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Numri i dokumentit:     02031507 

 

 

 C.nr.228/2020 

 

GJYKATA THEMELORE NË GJILAN, Departamenti i Përgjithshëm -Divizioni Civil, me  

gjyqtaren  Mirvete Alidema dhe  bashkëpunëtoren  profesionale Vlora Selmani - Rahimi, duke 

vendosur në çështjen juridike kontestuese të paditëses B\e S nga Gjilani, të cilën me autorizim 

e përfaqëson  Shevqet Xhelili, avokat nga  Gjilani, ndaj të paditurës Komuna e Gjilanit - 

Drejtoria e Arsimit në Gjilan, të cilën e përfaqëson, Bardhosh Dalipi avokat nga Gjilani, me 

objekt kontesti, kompensimi i të ardhurave personale, në seancën publike të mbajtur me datën  

21.05.2021,mori ndërsa më datën 30 Qershor 2021, përpiloi me shkrim këtë:  

 
 
                 A K T G J Y K I M 

 

 

I.MIRATOHET në tërësi kërkesëpadia e paditëses B. S nga Gjilani dhe DETYROHET e 

paditura Komuna e Gjilanit-Drejtoria Komunale e Arsimit në Gjilan, që paditëses t‟ia 

kompensojë të ardhurat personale për vendin e punës Edukatore në Entet Parashkollore të 

qytetit të Gjilanit, për periudhën kohore prej datës 01.09.2008 e deri me datën 01.04. 2014 në 

shumë neto prej 19,495.08€  dhe interesin për këtë periudhë kohore në shumë prej 2,748.90€, 

kontributet  pensionale  në emër të paditëses në shumë prej 1,097€, kontributet pensionale në 

emër të punëdhënësit në shumë prej 1,097€, tatimin në paga në shumë prej 802.16€,  gjithësej 

shumën prej 25.240.14€, të gjitha me kamatë ligjore prej 8%, prej datës 02.04.2014 e deri në 

pagesën definitive,  gjithë këto në afat prej 7 ditësh pas ditës së pranimit të  aktgjykimit, nën  

pasojat  e përmbarimit të detyrueshëm. 

 

I. DETYROHET e paditura Komuna e Gjilanit-Drejtoria Komunale e Arsimit në Gjilan, që 

paditëses B.S t‟ia kompensojë shpenzimet e procedurës kontestuese në shumë prej 2,626.56 

euro/cent, të gjitha me kamatë ligjore prej 8% nga dita e marrjes së këtij aktgjykimi nën  

pasojat e përmbarimit të detyrueshëm.  

 

A r s y e t i m 
 

 

Paditësja,  B. S nga Gjilani, në këtë gjykatë ka paraqitur  padi me datën 28.10.2014, ndaj të 

paditurës Komuna e Gjilanit- Drejtoria Komunale e Arsim në Gjilan, për kompensimin e të 

ardhurave personale. Kjo gjykatë sipas Aktgjykimit me numër veprues të lëndës C.nr. 763/14 

të datës 10.08.2016, e ka miratuar  pjesërisht si të bazuar kërkesëpadinë e paditëses B.S nga 

Gjilani, ndërsa e paditura brenda afatit të paraparë ligjor ka paraqitur ankesë në Gjykatën e 
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Apelit të Kosovës në Prishtinë, ashtu që gjykata e shkallës së dytë sipas ankesës së parashtruar 

të të paditurës e ka prishur Aktgjykimin e Gjykatës Themelore në Gjilan dhe  çështjen e ka 

kthyer në rivendosje. 

