëjtës lënd në shkollën fillore “F. S.” në 

Dragash. 

 

IV. Secila palë i mbanë shpenzimet e veta të procedurës. 

 
 

A r s y e t i m 
 

  Paditësi B. G. nga fsh... – Komuna Dragash, më datë 03.11.2015, ka parashtruar padi 

në gjykatë ndaj të paditurës Drejtoria Komunale e Arsimit (tutje DKA) me seli në Dragash, duke 

theksuar se i njëjti është në marrëdhënje pune tek e paditura në vendin e punës Arsimtarë i lëndës 

së matematikës me normë jo të plotë në Shkollën Fillore të Mesme të Ulet (SHFMU) “R.” në 

fshatin R., në paralelen e ndarë në gjuhen shqipe. Tutje i njëjti ka theksuar se duke qenë i 

informuar se njeri nga arsmitaret e SHFMU “F. S.” në Dragash  për lenden e matematikës do të 

pensionohet, i është drejtuar të paditurës me kërkesë me shkrim që të transferohet pranë shkollës 
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në fjalë ngase edhe ashtu është i pasigurt në shkollën ku është i angazhuar, ngase numri i 

nxënësve në paralelen e ndarë është shumë i vogël e gjithashtu edhe norma jo e plotë e punës. 

Pasi që nuk ka pranuar përgjigje në kërkesën e paraqitur si dhe duke patur parasysh që e paditura 

ka hapur konkurs publik për poziten në fjalë, i njëjti ka konkuruar dhe pas zhvillimit të të gjithë 

procedurës së konkursit është pranuar një kandidat tjetër respektivisht vëllau i dejtorit të SHFMU 

“F. S.” në Dragash – L. Q. Në vazhdim ka paraqitur Ankesë pranë Inspektoriatit të Arsimit në 

Prizren mirëpo nuk ka pranuar përgjigje dhe si rezultat i asaj se i ka shterur të gjitha mjetët e 

brendshme i ka paraqitur padi gjykatës, duke i propozuar të njëjtës aprovimin e saj si të bazuar.  

 

 Edhe përgjatë shqyrtimeve gjyqësore, paditësi, ka deklaruar se mbetet në tërësi pranë 

padisë dhe kërkesëpadisë, dhe i ka propozuar gjykatës që e njëjta të aprovohet si e bazuar, me 

arsyetimin se e njëjta ka bazë ligjore dhe është e arsyeshme dhe të administrohen të gjitha provat 

që janë të bashkangjitura padisë. Për mua kontestuese është procedura e cila është zhvilluar 

lidhur me konkursin dhe intervistën që është mbajtur nga ana e DKA-së për arsye se unë më parë 

kam parashtruar kërkesë për transfer e cila për mua ka qenë e rëndësishme dhe e drejtë, për shkak 

se në rastet e mëhershme së pari kanë shikuar mundësin e trasfereve dhe pastaj kanë hapur 

konkurse, ndërsa në fjalën e fundit padinë e ka arsyetuar duke propozuar aprovimin e 

kërkesëpadisë së paditësit në tërësi dhe të detyrohet e paditura, duke kërkuar nga gjykata që të 

aprovohet kërkesëpadia e paditësit dhe të obligohet e paditura që paditësin ta transferoj në 

SHFMU F. S.” në Dragash në pozitën e arsmitarit të matematikës , duke anuluar njëherit edhe 

njoftimin nga DKA-ja me nr.13-382/15 të dt. 01.10.2015 për caktimin e L. Q. si arsimtarë të 

lëndës së matematikës në SHFMU “F. S.” në Dragash (me gjerësishtë si në procesverbalin e dt. 

05.02.2016). 

 

 Përmes pergjigjes në padi e paditura ka kundërshtuar në tërësi padinë dhe kërkesëpadinë 

e paditësit, me propozimin që Gjykata Themelore në Prizren – Dega në Dragash, të merr 

aktgjykim me të cilin ta refuzon padin dhe kërkesëpadin e paditësit si të pa bazuar. 

 

 Edhe përgjatë shqyrtimit kryesor, fillimisht të autorizuarit e të paditurës I. R. dhe E. E. 

nga Dragashi, kanë mbetur në tërësi pranë përgjigjes në padi duke theksuar se: “i kontestojmë 

thënjet e paditësit se kandidati i cili ka fituar në konkurs është vëllau i Drejtorit të caktuar, kjo 

nga arsyerat e thjeshta ngase edhe vëllëzërit por edhe fëmijet e drejtoreve kanë të drejtë në 

punësim, nuk dua të them se ku. Ne kemi prova tjera se siq ka rrjedh konkursi – dy intervista 

njëri ka qenë në muajin gushtë ndërsa tjetra në fund të muajit shtator të vitit 2015, konkursi i 

parë për këtë vend pune ka dështuar. Në seancën e fundit paditësi është thirur se pse ka marrë 

pjesë F. M. e më vonë në muajin shtator nuk ka marrë pjesë si anëtar i komisionit dhe ne e 

vërtetojmë se këtu paditësi nuk e ka kryer pjesën e vet të punës në formë të shkruar nga presioni 

i kandidatëve të ndryshëm dhe se cili kandidat ka dashtë ta realizoj interesin e vet dhe pastaj në 

konkursin e muajit shtator është caktuar një antar tjetër dhe nuk e dim arsyen se pse është 

terhequr këtu F. M. Ndërsa në fjalën perfundimtare ka qëndruar prapa thenjeve dhe pohimeve në 

përgjigjen në padi dhe shqyrtimet e më hershme duke sqaruar se petitumi i padisë është jo i qartë 

pasi që në një pjesë kërkohet anulimi i njoftimit të DKA-së dhe trasferi. Në rastin konkret dy 

persona kanë kërkuar transfer për të njëjtin vend pune dhe se sipas informative tona dhe provave 

me të cilat disponojmë me shkrim kanë kërkuar transfer M. R. nga fshati..., me arsyertim se në 

seancën e fundit nuk ka kundërshtuar këtë se kanë qenë dy persona që kanë kërkuar transfer (më 

gjerësishtë si në procesverbalin e dt. 05.02.2016).  

