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Numri i lëndës: 2019:117817 

Datë: 13.11.2019 

Numri i dokumentit:     00643854 

C.179/2019 

 

  

GJYKATA THEMELORE NË PRIZREN – DEGA NË SUHAREKË, Departamenti 

i Përgjithshëm, Divizioni Civil, në përbërje me Gjyqtarin Shaban Zeqiraj në cilësinë e gjyqtarit 

individual, me bashkëpunëtorin profesional Haxhi Hoti, shqyrtoi çështjen juridike të paditëses 

Nj. B. nga Suhareka të përfaqësuar nga G. E. – avokat nga Prishtina kundër të paditurës Komuna 

e Suharekës – Drejtoria e Arsimit të cilën e përfaqëson Avokati Publik i Komunës Q. H., me 

objekt të çështjes juridike padi anulimin e zgjedhjes së kandidatit sipas konkursit, pas shqyrtimit 

të çështjes në fjalë, si dhe në prezencën e palëve ndërgjyqëse, pas mbajtjes së seancës kryesore, 

me datë 13.11.2019 gjykata vendosi të nxjerr këtë: 

 

 

A K T G J Y K I M 

 

I.  MIRATOHET kërkesëpadia e paditëses si e bazuar. 

 

II.  ANULOHEN aktvendimi nr. 64.. i dt.16.09.2014 për pikën 3 të konkursit të gjuhës 

angleze për kandidatin e zgjedhur G. B. dhe vendimi i panelit intervistues për zgjidhjen e 

kandidatit për pikën 3 të konkursit për gjuhën angleze për shkollën e mesme Gjimnazin “Jeta e 

Re” Suharekë. 

 

III. DETYROHET e paditura që nën kërcnim të përmbarimit të dhunshëm të bën 

përzgjedhjen e kandidatit që më së miri i ka plotësuar kushtet e konkursit.  

 

IV. OBLIGOHET e paditura që paditësit t’ia paguaj shpenzimet e procedurës kontestimore 

në shumën prej 509 euro, të gjitha këto në afat prej 15 ditësh pas plotëfuqishmërisë së këtij 

aktgjykimi.   

 

 

A r s y e t i m 

 

Pretendimet e palëve ndërgjyqëse 

 

Paditësja Nj. B. nga Suhareka përmes të autorizuarit të saj ka deponuar padi në këtë Gjykatë 

kundër të paditurës Drejtoria e Arsimit të Komunës së Suharekës, me të cilën ka kërkuar që të 

anulohen aktvendimi nr. 64.. i dt.16.09.2014 për pikën 3 të konkursit të gjuhës angleze për 

kandidatin e zgjedhur G. B. dhe vendimi i panelit intervistues për zgjidhjen e kandidatit për pikën 

3 të konkursit për gjuhën angleze për shkollën e mesme Gjimnazin “J.  R.” Suharekë.  
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E paditura Komuna e Suharekës përmes përgjigjes në padi e ka kundërshtuar padinë dhe 

kërkesëpadinë e paditëses në tërësi si të pabazë, me arsyetimin se zgjedhja e kandidatëve për 

lëndën gjuhë angleze sipas konkursit të dt.14.08.2014 është bërë konform kritereve të 

përcaktuara sipas konkursit dhe ka propozuar që kërkesëpadia e paditëses të refuzohet si e pa 

bazuar. 

 

Shqyrtimi i sërishëm në këtë çështje kontestimore është mbajtur me datë 03.06.2019 në të cilin 

i autorizuari i paditëses  Avokati G. E. nga Prishtina ka ngelë në tërësi si në deklarimet e cekura 

në seancat e mëparshme. 

I autorizuari i të paditurës Avokati Publik i Komunës Q. H. poashtu ka ngelë në tërësi si në 

deklarimet e seancave të mëparshme. 