 

 

Gjykata duke vepruar sipas vërejtjeve të Gjykatës së Apelit ka caktuar shqyrtimin gjyqësor ku i 

autorizuari i paditëses gjatë shqyrtimeve gjyqësore si dhe në fjalën përfundimtare ka deklaruar 

se edhe  gjatë procedurës gjyqësore është vërtetuar në tërësi bazueshmëria e kërkesëpadisë së 

paditëses dhe në tërësi është pajtuar me vlerësimin e ekspertit financiar A. S  dhe në bazë të 

kësaj ekspertize  ka përcaktuar lartësinë e kompensimit të të ardhurave personale si dhe 

pagesave shtesë për paditësen. Gjithashtu në rregullimin e padisë dhe kërkesëpadisë i ka 

kërkuar edhe shpenzimet e procedurës duke kërkuar nga gjykata që të  obligohet e paditura që 

paditëses  t‟ia kompensojë shpenzimet e procedurës në lartësi prej 3,302.40€ si në vijim: për 

përpilimin e padisë shumën prej 208€, për 4 seanca të shtyra me nga 135.20€ gjithsej shumën 

prej 540.80€ dhe 9 seanca të mbajtura  me nga 270.40€, gjithsej shumën prej  2,433.60€, si dhe 

kompensimin për ekspertizën financiare në shumë prej 120€. 

 

I autorizuari i të paditurës gjatë shqyrtimeve gjyqësore si dhe në fjalën përfundimtare, ka 

deklaruar se nuk është vërtetuar bazueshmëria e kërkesëpadisë lidhur me këtë çështje ashtu që 

të gjitha pretendimet e paditësit të cekur si në padi,  i ka paraqitur në përgjegje në padi dhe në 

fjalën përfundimtare të datës 10.08.2016, andaj mbi bazën e këtyre pretendimeve i  ka 

propozuar  gjykatës që kërkesëpadia e paditëses të refuzohet si e pabazuar.   

 

Me qëllim të vërtetimit të drejtë dhe të plotë të gjendjes faktike, gjykata në procedurën 

provuese ka administruar këto prova materiale të propozuara nga paditësja: Rekomandimi i 

Komisionit të Ankesave i Kuvendit Komunal në  Gjilan me numër të protokolit ... i datës 

15.10.2008,  Vendimi i Këshillit të Pavarur Mbikqyrës i Kosovës me numër ... i datës 

06.07.2009, Vendimi për zbatimin e Aktvendimit të Gjykatës Themelore në Gjilan lëshaur nga 

DKA në Gjilan i datës 01.04.2014, Kërkesa për kompensimin e paraqitur nga i autorizuarit të 

paditëses i datës 10.09.2014 adresuar DKA-së, Përgjigja në kërkesë e DKA-së, e datës 

15.09.2014, ankesa e të autorizuarit të paditëses adresuar Komisionit për Ankesa të Komunës 

së Gjilanit e datës 22.09.2014, Referenca e DKA-së e datës 20.06.2016,  ekspertiza financiare e 

datës 18.12.2020, pasqyra e llogarisë së Trustit të datës 01.08.2000 deri me datën 15.04.2021, 

në emër të paditëses B. S.  

 

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

mbështetur në dispozitën nenit 8 të LPK-së erdhi në përfundimin se në këtë çështje juridike 

civile duhet vendosur si në dispozitiv të  këtij aktgjykimi, për këto arsye:  

 

Nga Shkresa e Komisionit të Ankesave në  Kuvendit Komunal në Gjilan, me numër të 

protokolit  A.nr.... e datës 15.10.2008, gjykata vërtetoi faktin që pas ankesës të paraqitur nga 

paditësja, ndaj komisionit intervistues për pranimin e një edukatore në Shkollën Fillore “...”, 

Komisioni në fjalë kishte Rekomanduar që Drejtoria Komunale e Arsimit në bashkëpunim me 

Drejtorinë e Enteve Parashkollore të qytetit të Gjilanit, ta sistemojë kandidaten B.S sipas 

kualifikimit-Edukatore në Entet Parashkollore. 

 

Nga Vendimi i Këshillit të Pavarur  Mbikqyrës të Kosovës nr.. i datës 06.07.2009, gjykata ka 

vërtetuar faktin se ishte  aprovuar pjesërisht  e bazuara  ankesa nr.02/313.2008 e B.Sme të cilën 

e kishte  obliguar Komunën e Gjilanit për zbatimin e rekomandimit A.nr.... të  Komisionit të 

vetë të ankesave. 
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Nga Vendimi i Drejtorisë Komunla të Arsimit për Zbatimn e Aktvendimit të Gjykatës 