 

 Lënda sipas ankesës së palës së paditur është kthyer në rigjykim nga ana e gjykatës së 

Apelit në Prishtinë sipas aktvendimit Ac.nr. 2090/16, të datës 18.10.2019 me rekomandimin që 

gjykata e shkallës së parë, në riprocedurë është udhëzuar që të eliminoj vërejtjet në lidhje me 

faktin se kush ka qenë anëtar i komisionit në cilësinë e drejtorit, në mënyrë që të qartësohet se a 

kemi të bëjmë me konflikt interesi apo jo, të saktësoj sakt se me cilat dispozita ligjore përcaktohet 
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se e paditura është e obliguar që ta pranoj kërkesën e paditësit për transfer dhe se pranimi i 

transferit a nënkupton anulim të konkursit për pozitën e njëjtë dhe në fund pas vlerësimit të të 

gjitha provave dhe fakteve, të nxjerrë aktgjykim të drejtë dhe të ligjshëm në përputhje me 

dispozitat ligjore në fuqi. 

 

Gjithashtu paditësi pas kthimit të çështjes në rigjykim, ka parashtruar Revizion me dt. 

04.12.2019 e i cili është hedhur si i palejuar nga Gjykata Supreme e Kosovës sipas numrit nga 

regjistri Rev.nr.1/2020 të dt. 06.02.2020.  

 

 Pas kthimit të lëndës nga ana e Gjykatës së Apelit në Prishtinë gjykata ka caktuar dhe ka 

mbajtur seancën me datën 17.11.2020, 07.12.2020 dhe me datë 08.02.2021. 

 

 Edhe pergjatë këtyre seancave paditësi ka qëndruar pranë padisë dhe kërkesëpadisë, 

ndërsa në fjalën e vet të fundit dorëzuar kësaj gjykate me shkrim me datë 22.02.2011, mes tjerash 

ka deklaruar: “Në bazë edhe të gjithë procedurës së zhvilluar serisht pas kthimit në rishqyrtim të 

çështjes nga Gjykata e Apelit, pa mëdyshje është vërtetuar padia dhe kërkesëpadia e paditësit. 

Duke qëndruar në tërësi pranë theksimeve të më parshme si dhe vërejtjeve dhe shkeljeve të 

konstatuara nga Gjykata e Apelit e të cilat vetëm se janë eliminuar në ri procedurë, unë si paditës 

vlerësojë se të gjitha faktet dhe provat e administruara dhe deshmitë e prezentuara shkojnë në 

favorë dhe në interes timin. Kjo për faktin se janë eliminuar edhe ato pak vërejtje të dhëna nga 

Gjykata e Apelit, siq është anulimi i konkursit në tërësi, ngase nuk kam kërkuar anulimin e 

konkursit në tërësi, fakt i cili mund të dëshmohet edhe nga kërkesëpadia (petitumi) ku paditësi 

ka kërkuar anulimin e Njoftimit të DKA-së me nr.13-382/15 i dt. 01.10.2015 me seli në Dragash. 

Sa i përket Komisionit për perzgjedhjen e personelit arsimor, nuk ka qenë kontestues ky fakt 

asnjëherë nga paditësi se drejtori i shkollës përkatëse nuk ka qenë edhe vëllau i kandidatit fitues, 

porse ka qenë kontestues arsyeja se pse është shkuar në konkurs publik kur është dashur që të 

cakohet paditësi i cili i vetëm ka paraqitur kërkesë për transfer dhe pikërisht këtu shihet edhe 

konflikti i interesit rreth drejtorit të shkollës përkatëse- F. Q., ngase edhe pas degjimit të tij në 

cilësin e deshmitarit i njëjti asnjëherë nuk e ka mohuar se nuk ka paraqitur me shkrim konfliktin 

e tij të interesit ashtu siq edhe parashihet me Ligjin nr. 04/L-051 për Parandalimin e konfliktit të 

interesit në ushtrimin e Funksionit publik neni 6 dhe 7, porse është mshefur pas asaj se nuk është 

e drejtë e tij në publikim të konkurseve, a në anën tjetër ka qenë i gatshëm që ti len pa mësim 

nxenësit e shkollës që e menaxhon vetëm e vetëm që të realizoj interesin e tij privat dhe ta 

punësoj vëllaun e tij. Ndërkaq deklarimet dhe deshmit e deshmitarit Z. S. nuk duhet fare të 

merren në konsiderat pasi që i njëjti ka dhënë deklarat kontradiktore ngase ka cekur se ka bërë 

kërkesë Drejtori SHFMU “F. S.” në Dragash per perjashtim për shkak të konfliktit të interesit a 

vetë deshmitari – Drejtori i kësaj shkolle F. Q. ka cekur se nuk ka parashtruar kërkesë me shkrim 

dhe se nuk është administruar kurrëfar prove për arsyen e caktimit të një drejtori tjetër për shkak 

të konfliktit të interesit (më gjerësishtë si në fjalën përfundimtare të dt.22.02.2021). 

