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Numri i lëndës: 2020:115754 

Datë: 09.03.2023 

Numri i dokumentit:     04063484 

                                                                                  C.nr.1272/22 

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

gjyqtari Blerim Beshtica, me bashkëpunëtoren profesionale B. R., në çështjen juridike-civile të 

paditëses M. S. I., Rr. “A. T.”, nr. 39/14, të cilën sipas autorizimit e përfaqëson F. Sh., avokat 

nga Gj., kundër të paditurës K. e S. “E.”, me seli në Prishtinë, Rr. “2 Korriku”, nr.4, të cilën 

sipas autorizimit e përfaqëson F.Sh. nga P., me objekt kontesti kompensimi i diferencës së të 

ardhurave personale për shkak të ndërrimit të vendit të punës, pas mbajtjes së shqyrtimit 

kryesor dhe publik më datë 20.02.2023 dhe pas pranimit të shpjegimeve përfundimtare, më 

datë 09.03.2023 mori këtë: 

A K T G J Y K I M 

I. APROVOHET e bazuar kërkesëpadia e paditëses M. S.-I. nga Gj. dhe           DETYROHET e 

paditura K. e S.  “E.” me seli në P., që paditëses, për shkak të ndërrimit të kundërligjshëm të 

vendit të punës, nga punët dhe detyrat si punonjëse Administratore-Dega në Gj. në punët dhe 

detyrat si punonjëse, Asistente e Përgjegjësit të Filialit në Gj., në bazë të Vendimit me nr. 

protokolli 472/2017 të datës 27.01.2017 dhe Aneks Kontratës së punës të datës 03.04.2017, t’ia 

paguajë diferencën e të ardhurave personale të papaguara, kontributet  dhe tatimet  për 

periudhën prej datës 01.01.2017 e deri më datë 15.05.2019, edhe atë: 10,434.86 euro për të 

ardhurat personale neto, 596.00 euro për kontributet dhe 889.02 euro për tatimin e llogaritur, 

gjithsej shumën prej 11,919.88 euro, të gjitha me kamatë ligjore prej 8% duke filluar nga dita e 

marrjes së këtij aktgjykimi e deri në pagesën definitive, në afat prej 7 ditë, nga dita e pranimit 

të këtij aktgjykimi, nën kërcënim të përmbarimit me dhunë. 

II. DETYROHET e paditura që t’ia paguaj paditëses shpenzimet e procedurës në shumën e  

përgjithshme prej 1,628.00 euro, në afat prej 7 ditë, nga dita e pranimit të këtij aktgjykimi, nën 

kërcënim të përmbarimit me dhunë. 

 

A r s y e t i m i 

Rrjedha e çështjes 

Paditësja, përmes të autorizuarit të saj, më datë 03.03.2017 ka parashtruar padi në këtë gjykatë, 

kundër të paditurës për anulimin e vendimit të kundërligjshëm mbi caktimin në punë dhe 

detyra tjera si punonjëse.  
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Në petitumin e kërkesëpadisë, gjykatës i ka propozuar që për shkak të ndërrimit të 

kundërligjshëm të vendit të punës, të detyrojë të paditurën që t’ia paguajë të ardhurat personale 

të papaguara për periudhën kohore prej 01.01.2017 e deri më datë 31.05.2017; t’ia paguaj 

pagën neto në muaj duke filluar nga data 01.06.2017 e deri në ditën e kthimit në punë; si dhe 

t’ia paguaj kontributet dhe tatimet në burim. 

Lidhur me të njëjtën, është vendosur paraprakisht sipas aktgjykimit të kësaj gjykate 

C.nr.206/17 të datës 24.07.2017, me të cilin është aprovuar kërkesëpadia e paditëses, është 

anuluar vendimi për ndërrimin e vendit të punës dhe është detyruar e paditura në pagesën e të 

ardhurave personale të papaguara, pagës neto, kontributit e tatimeve.  