Themelore në Gjilan, i dates 01.04.2014, gjykata ka vërtetuar faktin se ishte  zbatuar  

Aktvendimi i Gjykatës Themelore në Gjilan CPnr.322/2013, për sistemimin në vendin e punës 

në cilësin e Edukatores B. S. në Institucionin Edukativo Arsimore “...”në Gjilan, ashtu që e 

njëjta ishte sistemuar të punoj në vendin e lire të punës ( të cilin vend deri atëher e kishte 

ushtruar nëpunësja Y.e A., e cila kishte dhënë dorëheqje nga puna) në të cilën pozitë nga data 

02.04.2014 do të fillonte paditësja Batishahe  Sylejmani.. 

 

Nga kërkesa për kompenzimin e të ardhurave personale,  adresuar Kuvendit Komunal në 

Gjilan, nga i autorizuari i paditëses,  av.Shevqet Xhelili i dt.10.09.2014, gjykata ka vërtetuar 

faktin se para se të paraqes padi në gjykatë , paditësja kishte  kërkuar kompenzimi i të 

ardhurave  personale në organin përkatës ku kishte punuar. 

 

Nga Përgjegja në kërkesën e B.S nga Drejtoria e Arsimit të Gjilanit e dt.15.09.2014, gjykata 

vërtetoi faktin se e paditura ka  refuzuar kërkesën për kompensimin e të ardhurave personale. 

 

Ankesa e të autorizuarit të paditëses, adresuar Komisionit për Ankesa të Komunës së Gjilanit e 

datës 22.09.2014, me të cilën gjykata vërtetoi faktin që paditësja më parë i ishte drejtuar 

organeve përkatëse të komunës për realizimin e të drejtës të saj. 

 

Ndërsa Ekspertizës së ekspertit Financiar Aziz Sabedini, gjykata ia fali besimin e plotë ngase i 

njejti në mënyrë profesionale ka bërë llogaritjen e  kompensimit të  vlerës së mjeteve monetare 

të papaguara në emër të pagës mujore nga paditësja për periudhën derisa i ishte mohuar e drejta 

e punës e që kjo llogaritje ishte bërë për periudhën nga data 01.09.2008 e gjer me date 

01.04.2014, ashtu që eksperti në fjalë në ekspertizën e tij ka konstatuar se paditësja duhet të 

kompensohet për pagat neto në shumë prej 19,495.08€ si dhe interesin për periudhën 

01.09.2008-01.04.2014 në shumë prej 2,748.90€, e që në total kap shumën prej 22,243.98€, po 

ashtu ka konstatuar se paditëses duhet paguar edhe kontributet pensionale për të punësuarit në 

vlerë prej 1,097€ si dhe kontributet pensionale të punëdhënësit në vlerë prej 1,097€ dhe tatimi 

në pagë të paguhet në vlerë prej 802.16€. 

 

Nga pasqyra e llogarisë së Trustit të datës 01.08.2000 deri me datën 15.04.2021, në emër të 

paditëses B. S, gjykata vërtetoi faktin se paditësja ka të paguara kontributet nga marrëdhënia e 

punës nga periudha e muajit 06 të viti 2014 e tutje. 

 

Gjykata në këtë çështje kontestuese sa i përket të drejtës subjektive të paditëses dhe lartësisë së 

saj, ka zbatuar dispozitat e Ligjit të Punës nr. 03/L-212, ndërsa procedura është zhvilluar në 

bazë të Ligjit të Procedurës  Kontestimore në fuqi. 

 

Kërkesat e paditëses bazën ligjore e kanë në Ligjit të Punës nr. 03/L-212, respektivisht në 

nenin  78 të këtij ligji ku kjo dispozitë ka përcaktuar se „‟ I punësuari i cili vlerëson se 

punëdhënësi ka shkelur të drejtën e marrëdhënies së punës, mund të paraqesë kërkesë te 

punëdhënësi apo organi përkatës i punëdhënësit nëse ekziston, për realizimin e të drejtave të 

shkelura. Neni 2 citon se „‟  Punëdhënësi është i obliguar për të vendosur sipas kërkesës së të 

punësuarit, në afatin brenda pesëmbëdhjetë (15) ditëve nga data e pranimit të kërkesës neni  3 