 

Ndërsa në përgjigjen rreth përgjigjes me shkrim të pales së paditur të dt. 01.03.2021, 

paditësi ka deklaruar: “Duke i kontestuar në tërësi deklarimet e përfaqësuesit të të paditurës, 

dhënë në fjalën përfundimtare të dt. 22.02.2021, i propozojmë kësaj gjykate të respektuar që të 

njëtat mos të meren në konsiderat. Kjo për faktin se, sa i përket deklarimit të konfliktit të interesit 

është shumë e kjartë edhe baza juridike e paraqitur në fjalën time përfundimtare por edhe situata 

faktike dhe se prova e paraqitur nuk përkon me rastin e paditësit ngase në atë rast është kërkuar 

mendim para se të zhvillohet procedura si dhe në rastin konkret nuk është vepruar në harmoni 

me nenin 17 pika 3 të Ligjit për parandalimin e konfliktit të interesit nr.06/l-011 ngase nuk e ka 

vetëdeklaruar konfliktin e interesit dhe se këtu përforcohet edhe më teper baza juridike e tillë, se 

Ligji për parandalimin e konfliktit të interesit në ushtrimin e funksionit publik nr.06/l-011 është 

ligji që merret në konsiderat me rastin e vlerësimit se a ka konflik interesi dhe nuk bënë këtu 

perjashtim asnjë pozit zyrtare, qoft ajo pozit e lartë zyrtare apo jo, fakt ky që argumentohet edhe 
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më shumë se ligji i lartëpermendur është ligji që e ka shfuqizuar dhe ndryshuar ligjin që ka qenë 

në fuqi deri në vitin 2018. Po ashtu se Drejtori i SHFMU “F. S.” në Dragash – F. Q. nuk ka qenë 

në Komision me rastin e zhvillimit të konkursit, për paditësin nuk është kontestues dhe nuk është 

i mbështetur i gjithë konflikti i interesit por tek fakti i ndikimit me rastin e mos shqyrtimit të 

kërkesës së vetme për transfer të paraqitur nga paditësi por edhe me logjik të lirë është shumë 

lehtë e kuptueshme se ka patur konflikt interesi, ngase të merret në punë punëtori në shkollën në 

të cilën vëllau është Drejtor i shkollës dhe në anën tjetër të thuhet se nuk ka patur konflikt interesi, 

vërtet është e pa nevojshme të konstatohet. Deklarimi tjetër se nuk ka qenë në komision dhe se 

tjetërkush e ka zëvendesuar vëllaun e Drejtorit te shkolles perkatese, këtë asnjëherë nuk e kemi 

kontestuar, mirëpo kontestues ka qenë mënyra se si është zevendesuar pasi që nuk kemi fillimisht 

asnjë kërkesë për vetëdeklarim të konfliktit të interesit si dhe ndonjë vendim të të paditurës se 

pse është caktuar një drejtor tjetër në vend të Drejtorit të shkollës përkatëse, ngase në vendimin 

e DKA-së në Dragash nr.13-404/2015 të dt. 15.10.2015 për caktimin e komisionit për zgjedhjen 

e personelit arsimor, përveq kryetarit të komisionit A. R. dhe E. E. si anëtar i komisionit, nuk 

është cekur me emer se kush ka qenë Drejtori i shkollës përkatëse, por edhe faktit se i njejti 

vendim është në kundërshtim me Ligjin e Procedurës së Përgjithshme Administrative pasi që të 

njëjtit vendim i mungon edhe pjesa arsyetuese e ku do të mund të argumentohej se drejtori i 

shkollës përkatëse nuk ka prezentuar pasi që ka konflikt interesi. Andaj si i tillë edhe ky konflikt 

interesi ekziston dhe nuk ka vend për dilema qoft nga aspekti i rrethanave e qoftë edhe nga 

kendveshtrimi i bazes juridike. Deklarimi tjetër se janë ndryshuar rrethanat dhe ka rënë arsyeja 

për padi pasi që paditësi është punësuar si mësimdhënës në shkollën fillore “Sh. Sh.” në Ll., ky 

fakt është tendencioz dhe parcial pasi që nuk është e vërtet se paditësi punon vetëm në shkollën 

e lartëcekur por edhe në shkollën fillore “S. S.” në fshatin...., Komuna e Dragashit me orë 

plotësuese, pra me dy shkolla për ta plotësuar normën dhe ende i pasiguruar (shih Vërtetimin 

nr.127/20 të dt. 15.09.2020 dhe Marrëveshjen e mirëkuptimit në shtojcë) e gjithashtu edhe arsye 

tjetër se, kemi të bëjmë me një fakt dhe ngjarje të vitit 2015 i cili pa fajin e paditësit është ende 

në proces gjyqësor deri më tani dhe nuk mund të fajësohet paditësi për këtë. Andaj duke patur 

parasysh se përfaqësuesi i të paditurës, tash pas paraqitjes edhe të fjalës përfundimtare ka 

prezentuar një fakt të ri në lidhje me vendin tim të punës, atëherë bëjmë edhe korigjimin e 

kërkesëpadisë nga pika II e saj, ku në vend të fjalës “… të Transferoj B. G. nga fshati..., Komuna 

e Dragshit si arsimtarë i matematikës nga shkolla fillore “R.” në R. për arsimtarë….”, duhet të 

jetë “… nga shkolla fillore “Shaban Shabani” në Llapushnik si arsimtar i rregullt për arsimtarë 

të po të njëjtës lënd në shkollën fillore F. S. në Dragash”. Ndërsa pjesa tjetër të mbetët e pa 

ndryshuar”. 

 

 Shpenzimet e procedurës nuk i ka kërkuar. 

 

 I autorizuari i të paditurës I. R., në fjalën e vet të fundit dorëzuar kësaj gjykate me shkrim, 

mes tjerash deklaron: gjykata në procedurën e sërishme ka vepruar sipas instruksioneve të cilat 

i ka dhënë gjykata e shkallës së dytë në Aktgjykimin Ac.nr.2090/16 të dt. 18.10.2019. Në pajtim 

me instruksionet nga Aktgjykimi i shkallës së dytë, në procedurën e sërishme ka spjeguar që 

DKA-ja ka vepruar sipas Udhëzimit MONT-a 17/2009 të dt. 28.08.2009 dhe se vendimi mbi 

themelimin e Komisionit Komunal nr.13-404/2015 të dt. 15.05.2015, në pajtim me Ligjin dhe të 

pakjartat rreth kësaj se cili drejtor ka qenë anëtar i komisionit janë eliminuar. Me analizimin e 

deklaratës së deshmitarit të degjuar mund të konkludohet që drejtori i shkollës “F. S.” në Dragash 

nuk ka qenë në konflikt interesi ngase me kohë e ka lajmëruar DKA-në që vëllau i tij merrë pjesë 

në konkurs dhe pas kësaj DKA-ja e ka caktuar drejtorin e shkollës tjetër si anëtarë i komisionit 