Me Aktvendimin e Gjykatës së Apelit të Kosovës, Ac.nr.3806/17 të datës 07.11.2019 është 

prishur aktgjykimi i gjykatës së shkallës së parë dhe lënda është kthyer në rigjykim dhe 

rivendosje, me vërejtjet e theksuara se me anulimin e vendimit gjykata ka bërë tejkalim të 

kërkesëpadisë dhe nuk ka vërtetuar bazën juridike të kërkesëpadisë. 

Në procedurën e rigjykimit, paditësja ka kërkuar që për shkak të ndërrimit të kundërligjshëm të 

vendit të punës, të detyrohet e paditura që ’ia paguajë diferencën e të ardhurave personale të 

papaguara, kontributet  dhe tatimet  për periudhën prej datës 01.01.2017 e deri më datë 

15.05.2019. 

Kjo gjykatë ka vendosur sipas aktgjykimit C.nr.1032/19 të datës 08.06.2021 me të cilën është 

refuzuar kërkesëpadia e paditëses. 

Me Aktvendimin e Gjykatës së Apelit të Kosovës, Ac.nr.5920/21 të datës 18.11.2022 është 

prishur aktgjykimi i gjykatës së shkallës së parë dhe lënda është kthyer në rigjykim dhe 

rivendosje, me vërejtjet e theksuara se nuk është bërë vlerësimi i ligjshmërisë së vendimit të të 

paditurës për ndërrimin e vendit të punës së paditëses, me çka do të vërtetohej ose jo baza 

juridike e kërkesëpadisë për kompensimet e kërkuara.   

Në procedurën e tanishme të rigjykimit, gjykata ka mbajtur dhe zhvilluar seancën për 

shqyrtimin kryesor të datës 20.02.2023 për t’i shqyrtuar të gjitha çështjet kontestuese që i ka 

ofruar gjykata e shkallës së dytë në aktvendimin e saj. 

Pretendimet e palëve ndërgjyqëse 

Paditësja, në padi, precizim të saj, gjatë shqyrtimeve gjyqësore, si dhe në shpjegimet 

përfundimtare ka deklaruar se që nga data 01.07.2000 e deri me datë 31.12.2016 ka punuar te e 

paditura në punë dhe detyra punuese Administratore- Dega në Gj., me pagë mujore/neto prej 

541.00 euro. Edhe përkundër faktit se e njëjta ka punuar që nga viti 2000 te e paditura, ka 

shtuar se përmes njoftimit të datës 20.12.2016 është njoftuar se kontrata e lidhur për periudhën 

kohore nga data 01.01.2016 deri më datë 31.12.2016 për vendin e punës Administratore – Dega  

në Gj., ka skaduar dhe për këtë shkak paditëses i ndërprehet marrëdhenia e punës, ku si 

rrjedhojë me vendimin e të paditurës të datës 21.12.2016 të marrë nga Kryeshefi Ekzekutiv të 

datës 21.12.2016 përfundimisht paditëses i është ndërprerë marrëdhënia e punës më datë 

31.12.2016. Për shkak të vonesës në paralajmërim për ndërprerjen e marrëdhënies së punës, ka 

theksuar se e paditura ka vendosur se do t’i paguhet paga e plotë për muajin Janar 2017, por në 
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fakt ia ka paguar vetëm shumën prej 221 euro. Ndaj këtij vendimi ka theksuar se ka parashtruar 

ankesë, e cila i është aprovuar nga Bordi i Drejtorëve të të paditurës dhe i është propozuar 

Kryeshefit Ekzekutiv që paditësen ta caktoj nga pozita administratore në pozitën asistente e 

përgjegjësit të filialit, për çka me vendimin e datës 21.01.2017, e njëjta është caktuar në këtë 

pozitë, me pagë mujore prej 250.00 euro, nën arsyetimin e riorganizimit të brendshëm. Edhe 

ndaj këtij vendimi ka theksuar se ka parashtruar ankesë duke e kërkuar anulimin e së njëjtës, 

ndërsa kontratën e datës 01.01.2017 për pozitën e punës asistente e përgjegjësit të filialit ka 

shtuar se e ka nënshkruar përkundër vullnetit të saj, si dhe aneks kontratën e datës 03.04.2017. 