 
Gjykata me qëllim të konstatimit dhe vërtetimit të plotë të gjendjes faktike për këtë 

çështje kontestimore ka administruar provat në kuptim të nenit 7 dhe 8 të LPK-së dhe ate shikim-

leximin: në konkursin e dt.14.08.2014 për gjuhën angleze, në fletë vlerësimet e dokumentacionit 

për kandidatin G. B., në aktvendimin e të paditurës 01.Nr.16/64.. të dt.16.09.2014, në ankesën e 

paditëses kundër njoftimit për zgjedhjen e kandidatës të dt.01.09.2014, fletëkonkurimin e 

paditëses të dt.25.08.2014, vërtetimin e lëshuar nga Gjimnazi “J.  R.” në Suharekë për paditësen 

me nr.... të dt.14.07.2014, në vërtetimin e lëshuar nga Universiteti Ndërkombëtar i Prizrenit 

nr..../2 të dt.01.08.2012, në aktin e licencimit për mësimdhënës me nr.08/2013/12... si dhe në 

aktvendimin nr../2010/.. të dt.22.11.2010. 

 

Gjykata pas vlerësimit të provave materiale, deklarimeve të palëve ndërgjyqëse dhe 

administrimit të provave të lartcekura në kuptim të nenit 8.1 dhe 8.2 të Ligjit Për Procedurën 

Kontestimore (LPK), me kujdes dhe me ndërgjegje ka çmuar dhe vlerësuar çdo provë veç e veç 

dhe të gjithat së bashku dhe ka gjetur se:   

 

Kërkesëpadia e paditëses është e bazuar. 

 

Nga provat e administruara që gjenden në shkesat e lëndës gjykata ka konstatuar këtë 

gjendjen faktike si në vijim: 

Nuk është kontestuese se e paditura ka vepruar në kundërshtim me nenin 8 të ligjit 03/L/212 

gjatë përzgjedhjes së kandidatit në pikën 3 të konkursit për gjuhën angleze, duke përzgjedh 

kandidatin G. B., ndërkaq paditësja ka qenë në marrdhënie pune në Gjimnazin “J.  R.” në 

Suharekë me punë dhe detyra të punës profesoresh e gjuhës angleze e cila i ka plotësuar dy 

kriteret kryesore për përzgjedhjen e saj duke pas parasysh kualifikimet e paditëses dhe përvojën 

e saj të punës.  

 

Me shikimin dhe leximin në konkursin e dt.14.08.2014 për gjuhën angleze u konstatua 

se e paditura sipas konkursit ka kërkuar mësimdhënës për gjuhë angleze për shkollën e mesme – 

Gjimnazin “J.  R.” në Suharekë. 

 

Me shikimin dhe leximin në fletë vlerësimet e dokumentacionit për kandidatin G. B. u 

konstatua se e paditura ka përzgjedh kandidatin G. B. si mësimdhënës i gjuhës angleze në 

shkollën e mesme Gjimnazi “J.  R.” në Suharekë. 

 

Nga shikimi dhe leximi në aktvendimin e të paditurës 01.Nr.16/64.. të dt.16.09.2014 u 

vërtetua se e paditura e ka refuzuar si të pa bazuar ankesën e Nj. B. këtu paditëses me arsyetimin 

se komisioni në kushte të barabarta të parapara në konkurs ka të drejtë të vlerësoj dhe vendos 
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dhe në pamundësi për shkak të konkurencës që t’ju pranoj në vendin e punës në të cilin keni 

konkuruar, ju ka sistemuar në SHMT “S. L.”. 

 

Nga shikimi dhe leximi në ankesën e paditëses kundër njoftimit për zgjedhjen e 

kandidatës të dt.01.09.2014 u konstatua se kandidatja Nj. B. i plotëson kushtet e parapara në 

Udhëzimin Administrativ nr.09/2014 të dt.26.02.2014 të MASHT-it, i posedon 4 vite përvojë 

pune profesionale dhe ka kualifikimin Fakulteti i Filologjisë – dega e gjuhës dhe letërsisë 

angleze.  

 

Me shikimin dhe leximin në fletëkonkurimin e paditëses të dt.25.08.2014 u konstatua se 

paditësja ka konkuruar për vendin e punës mësimdhënëse e gjuhës angleze në shkollën e mesme 

Gjimnazi “J.  R.” në Suharekë. 

 

Nga shikimi dhe leximi në vërtetimin e lëshuar nga Gjimnazi “J.  R.” në Suharekë për 

paditësen me nr.... të dt.14.07.2014 u konstatua se Nj. B. është në marrdhënie pune në Gjimnazin 

“J.  R.” në Suharekë në vendin dhe kryerjen e detyrave të punës si profesor për lëndën Gjuhë 

Angleze prej dt.01.09.2010 në cilësi të punëtorit me kohë të caktuar deri me dt.31.08.2014. 