– Z. S. nga fshati... – Drejtor në Shkollën “S. S.” në B. Edhe pse me një akt me shkrim nuk e ka 

lajmëruar DKA-në për shkak të mos njohjes së formës por verbalisht e ka lajmëruar DKA-në 

dhe ka plotësuar përmbajtjen lidhur me këtë pyetje. Pas kësaj DKA-ja e ka vendosur Drejtorin 

Z. S. si anëtar të komisionit të konkursit. Pastaj gjatë degjimit të deshmitarit po ashtu është 

vërtetuar që drejtori i shkollës “F. S.” në asnjë mënyrë nuk ka marrë pjesë në punën e komisionit 
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e as që ka qenë në ndonjë pjesë të procedurës së konkursit të cilën e ka organizuar DKA-ja. Po 

ashtu ka deshmitar dhe A. R. si anëtar apo kryetar i komisionit e po ashtu edhe Z. S., e paditësi 

nuk ka dhënë vërejtje në të dy deshmit të dt. 08.02.2021. Ligji mbi konfliktin e interesit nuk 

perfshihet eksplicite për Drejtorin e shkollës. Për ato insitucione apo funksione në të cilat është 

konflikti i interesit ka të bëjë, ekzistenca e konfliktit të interesit nënkuptohet dhe është vështirë 

të provohet e kundërta. Në rastin konkret, paditësi është dashur që të provoj se ekziston konflikti 

i interesit, por nuk ka patur sukses ngase të gjitha provat tregojnë se drejtori i shkollës “F. S.” ka 

vepruar sipas rregullave për këto situata. Gjatë gjykimit është paraqitur fakt i ri. Paditësi është 

sipërfaqësor, se nuk është esenciale për procedurën, ka permendur edhe atë gjatë komunikimit 

jo zyrtar gjatë gjykimit, që i njëjti më nuk punon si mësimdhënës i matematikës në fshatin R. por 

në shkollën fillore “Sh. Sh.” në Ll. Me fjalë tjera, janë ndryshuar rethanat dhe ka ra arsyeja për 

padi. Nëse ka kërkuar transferim për në shkollën e Dragashit, për shkak të afërsisë ngase ka qenë 

largësia deri në Restelicë, tani nga fshati i vetë Rr. për në fshatin Ll. është i njëjtë apo i ngjajshëm 

me largësinë si dhe Dragashi. Pra nuk ka arsye të mëtejme e as për anulimin e konkursit. Nga 

ajo që u tha, arsyet që kanë rënë arsyet për transfer si dhe nga arsyet lidhur me anulimin e 

lajmërimit mbi punësimin – konkursin, ekzistimit të konfliktit të interesit, paditësi nuk ka patur 

sukses që ta provoj, e paditura propozon që padia dhe kërkesëpadia të refuzohet në tërësi (më 

gjerësishtë si në fjalën përfundimtare të dt. 22.01.2021). 

 

 Shpenzimet e procedurës nuk i ka kërkuar. 

 

  Për vërtetimin e drejtë të gjendjes faktike, gjykata ka administruar këto prova: kontratën 

e punës të dt. 24.09.2014, vërtetimi i lëshuar nga Shkolla Fillore në fshatin R., leximi i Kërkesës 

për transfer e dt. 25.08.2015, leximi i konkursit plotësues të dt. 09.09.2015, leximi i njoftimit të 

dt. 01.10.2015, lexohet ankesa e dt. 06.10.2015, leximi i kontratës të dt. 01.09.2015, shiqimi në 

Fletëvlerësim, diplomë, planëkonspekti i një ore mësimore, shiqimi në Certifikatën lidhur me 

perdorimin e kompjuterëve, leximi i fletëvlerësimit, shiqimi në fletëkonkurim, certifikatë e dt. 

13.07.2015, certifikatë që paditësi nuk është nën hetime, certifikatë e lëshuar nga Qëndra 

burimore për mësim dhe këshillim, certifikatë e dt. 21.05.2014, certifikatën e dt. 17.05.2014, 

certifikatën e dt. 20.06.2014, certifikatën e dt.13.05.2014, certifikatën – Baza e kompjuterit e dt. 

20.10.2011, Intervista me shkrim – planëkonspekti i një ore mësimore e dt. 30.09.2015 të gjitha 

këto në emër të kandidatit L. Q., shiqmi në vendimin nr.13-404/2015 të dt. 15.10.2015, leximi i 

procesverbalit të dt. 30.09.2015, shiqimi në fletën e kritereve lidhur me procedurën e intervistimit 

të kandidatëve, leximi i regjistrit të punëtoreve të administratës komunale, leximi i Aktemrimit 

në emër të E. E. dhe shiqimi në kartelën identifikuese në emër të E. E., shiqimi në Vërtetimin 

nr.16/21 të dt. 19.02.2021 lëshuar nga Shkolla fillore “Sh. Sh.” në Ll., shiqimi dhe leximi i aktit 

të Agjencionit Kundër Korrupsion të dt. 25.11.2019 drejtuar Drejtorit të DKA-së në Dragash, 

rreth shqyrtimit te gjendjes së mundshme të konfliktit të interesit, marrëveshje mirëkuptimi mes 

shkollës fillore “Sh. Sh.“ Ll. dhe shkollës fillore “S. S.” në B. në lidhje me mësimdhënësin B. 

G., shiqimi në Vërtetimin me numer protokolli 127/20 e dt. 15.09.2020 lëshuar nga SHFMU “S. 