Se padia e paditëses është e afatshme, ka theksuar se kjo është vërtetuar në shqyrtimin paraprak 

gjyqësor përmes librit të reklamacioneve nga posta. Me këto veprime të të paditurës, ka 

theksuar  se e njëjta ka vepruar në kundershtim me nenin 17 pika 2, neni 18 pika 1, 1.1, 1.2, 

1.3, 1.4 pika 2.1 dhe pika 3 të Ligjit të Punës (Ligji nr. 03/L-212), duke ia ndërruar vendin e 

punës paditëses në pozitën e pagën që nuk i  përgjigjet përgatitjes profesionale të paditëses e as 

nivelit të pagës paraprake. 

Gjykatës i ka propozuar që të aprovojë të bazuar kërkesëpadinë e paditëses; të shpallë të 

kundërligjshëm dhe të anulojë vendimin e të paditurës të datës 27.01.2017 me nr.prot.472/2017 

dhe aneks kontratën e punës të datës 03.04.2017 me nr.650/2017; të detyrojë të paditurën që 

t’ia paguaj paditëses diferencën e të ardhurave personale të parealizuara, kontributet dhe 

tatimet në burime, edhe atë për periudhën prej datës 01.01.2017 deri më datë 15.05.2019, në 

shumën e përgjithshme prej 11,919.88 euro, e llogaritur 10,434.86 euro për të ardhurat 

personale neto, 596.00 euro për kontributet dhe 889.02 euro për tatimin në burim. Shpenzimet 

e procedurës i ka kërkuar në shumën e përgjithshme prej 1,628.00 euro, duke llogaritur 104.00 

euro, për përpilim të padisë; 25.00 euro, për taksë në padi; 275.00 euro, për ekspertizat 

financiare dhe plotësimet e saj; dhe 1,215.00 euro, për përfaqësim në 9 seanca gjyqësore. 

E paditura, përmes të autorizuarit të saj, në përgjigje në padi, gjatë shqyrtimeve gjyqësore, si 

dhe në shpjegimet përfundimtare ka deklaruar se e konteston në tërësi padinë dhe 

kërkesëpadinë e paditëses, duke theksuar se paditësja pas njoftimit të të paditurës të datës 

26.01.2016 është rikthyer në vendin e saj të punës, por për shkak të riorganizimit të brendshëm, 

e njëjta është rikthyer në pozitën e asistentes të prëgjegjësit të filialit në Gj. Ka shtuar se 

paditësja ka parashtruar ankesë kundër këtij vendimi, por e njëjta ka nënshkruar kontratën e re 

të punës me afat të caktuar e cila ka filluar nga data 01.01.2017 deri me datë 31.12.2017 më 

vullnetin dhe dëshirën e saj, pa ndikim dhe presion, e që në përputhje me të drejtat, detyrat dhe 

përgjegjësitë e saj, paditëses i është caktuar paga bruto në vlerë prej 250.00 euro. Po ashtu, ka 

shtuar se bazuar në Vendimin e Administratorit të Përkohshëm të datës 03.04.2017 përmes një 

Aneks Kontrate është vendosur për të gjithë të punësuarit e kompanisë ndryshimi i nivelit të 

pagës për periudhën 01.04.2017 e deri me datë 31.12.2017, e si rrjedhojë, edhe për paditësen 

është caktuar paga bruto prej 180.00 euro në muaj, dhe e njëjta pas njoftimit për përmbajtjen e 