përcakton se ‘’. Vendimi nga paragrafi 2. i këtij neni, i dorëzohet të punësuarit në formë të 

shkruar brenda afatit prej tetë (8) ditësh. Më tutje në nenin  79 të këtij ligji parshihet se „‟ Çdo 

i punësuar i cili nuk është i kënaqur me vendimin me të cilin mendon se i janë shkelur të drejtat 
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e tij, ose nuk merr përgjigje brenda afatit nga neni 78 paragrafi 2. të këtij ligji, në afatin vijues 

prej tridhjetë (30) ditësh, mund të inicioj kontest pune në Gjykatën Kompetente, e që në rastin 

konkret paditësja menjëherë pas verfikikimit të rezultateve se nuk është pranuar në SHFMU 

„‟Thimi Mitko‟‟ në Gjilan në pozitën e edukatores, ka parashtruar  ankesën pranë Kuvendit 

Komunal- Komisioni i Ankesave me numër të protokollit A.nr.  të datës 15.10.2008,  i cili 

komision  e kishte  Rekomanduar Drejtorinë  Komnunale të Arsimit që në bashkëpunim me 

Drejtorinë e Enteve Parashkollore të Qytetit të sistemohet sipas kualifikimit në entet 

parashkollore, mirëpo ky rekomandim nuk ishte zbatuar nga organet kompetente komunale, për 

të cilën  paditësja i ishte drejtuar Këshillit të Pavarur Mbikqyrës të Kosovës, i cili me vendimin 

Nr. ... të datës 06.07.2009, e kishte  aprovuar anekesën e tani paditëses dhe e kishte obliguar 

Komunën e Gjilanit që në përpikmëri ta zbatojë Rekomandimin A.nr.... të Komsionit të 

Ankesave, mirëpo përkundër shumë kërkesave organet komunale nuk e kishin zbatuar këtë 

vendim dhe paditësja i është drejtuar Gjykatës Themelore në Gjilan për Ekzekutim të këtij 

vendimi, ashtu që Drejtoria Komunale e Arsimit me vendimin e datës 01.04.2014 e kishte 

ekzekutuar aktvendimin e Gjykatës Themelore në Gjilan dhe paditësen e kishte  sistemuar në 

vendin e punës si edukatore në SHFMU „‟ ... „‟ në Gjilan. Andaj gjykata në mënyrë të plotë 

vërtetoi gjendjen faktike dhe faktin që  paditëses në mënyrë të kundërligjshme nuk i është 

mundësuar fillimi i punës nga data 01.09.2008 e deri me datën 01.04.2014, pasi që të gjitha 

kërkesat e saja pranë organeve kompetente kanë qenë valide dhe të njejtat kërkesa i janë 

aprovuar në favor të saj, për këto arsye gjykata vendosi që kërkesëpadia e paditëses B.S nga 

Gjilani  të aprovohet dhe të obligohet e paditura Komuna e Gjilanit-Drejtoria Komunale e 

Arsimit ne Gjilan, që paditëses t‟ia kompenzojë të ardhurat personale për vendin e punës 

edukatore në Entet Parashkollore të qytetit të Gjilanit për periudhën kohore prej datës 

01.09.2008 e deri me datën 01.04. 2014 në shumë neto prej 19,495.08€, interesin për këtë 

periudhë kohore në shumë prej 2,748.90€,  kontributet pensionale  në emër të paditëses në 

shumë prej 1,097€, kontributet pensionale në emër të punëdhënësit në shumë prej 1,097€, 

tatimin në paga në shumë prej 802.16€, e gjithsej shumën prej 25.240.14€, të gjitha me kamatë 

ligjore prej 8%, prej datës 02.04.2014 e deri në pagesën definitive, e gjithë këtë në afat prej 7 

ditësh pas ditës së pranimit të vendimit, nën  pasojat e përmbarimit të dhunshëm.  