S.” në B. Gjithashtu në cilësi të provave jo materiale ka dëgjuar edhe deshmitaret: F. M., E. E., 

F. Q., A. R., Z. S. dhe si palë ndërgjyqëse ka degjuar edhe paditësin B. G.  

 

 Gjykata pas vlerësimit të pohimeve të palëve ndërgjyqëse dhe provave të lartcekura, në 

kuptimin e nenit 8 të Ligjit për Procedurën Kontestimore (LPK), me kujdes dhe me ndërgjegje 

ka çmuar çdo provë veç e veç dhe të gjitha ato së bashku dhe ka gjetur se: 

 

 Kërkesëpadia e paditësit është e bazuar. 

 

 Nga leximi i kontratës së punës 13 Nr.13-404 të dt. 24.09.2014, gjykata ka vërtetuar 

faktin se paditësi B. G. me vendbanim në fshatin Rr., Komuna e Dragashit ka qenë i punësuar në 
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SHFMU “R.” në R., në lenden e matematikës me 12 orë në javë dhe me kohëzgjatje të kontratës 

nga data 01.09.2014 e deri më 31.08.2015 (kohë të caktuar). 

 

 Me leximin e vërtetimit të lëshuar nga Shkolla Fillore në fshatin R. nr.128/A të dt. 

09.09.2015, gjykata konstaton se paditësi ka qenë punëtor i SHFMU “R.” në fshatin R., në vendin 

e punës mësimdhënës lëndor nga data 01.09.2014. 

 

 Me leximin e kërkesës me nr.13-269 të dt. 25.08.2015 të parashruesit B. G., gjykata 

vërteton se paditësi i është drejtuar DKA-së në Dragash për transferim nga SHFMU “R.” në R. 

për në SHFMU “F. S.” në Dragash. 

 

 Me shiqimin në konkursin plotësuesë nr.13-287/15 të dt. 09.09.2015, vërtetohet që e 

paditura ka hapur konkurs plotësues, ku mes vendeve tjera të lira është edhe një arsmitarë i lëndës 

së matematikës për në SHFMU “F. S.” në Dragash. 

 

 Me leximin e njoftimit nr.13-382/15 të dt. 01.10.2015, gjykata vërteton se DKA-ja në 

Dragash ka shpallur rezultatet e intervistës për vendin e punës për matematikë në SHFMU “F. 

S.” në Dragash e ku fitues është shpallur L. Q. me 63 pikë dhe i njëjti ka filluar punën me dt. 

02.10.2015. 

 

 Me leximin e ankesës nr.061-17417 të dt. 06.10.2015, vërtetohet apelimi që ka bërë 

paditësi pranë Inspektoratit Regjional të arsimit në Prizren në lidhje me vendimin e komisionit 

perzgjedhës në konkursin për mësimdhënës për lenden e matematikës të dt. 09.09.2015 e për të 

cilën ankesë nuk ka pranuar kurrëfar pergjigje. 

 

 Nga leximi i kontratës të dt. 01.09.2015, shiqimi në Fletëvlerësim, diplomë, 

planëkonspekti i një ore mësimore, shiqimi në Certifikatën lidhur me perdorimin e kompjuterëve, 

leximi i fletëvlerësimit, shiqimi në fletëkonkurim, certifikatë e dt. 13.07.2015, certifikatë që 

paditësi nuk është nën hetime, gjykata vërteton dokumentacionin që është dorëzuar nga paditësi 

si dhe gjithë procedurën e zhvilluar në lidhje me konkursin plotësues të cekur më lartë. 

 

 Nga leximi i certifikatës së lëshuar nga Qëndra burimore për mësim dhe këshillim, 

certifikatë e dt. 21.05.2014, certifikatën e dt. 17.05.2014, certifikatën e dt. 20.06.2014, 

certifikatën e dt.13.05.2014, certifikatën – Baza e kompjuterit e dt. 20.10.2011, Intervista me 

shkrim – planëkonspekti i një ore mësimore e dt. 30.09.2015 të gjitha këto në emër të kandidatit 

L. Q., gjykata vërteton dokumentacionin e dorëzuar nga kandidati në fjalë për konkursin 

plotësues të cituar më lartë. 

 

 Me shiqimin në vendimin nr.13-404/2015 të dt. 15.10.2015, gjykata konstaton vendimin 

e Drejtorit të DKA-së në Dragash për caktimin e komisionit për zgjedhjen e personelit arsimor 

në përberje nga A. R. – kryetar komisioni, E. E.- anëtar i komisionit, drejtori i shkollës (pa emër), 

kryetari i këshillit të prinderve (pa emër) dhe Zyrtarja për barazi gjinore (pa emër), e ku i njëjti 

Vendim nuk përmban arsyetimin përkatës. 

 

 Me shiqimin në fletën e kritereve lidhur me procedurën e intervistimit të kandidatëve dhe 

leximi i regjistrit të punëtoreve të administratës komunale, vërtetohet procedura rreth vlerësimit 

që është zhvilluar nga DKA-ja në Dragash si dhe nga regjistri vërtetohet regjistri i punëtoreve 

për administratën komunale në Dragash – gjendja e Qershorit 2015. 

 

 Me leximin e Aktemrimit në emër të E. E. si dhe shiqimi në kartelën identifikuese në 

emër të E. E., gjykata ka vërtetur se i njëjti është i punësuar pranë DKA-së në Dragash në pozitën 

e Pedagogut në Drejtorin e Arsimit. 



 Numri i lëndës: 2019:259134 
 Datë: 09.03.2021 
 Numri i dokumentit: 01708581 
 

7 (10)  

 2
0

1
9

:2
5

9
1

3
5

 

 

 Nga shiqimi në Vërtetimin nr.16/21 të dt. 19.02.2021 lëshuar nga Shkolla fillore “Sh. 

Sh.” në Ll. sipas kërkesës së paditësit B. G., vërtetohet se i njëjti është punëtor i rregullt në këtë 

shkollë prej datës 02.09.2019 si arsimtarë i matematikës 12 orë në javë dhe 4 orë TIK dhe si orë 

plotësuese 4 orë matematikë në javë i mban në SHFMU “S. S.” në B. 