Aneks Kontratës, e ka nënshkruar me vullnetin e saj edhe Aneks Kontratën. Ka shtuar se 

kërkesa e paditëses është e parashkruar, për faktin se njoftimi për ndërprerjen e kontratës së 

punës është nxjerrë më datë 20.12.2016, ky njoftim është pranuar më datë 27.12.2016 nga 

paditësja, ndërsa e njëjta ka ushtruar ankesë më datë 30.12.2016 pranë të paditurës, kurse 

punën në pozitën e asistentës sipas kontratës së re e ka filluar më datë 01.01.2017. Nga kjo, ka 
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theksuar se rezulton që nga data 27.12.2016 (datë kur paditësja e ka marrë vendimin) e deri më 

datën e paraqitjes së padisë kanë kaluar 66 ditë, për çka ka konsideruar se kjo padi është 

parashkruar sa i përket vendimit për ndërprerje të kontratës. Sa i përket vendimit për ndërrim të 

vendimit të punës, ka shtuar se padia është e parakohshme, pasi paditësja nuk ka dorëzuar 

asnjëherë ankesë për ndërrimin e vendit të punës dhe definimin e pagës së re në shumë prej 

250.00 euro në muaj, ndërsa e njëjta do të duhej të ndjekte procedurën e brendshme para se t’i 

drejtohej gjykatës. 

Gjykatës i ka propozuar që gjykata kërkesëpadinë e paditëses ta hudhë poshtë si të pasafatshme 

ose ta refuzoj si të pabazuar për shkak të parashkrimit. Shpenzimet e procedurës nuk i ka 

kërkuar. 

Provat e administruara dhe gjendja faktike e vërtetuar 

Gjykata për vlerësimin e drejtë dhe të plotë të gjendjes faktike në këtë çështje juridiko civile në 

procedurën e të provuarit i ka administruar këto prova: Ekspertizën e ekspertit financiar Mr.Sc. 

I. T. të datës 07.04.2021; Njoftimin e të paditurës me nr. protokolli 517/2016 të datës 

20.12.2016; Vendimin e të paditurës mbi ndërprerjen e marrëdhënies së punës  me nr. 

protokolli 522/2016 të datës 21.12.2016; Ankesën e paditëses të datës 30.12.2016 drejtuar të 

paditurës; Kërkesën e të paditurës me nr. të protokollit 452/2017 të datës 05.01.2017, drejtuar 

paditëses; Parashtresën e paditëses me nr. protokolli 462/2017 të datës 18.01.2017 – 

bashkëngjitur kontratat e punës, edhe ate: Kontratën me nr. 87 të datës 01.01.2009, Kontratën 

me nr. 719/18/2002 të datës 28.03.2002, Kontratën me nr. 1155/2002 të datës 01.10.2002, 

Kontratën e datës 03.02.2014, Kontratën me nr. 237/2004 të datës 01.04.2004; Pasqyrat e 

llogarisë nga trusti pensional për periudhën e raportimit 01.08.2002 të datës 16.01.2017, 

raportet e barazimit të datës 04.08.2016, 05.09.2016, 05.10.2016, 05.12.2016 dhe 03.11.2016, 

si dhe Kërkesën nga agjentët e KS “E.”; Vendimin e të paditurës të marrë nga Bordi i 

Drejtorëve të datës 26.01.2017, me nr. të protokolli 471/2017; Vendimin e të paditurës po ashtu 

të marrë nga Kryeshefi Ekzekutiv të datës 27.0.2017, me nr. protokollit 472/2017; Propozimi 

me shkrim i paditëses të datës 30.01.2017 drejtuar të paditurës; Kontratën e punës të datës 

03.04.2017; Kontratën e punës të datës 01.01.2017; Aneks Kontratën e punës të datës 

03.04.2017; Kontratën e punës të datës 24.02.2017; Ekspertizën financiare të datës 29.05.2017  

të punuar nga eksperti financiar gjyqësor Mr. Sc. I. T.; Vendimin me nr. protokolli 650/2017 të 

datës 03.04.2017; Ekspertizën plotësuese të datës 29.06.2017 të punuar nga eksperti financiar 

gjyqësor, Mr.Sc. I. T.; Njoftimin me nr. protokolli 1496/2019 të datës 10.05.2019; Vendimin 

me nr. 1496/1/2019 të datës 10.05.2019; Reklamacionin - letër rekomaden me nr. protokolli 

2318030 - bashkëngjitur me dëftesën për pranimin e dërgesës si dhe propozimin nga paditësja 

për të paditurën; Njoftimin nga Ndërmarrja Publike Qendrore – Posta e Kosovës Sh.A., me nr. 

protokolli 05-15/21 të datës 08.01.2021 së bashku me Librin e Reklamacioneve të Dërguara 

dhe Letrën Rokomade të paditëses. 