 

Po ashtu gjykata për kompensimin e të ardhurave mujore të paditëses është bazuar në  nenin 80 

të Ligjit të Punës, ku është e përcaktuar se „‟  Nëse gjykata konstaton se ndërprerja e kontratës 

së punës nga ana e punëdhënësit është joligjore, në bazë të dispozitave të këtij ligji, Kontratës 

Kolektive ose Kontratës së Punës, atëherë do të urdhërojë punëdhënësin që të ekzekutoj njërën 

prej këtyre dëmshpërblimeve: 1.1. t’i paguajë të punësuarve kompensimin, përveç shtesave dhe 

shumave tjera të cilat i takojnë punonjësit në bazë të këtij ligji, Kontratës së Punës, Kontratës 

Kolektive ose Aktit të Brendshëm, në shuma të tilla që gjykata i konsideron të drejta dhe 

adekuate, por të cilat nuk duhet të jenë më pak se dyfishi i vlerës së çdo dëmshpërblimi që i 

takon punonjësit në kohën e shkarkimit’’ 

 

Nga gjendja faktike e vërtetuar dhe në bazë të dispozitave ligjore të cekura më lartë, duke pas 

parasysh faktin se paditëses i ka lindur e drejta për të kërkuar në rrugë gjyqësore realizimin e të 

drejtës së saj lidhur me kërkesën e parashtruar, e njejta si palë e legjitimuar ka të drejtë që të 

kërkoj përmbushjen e detyrimit nga e paditura, sepse, sipas nenit 245 të Ligjit nr.04/L-077 për 

Marrëdhëniet e Detyrimeve (në vijim: LMD) në mënyrë të qartë është paraparë se: “Kreditori 

në marrëdhëniet e detyrimit ka të drejtë që prej debitorit të kërkojë përmbushjen e detyrimit, 

ndërsa debitori ka për detyrë ta përmbushë atë me ndërgjegje dhe në tërësi, në përputhje me 

përmbajtjen e tij ”, andaj, duke pas parasysh të cekurat më lartë, gjykata gjeti se e paditura nuk 

e ka përmbushur detyrimin e saj ndaj paditësit, ku edhe vendosi që ta detyrojë të paditurën që 
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paditësit t‟ia kompensoj shumën e kërkuar dhe të aprovuar nga gjykata si në dispozitiv të këtij 

aktgjykimi.  

 
Vendimi mbi shpenzimet e procedurës gjyqësore është marr në mbështetje të nenit 452.1 të 

LPK-ës, ashtu që  obligohet e paditura që paditëses  t‟ia kompensojë shpenzimet e 

përgjithshme të procedurës gjyqësore shumën  prej 2, 626.56 euro/cent, duke ju referuar 

shpenzimeve si në vijim: për përpilimin e padisë shumën prej 208€, për 4 seanca të mbajtura 

shumë prej 1,081.6 eoro/cent ( duke llogaritur shumën me nga 270.40 euro/cent, për secilën 

seancë), për 9 seanca të shtyera shumën  prej 1,216.56 euro/ cent ( duke llogaritur shumën me 

nga 135.20€/cent për secilën seancë) si dhe kompensimin për ekspertizën financiare  shumë 

prej 120€. 

 

Kamata ligjore është përcaktuar  në mbështetje të  nenit 382, të LMD, për periudhën kohore 

nga hyrja në fuqi e LMD, nga 1 (një) janari 2013. 

 

Nga arsyet e cekura më lartë  e në mbështetje të  nenit 143 paragrafi 1 i LPK-së si dhe neneve 

78, 79 dhe 80 të Ligjit të Punës,  gjykata ka  vendosur si në dispozitiv të këtij Aktgjykimi. 

 

 

GJYKATA THEMELORE  NË GJILAN,  

Departamenti i Përgjithshëm-Diviioni Civil 

  C.nr. 228/2020, më datën  30 Qershor 2021 

 

 

                                      Gjyqtarja, 

                                      Mirvete Alidema  

 

 

KËSHILLA  JURIDIKE: Kundër këtij aktgjykimi mund të paraqitet  ankesë në Gjykatën e 

Apelit të kosovës në Prishtinë, në afat prej 7 ditësh nga dita e pranimit të të njejtit. Ankesa 

dorëzohet përmes kësaj Gjykate në kopje të  mjaftueshme. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