 

 Me shiqimin dhe leximin e aktit të Agjencionit Kundër Korrupsion të dt. 25.11.2019 

drejtuar Drejtorit të DKA-së në Dragash, rreth shqyrtimit te gjendjes së mundshme të konfliktit 

të interesit, gjykata ka vërtetuar kërkesën që ia ka drejtuar Drejtori i DKA-së në Dragash, 

Agjencionit për shqyrtimin e një rasti në lidhje me konfliktin e interesit, ku si ligj është shqyrtuar 

ligji nr.06/l-011 për Parandalimin e konfliktit të interesit në ushtrimin e funksionit publik. 

 

 Me leximin e marrëveshjes së mirëkuptimit mes shkollës fillore “Shaban Shabani” në 

Llopushnik dhe shkollës fillore “S. S.” në B. në lidhje me mësimdhënësin B. G., gjykata ka 

vërtetuar se paditësi është punëtor i rregullt në SHFMU “Sh. Sh.” në Ll. në vendin e punës 

mësimdhënës i lëndës së matematikës me 12 orë në javë dhe 8 orë në javë si orë plotësuese në 

SHFMU “S. S.” në B. 

 

Me leximin e vërtetimit nr.127/20 të dt. 15.09.2020, lëshuar nga Drejtori i SHFMU “S. 

S.” në B., gjykata vërteton se paditësi B. G. i ka 8 orë plotësuese për plotësimin e normës së 

punës si mësimdhënës i matematikës. 

 

Nga degjimi i deshmitarit F. M. - ish zyrtar i lartë i DKA-së, gjykata vërteton faktin se i 

njëjti në shqyrtimin kryesor mes tjerash ka deklaruar: “derisa kam qenë unë në DKA ka patur 

transferime dhe atë mund ta permendim rastin prej fshatit X. është transferuar në fshatin Rr. dhe 

një rast tjetër prej fshatit P. është transferuar në fshatin Z. dhe kjo është bërë me kërkesë të vetë 

arsimtarëve, ku dhe janë miratuar kërkesat. Sa i përket konkursit të muajit gusht 2015, në këtë 

konkurs nuk është paraparë vendi i punës për matematikë dhe dua të them se çdo gjë ka qenë në 

rregull dhe e tërë puna është kryer pa kurrëfar presioni nga të tjerët…”.  

 

Nga degjimi i deshmitarit E. E., gjykata vërteton faktin se i njëjti në shqyrtimin kryesor 

mes tjerash ka deklaruar:” si kriter që marrim për transfer të punëtorit prej një shkolle në shkollën 

tjetër është rrezikimi i vendit të punës për shkak të zvoglimit të numrit të nxënesve dhe atë në 

afat prej pesë vjetësh. Në afatin prej pesë vjetësh këta dy kandidat B. G. dhe M. R. nuk është i 

rrezikuar vendi i punës dhe asnjëri nga ata nuk është pranuar por drejtori i DKA-së e ka parë të 

arsyeshme që të hap konkurs në shkollën fillore në Dragash”. Po ashtu në shqyrtimin kryesor të 

dt. 07.12.2020 ka deklaruar: në kohën kur ka qenë konkursi dhe para konkursit kam qenë në 

cilësi të punonjësit – pedagog komunal. Në lidhje me komisionin, kryetar i komisionit ka qenë 

A. R., anëtar i komisionit kam qenë unë dhe Drejtori i shkollës “S. S.” – Z. S. në B. Ka pasur 

edhe përfaqësues të këshillit të prinderve dhe të shoqërisë civile”. 

 

Nga degjimi i deshmitarit F. Q. – Drejtor në SHFMU “F. S.” në Dragash, gjykata vërteton 

faktin se i njëjti në shqyrtimin kryesor mes tjerash ka deklaruar:” Në SHFMU “F. S.” në Dragash 

si drejtor jamë nga muaji 07-08 2013 ku edhe tani jamë drejtor. Pozitën që e ushtroj, detyrat tona 

i shtrojmë në bazë të Ligjit për arsim parauniversitar si dhe ligjit të punës. Rreth vetëdeklarimit 

të konfliktit të interesit, DKA-ja është edhe punëdhënës edhe punëmarrës, detyrë e imja ka qenë 

vetëm të bëjë njoftimin për vendin e lirë të punës. Sa i përket deklarimit tim lidhur me konfliktin 

e interesit, meqenëse në këtë konkurs ishte paraqitur vëllau im në vendin e punës arsimtarë i 

matematikës, unë vetëm gojarisht e kam njoftuar DKA-në, ndërsa komisionin jo, ndërsa sa i 

përket prezencës sime në komision, unë në asnjë moment nuk kam marrë pjesë në atë komision, 

as si vëzhgues, as si anëtar. DKA-ja ne vendin tim në komision ka marrë një drejtor të një shkolle 

tjetër”. 
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Nga degjimi i deshmitarit A. R., gjykata vërteton faktin se i njëjti në shqyrtimin kryesor 

mes tjerash ka deklaruar:” është e vërtet që kam qenë anëtar i komisionit në çështje arsimore 

pranë DKA-së kur kam punuar deri me dt. 22.06.2020 ndersa sa i përket vitit 2015 e di që kam 

qenë anëtar i komisionit me dt. 30.09.2015 ndërsa me dt. 05.10.2015 kam qenë kryetar i 

komisionit. Sa i perket rasteve kur ndonjë kandidat konkurron e është në gjini me drejtorin e 

shkollës ku ka konkuruar, drejtori i DKA-së e cakton një drejtor tjetër mos të jetë konflikt interesi 

e në këtë rast e ka caktuar DKA-ja. Në vend të drejtorit sa më kujtohet ka qenë Z. S. ndërsa 

fizikisht unë nuk e kam pa atë ditë drejtorin e shkollës fillore “F. S.”. 