Gjykata, provat e lartëcekura i ka administruar më parë, ndërsa në rigjykim nuk ka pasur propozim 

të palëve për prova të reja, dhe pas vlerësimit të të gjitha provave, vërejtjeve dhe udhëzimeve të 

dhëna nga Gjykata e Apelit sipas Aktvendimit të saj Ac.nr.5920/21 të datës 18.11.2022 , në kuptim 
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të nenit 8 të LPK-së, me kujdes dhe me ndërgjegje ka çmuar çdo provë veç e veç dhe të gjitha ato 

së bashku dhe ka gjetur se:  

Kërkesëpadia e paditëses është e bazuar. 

Baza juridike  

Me nenin 10, parag. 1 të Ligjit të Punës është paraparë se: “Kontrata e punës lidhet në formë të 

shkruar nga punëdhënësi dhe i punësuari. Kontrata përfshin elementet e përcaktuara sipas nenit 

11 të këtij ligji”. Përveç tjerash, edhe sipas nenit 3, parag.1, nënparag. 1.1 të LP-së, është 

përcaktuar se “Kontrata e punës është akt indivudal e cila lidhet ndërmjet punëdhënesit dhe të 

punësuarit, me te cilat rregullohen të drejtat, detyrat dhe përgjegjësitë që rrjedhin nga 

marrëdhënia e punës në pajtim me këtë ligj, Kontratën Kolektive dhe me aktin e brendshëm të 

punëdhënësit”, ndërsa sipas nenit 17, parag.1, 2 dhe 3 të po këtij ligji është përcaktuar se:                          

“I punësuari caktohet në vendin e punës, për të cilin ka lidhur kontratë pune. Në rast të nevojës 

për ristrukturim apo organizim të ri të punës, i punësuari në pajtim me Kontratën e Punës mund 

të sistemohet në vend tjetër të punës që i përgjigjet përgatitjes profesionale, aftësisë së tij dhe 

nivelit të njëjtë të pagës, në pajtim me Kontratën e Punës. I punësuari sipas nevojës mund të 

sistemohet në punë nga një vend në një vend tjetër, tek i njëjti punëdhënës në pajtim me 

Kontratën e Punës, Aktin e Brendshëm të Punëdhënësit dhe Kontratën Kolektive”. Tutje, sipas 

nenit 78 të po këtij ligji, është paraparë se: “I punësuari i cili vlerëson se punëdhënësi ka 

shkelur të drejtën e marëdhënies së punës , mund të paraqes kërkesë te punëdhënësi apo organi 

përkatës i punëdhënësit nëse ekziston për realizimin e të drejtav të shkelura. Punëdhënësi është 

i obliguar për të vendosur sipas kërkesës së të punësuarit, në afatin brenda pesëmbëdhjetë (15) 

ditëve nga data e pranimit të kërkesës....”, ndersa sipas nenit 79 të këtij ligji, parashihet se: 

“Çdo i punësuar i cili nuk është i kënaqur me vendimin me të cilin mendon se i janë shkelur të 

drejtat 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”, ndërsa 

sipas nenit 80 të po këtij ligji, është paraparë 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: 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, ose nëse largimi nga puna 

vlerësohet si i paligjshëm sipas nenit 5 të këtij ligji, Gjykata mund ta rikthej të punësuarin në 

vendin e tij të punës dhe urdhëron kompensimin e të gjitha pagave dhe përfitimeve tjera të 

humbura gjatë gjithë kohës së largimit të paligjshëm nga puna. Punëdhënësi është i obliguar që 

në afatin e caktuar të zbatoj vendimin e gjykatës kompetente”. 