 

Nga shikimi dhe leximi në vërtetimin e lëshuar nga Universiteti Ndërkombëtar i Prizrenit 

nr..../2 të dt.01.08.2012 u vërtetua se e njëjta ka qenë e angazhuar në Universitetin Ndërkombëtar 

të Prizrenit në cilësinë e Asistentës për lëndën Gjuhë Angleze në semestrin e parë dhe të dytë 

gjatë vitit akademik 2011/2012. 

 

Me leximin në aktvendimin e licencimit për mësimdhënës me nr.08/2013/12... u 

konstatua se paditësja është e licencuar me licencë të mësimdhënësit të karrierës nga data 

01.03.2013 deri me dt.01.03.2018. 

Ndërsa nga shikimi dhe leximi në aktvendimin nr../2010/.. të dt.22.11.2010 të Gjykatës së Qarkut 

në Prizren u konstatua se Nj. B. është caktuar përkthyese e përhershme gjyqësore për gjuhët 

Shqip-Anglisht dhe anasjelltas. 

 

Gjykata në bazë të administrimit të provave të cekura më lart ka gjetur se të paditësja ka 

qenë në marrdhënie pune në Gjimnazin “J.  R.” në Suharekë me punë dhe detyra të punës 

profesoresh e gjuhës angleze në kohën e konkurimit në konkurs dhe përveç kësaj i ka plotësuar 

dy kriteret kryesore për përzgjedhjen e saj dhe ate kriterin e parë kualifikimin e paditëses e cila 

nga provat e administruara u vërtetua se posedon kualifikimit përkatëse, ka kualifikimin Fakulteti 

i Filologjisë – dega e gjuhës dhe letërsisë angleze dhe është e licencuar me licencë të 

mësimdhënësit të karrierës nga data 01.03.2013 deri me dt.01.03.2018 si dhe kriterin e dytë atë 

të përvojës së punës ku nga provat e administruara u vërtetua se paditësja posedon përvojë të 

punës dhe atë në cilësinë e Asistentës për lëndën Gjuhë Angleze në semestrin e parë dhe të dytë 

gjatë vitit akademik 2011/2012 në Universitetin Ndërkombëtar të Prizrenit dhe ka punuar me 

kohë të caktuar në Gjimnazin “J.  R.” në Suharekë në vendin dhe kryerjen e detyrave të punës si 

profesor për lëndën Gjuhë Angleze prej dt.01.09.2010 deri me dt.31.08.2014, andaj gjykata 

këtyre provave ua fali besimin e plotë ngase të njëjtat janë plotësisht të besueshme dhe të 

dëshmuara në bazë të dokumenteve të lëshuara nga organet kompetente si Gjykata e Qarkut në 

Prizren, Fakulteti i Filologjisë, Universiteti Ndërkombëtar i Prizrenit dhe Gjimnazi “J.  R.” në 

Suharekë.   

 

Vendimi mbi aprovimin e kërkespadisë së padisë, është mbështetur në nenin 8 të Ligjit 

të Punës 03/L/212. 
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Vendimin mbi shpenzimet procedurale, gjykata e mbështeti në nenin 452 të LPK-së dhe 

atë për shpenzimet si në vijim, në emër: të përpilimit të padisë 104 € dhe të përfaqësimit në tri 

seanca nga 135 € ose shumën e përgjithshme prej 509 € (pesëqindenëntëeuro).   

 

Nga sa u tha më lartë, u vendos si në dispozitiv të këtij aktgjykimi, e konform nenit 143 të LPK. 

    

 

GJYKATA THEMELORE NË PRIZREN – DEGA NË SUHAREKË 

Cnr.179/2019 të dt. 13.11.2019 
 

Bashk.Profesional              Gjyqtari 

    Haxhi Hoti             Shaban ZEQIRAJ 

 

 

 

UDHËZIM JURIDIK: Kundër këtij aktgjykimi pala e pakënaqur mund të ushtrojë ankesë në 

Gjykatën e Apelit në Prishtinë, në afat prej 15 dite nga dita e pranimit, 

ankesa dorëzohet nëpërmjet të kësaj gjykate. 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