 

Nga degjimi i deshmitarit Z. S., gjykata vërteton faktin se i njëjti në shqyrtimin kryesor 

mes tjerash ka deklaruar:” sa më kujtohet në vitin 2015 ka pas konkurs për shkollën fillore në 

fshatin B. dhe në atë kohë si drejtor i DKA-së ka qenë H. R. dhe më ka caktuar mua të jem dhe 

si anëtar i komisionit në shkollën ku punoj dhe në shkollën fillore “F. S.” dhe sa e mbaj në mend 

e di që drejtori i shkollës fillore “F. S.” ka bërë kërkesë për me e lirue prej anëtarit, nuk më 

kujtohet arsyeja. Gjithashtu ka pas vendim që jam caktuar si anëtar i komisionit pranë DKA-së”. 

 

Gjithashtu në cilësi të dëshmitarit është degjuar edhe paditësi si palë ndërgjyqëse, ku më 

gjerësishtë është paraqitur si në procesverbalin e dates 17.11.2020. 

 

Në këtë çështje juridiko - kontestimore sipas gjykatës duhet të zbatohen dispozitat ligjore 

të parapara në Ligjin të Punës, nr.03/L-212, e ku në nenin 3 të tij ka rregulluar, konkretisht pika 

1.3 (te perkufizimet), citojmë: Sektori publik- sektori i arsimit, të shendetësisë si dhe 

ndërmarrjeve publike të cilat janë pronësi e Republikës së Kosovës apo e ndonjërës nga komuna 

e Republikës së Kosovës”. Ndërsa me nen 78 dhe 79 të po të njëjtit ligj është rregulluar procedura 

e mbrojtjes së të drejtave për të punësuarit dhe mbrojtjes së të punësuarit në Gjykatë. Ndërkaq 

lidhur me transferin përpos Ligji të Punës (nenit 17 par. 2 dhe 3), si lex specialis është edhe 

Udhëzimi Administrativ nr.14/2011 mbi Rregullimin e procedurës së mardhënjes së punës në 

sektorin publik, ku në mënyrë me të përafert e ka rregulluar procedurën në lidhje me të drejtën 

në transferim të paditësit, e ku në nenin 3 par. 2 të këtij Udhëzimi Administrativ thuhet, citojmë: 

”Institucioni përgjegjës brenda subjektit punues, pa shpallur konkurs publik për 

plotësimin e vendit të lirë të punës, ka të drejtë të caktojë punëtorin i cili është duke kryer 

punë dhe detyra të punës në këtë subjekt punues, nëse ai i plotëson kushtet dhe kriteret e 

kërkuara për atë vend punë”. Ndërsa në nenin 3 par. 3 thekson: “ Nëse për vendin e lirë të 

punës ka një ose më shumë kandidat sipas paragrafit 2 të këtij neni, institucioni përgjegjës 

duhet të shpallë konkurs publik për plotësimin e tij në pajtim ne dispozitën e nenit 8 parag. 

2 të Ligjit nr.03/L-212 të Punës”.  

 

 Duke marr parasysh të gjitha pretendimet e palëve ndërgjygjëse dhe provat e 

administruara në lidhje me këtë çështje kontestimore, gjykata ka ardhur në përfundim se 

kërkesëpadia e paditësit është e bazuar dhe se duke u bazuar në dispozitat ligjore të lartcekura, e 

njëjta duhet të aprovohet në tërësi si e bazuar. 

 

Nga provat e administruara, gjykata ka vërtetuar se ekzistojnë kushtet ligjore, për 

aprovimin e kërkesëpadisë pasi që nga këto dy dispozita të Udhëzimit Administrativ të cetuara 

më lartë, e i cili Udhëzim Administrativ ka qenë në fuqi me rastin e paraqitjes së padisë, në 

mënyrë mjaft konkrete shihet e drejta e paditësit për transfer, dhe se edhe në bazë të provave që 

gjenden në shkresat e lëndës por edhe të provave të administruara, është i vetmi që ka kërkuar 

transfer për këtë vend pune pa hapjen e konkursit publik. Kurse kontestimi se nuk e ka obligim 

e paditura që të bëjë transferin sipas kësaj dispozite, është mëse e qartë se ka lidhshmëri rreth 

nenit 3.2 dhe 3.3 të UA të cekur më lartë ngase në pikën 3.3 thuhet se nëse ka më shumë se një 

apo më shumë kandidat “duhet” të shkohet në konkurs publik e që automatikisht jep të kuptohet 
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se kur është një kandidat që ka paraqitur kërkesë për transfer automatikisht kërkesa e tillë duhet 

të aprovohet, fakt që deshmohet edhe nga deshmia e deshmitarit F. M., ku edhe janë paraqitur 

edhe raste konkrete të transfereve që janë bërë sipas kërkesave të mësimdhënësve, e të cilës 

deshmi gjykata i fali besimin e plotë, ngase përkonë me provat e administruara por edhe për 

faktin se deshmitari në fjalë ka qenë pjesë e DKA-së (ish Zyrtarë i lartë i tri niveleve mësimore) 

dhe i involvuar direkt në raste të transfereve që janë bërë nga e paditura. Ndërkaq deklarimi nga 

e paditura dhe deshmitari E. E. se ka qenë edhe një kandidatë tjetër që ka paraqitur kërkesë për 

transfer, gjykata nuk e aprovoj, për faktin se një kërkesë e tillë asnjëherë nuk i është deponuar 

gjykatës si provë e me të cilën do të mund të vërtetohej se veprimet e të paditurës kanë qenë në 

pajtim me nenin 3.3 të Udhëzimit Administrativ të cituar më lartë. 

 

 Dhe duke patur në konsiderat faktin se e paditura ka pranuar vetëm një kërkesë për 

transfer dhe nuk ka dhënë kurrëfar përgjigje në lidhje me të e gjithashtu faktit se nuk ka vepruar 

në harmoni me nenin 3.2 të Udhëzimit Administrativ të cituar më lartë, gjykata konstatoj se e 

gjithë procedura që është zhvilluar që nga shpallja e konkursit publik për mësimdhënës të 

matematikës në SHFMU “F. S.” në Dragash e deri tek publikimi i Njoftimit Nr.- 13-382/15 të 

dt. 01.10.2015 për kandidatin fitues, ka qenë në kundërshtim me dispozitat ligjore dhe si të tillë 

edhe e anuloj njoftimin në fjalë. 

 

 Duke u ndërlidhur me deklarimin e të paditurës se ka rënë arsyeja për padi pasi që paditësi 

tani është transferuar në një shkollë tjetër, gjykata vlerëson se edhe sipas provave të 

administruara si më lartë, paditësi ende nuk është i siguruar ngase përpos në shkollën ku është 

trasferuar si punëtor i rregullt (Shkolla Fillore “Sh. Sh.” ne Ll.), i njëjti nuk ka normën e plotë 

dhe për plotësimin e normës është duke punuar edhe në një shkollë tjetër (Shkolla Fillore “S. S.” 

në fshatin B.) por gjithashtu edhe faktit se është duke u gjykuar një çështje kontestuese e vitit 

2015 dhe duke patur parasysh parimin e dsponibilitetit të procedurës kontestimore i mishëruar 

në dispoziten e nenit 3 par. 2 të LPK-së, janë palet ato që vendosin për ndjekjen apo heqjen dorë 

nga kërkesat e tyre të paraqitura në gjykatë. 

 

 Sa i përket konfliktit të interesit të ngritur gjatë gjykimit dhe të arsyetuar nga pala e 

paditur se nuk ka pasur konflit interesi dhe se Ligji nr. 04/L-051 për Parandalimin e konfliktit të 

interesit në ushtrimin e Funksionit publik nuk është ligji që vlenë për drejtoret e shkollave e 

gjithashtu faktit se drejtori i shkollës fillore “F. S.” në Dragash nuk ka marrë pjesë në konkurs, 

për gjykatën ky fakt nuk ka qenë objekt kontesti, ngase kjo çështje më shumë është çështje e 

shqyrtimit në një procedurë tjetër (qoftë ajo disiplinore si shkelje e kodit të sjelljes dhe 

kundervajtese apo çështje penale) por jo edhe në këtë rast. Mirëpo duke u ndërlidhur edhe me 

vërejtjet e Gjykatës së Apelit, gjykata ka administruar me provat përkatese dhe ka degjuar 

anëtaret e komisionit perzgjedhës, ku është konstatuar mos prezenca fizike e drejtorit të shkollës 

fillore “F. S.” ne Dragash – F. Q. në konkursin publik, mirëpo është konstatuar një fakt që i njëjti 

nuk e ka vetëdeklaruar konfliktin e interesit ashtu si parashihet me nenin 13 të Ligjit nr.04/L-051 

për Parandalimin e Konfliktit të interesit në ushtrimin e Funksionit publik, për vetëdeklarim me 

shkrim pranë institucionit përkatës (DKA-së), nderkaq vendimi Nr.13 – 404/2015 i dt. 

15.01.2015 i Drejtorit të DKA-së në Dragash është jo i kjart dhe nuk ka emër në lidhje me 

drejtorin që e ka zevendesuar e gjithashtu nuk ka arsyetim për shkakun e zevendesimit, e me të 

cilin do të mund të vërtetohej shkaku i zevendesimit. Ndërkaq prova e prezentuar nga 

përfaqësuesi i të paditurës në lidhje me rastin e konfliktit të interesit, ky rast dallon me rastin 

konkret pasi që rasti i prezentuar është rast kur është kërkuar këshillë për shqyrtim të gjendjes së 

mundshme të konfliktit të interesit, ndërsa në rastin konkret fare nuk është kërkuar këshillim 

rreth konfliktit të interesit dhe nuk është respektuar forma (me shkrim) e deklarimit të konfliktit 

të interesit. Sa i përket kontestimit se ky ligj vlenë vetëm për Zyrtaret e lartë, këtë më së miri e 

vërteton Ligji aktual (Ligji nr.06/L-011 për parandalimin e konfliktit të interesit në fuqi nga data 

27.08.2018) i cili është ligj që ka shfuqizuar ligjin paraprak (të vitit 2011), e kjo sipas nenit 25 
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të Ligjit nr.06/L-011 për Parandalimin e konfliktit të interesit në ushtrimin e funksionit publik e 

që vlenë për të gjithë zyrtaret që kryejnë funksione publike pa perjashtim. 
 

Gjykata gjithashtu ka vlerësuar edhe provat dhe theksimet e tjera të palëve ndërgjyqëse, 

por ka gjetur se të njëjtat janë pa ndikim në nxjerrjen e këtij aktgjykimi. 

 

Vendimin për shpenzimet procedurale gjykata e mori konform nenit 450 të LPK-së, pasi 

që paditësi në shqyrtimin kryesor ka deklaruar se nuk i kërkonë shpenzimet procedurale. 

 

 Nga sa u tha më lart, gjykata vendosi si në dispozitiv të këtij aktgjykimi, e duke u bazuar 

në nenin 143.1 të LPK-së. 

             

 

GJYKATA THEMELORE PRIZREN  - DEGA E GJYKATËS DRAGASH 

DEPARTAMENTI I PËRGJITHSHËM, DIVIZIONI CIVIL 

2019:259134, 09.03.2021 

  

 

              Gj y q t a r j a, 

                                              ___________________ 

                                         Sabaheta  Kurteshi                                                                                                

         

 

 

 

      

KËSHILLA JURIDIKE: Kundër këtij aktgjykimi pala e pakënaqur ka të drejtë ankese 

në afat prej 7 dite pas ditës së pranimit të të njëjtit, Gjykatës së Apelit në Prishtinë, e nëpermjet 

të kësaj gjykate. 

 

 

 

 

 

 

 

 