Vlerësimi përfundimtar i gjykatës 

Gjykata nga tërësia e provave të administruara në këtë çështje kontestimore ka gjetur se e 

paditura më datë 20.12.2016 ka njoftuar paditësen se më datë 31.12.2016 i skadon kontrata e 

punës; me vendimin e datës 21.12.2016, paditëses i është ndërprerë marrëdhënia e punës më 
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datë 31.12.20106; më datë 30.12.2016 paditësja ka parashtruar ankesë te e paditura; më datë 

27.01.2017 e paditura ka aprovuar ankesën e paditëses dhe ka propozuar që e njëjta të caktohet 

në vendin e punës Asistente e Përgjegjësit të Filialit në Gj.; më vendimin e Kryeshefit 

Ekzekutiv të të paditurës të datës 27.01.2017, paditësja është caktuar në vendin e punës 

asistente e përgjegjësit; më datë 30.01.2017 paditësja ka parashtruar propozim me ankesë për 

rishqyrtim të vendimit të datës 27.01.2017, të cilën e ka dërguar me postë rekomandë më datë 

31.01.2017; më datë 01.01.2017 paditësja me të paditurin kanë nënshkruar kontratën e punës 

për vendin e punës asistente e përgjegjësit të filialit; me vendimin e datës 03.04.2017 është 

miratuar struktura e re organizative dhe është caktuar niveli i ri i pagave për stafin punonjës; 

më datë 03.04.2017 paditësja me të paditurën kanë nënshkruar aneks kontratën për ndryshimin 

e lartësisë së pagës; me njoftimin e datës 10.05.2019, paditësja ka dhënë dorëheqje nga vendi i 

punës te e paditura; dhe me vendimin e datës 10.05.2019 është miratuar dorëheqja e paditëses. 

Gjykata nga kjo rrjedhë e ngjarjes ka vërtetuar gjendjen faktike të përshkruar si më lartë, e cila 

nuk ishte kontestuar as nga gjykata e shkallës së dytë (në rastin konkret edhe fakti se 

kërkesëpadia e paditëses është e afatshme), prandaj mbi bazën e kësaj gjendje faktike, gjykata 

u lëshua në vlerësimin e ligjshmërisë së vendimit të të paditurës për ndërrimin e vendit të punës 

së paditëses, që të vërtetojë ose jo bazën juridike të kërkesëpadisë, si vërejtje e theksuar nga 

gjykata e shkallës së dytë me Aktvendimin e saj Ac.nr.5920/21 të datës 18.11.2022.    

Gjykata ka gjetur se me vendimin e datës 27.01.2017 të të paditurës është risistemuar paditësja 

nga pozita e punës administratore në pozitën e punës asistente e përgjegjësit të filialit. Këtij 

risistemimi i ka paraprirë vendimi për ndërprerjen e punës së paditëses, i cili është anuluar nga 

e paditura për shkak të ankesës së paditëses, meqë e njëjta kishte periudhë mbi 10 vite (16 vite) 

të paditëses në punë te e paditura. Edhe pse vendimi për ndërprerjen e punës, nuk është objekt i 

kësaj çështje kontetimore, por vendimi mbi ndërrimin e vendit të punës, megjithatë gjykata të 

njëjtin e ka cilësuar si provë për të vlerësuar ligjshmërinë e vendimit për ndërrimin e vendit të 

punës, pasi për shkak të pamundësisë ligjore për t’ia ndërprerë marrëdhënien e punës paditëses 

(periudha mbi 10 vjeçare), është vendosur t’i ndërrohet vendi i punës së njëjtës.  

Për t’u ndërruar vendi i punës së një punëtori duhet të plotësohen disa kushte ligjore, pasi që në 

parim, i punësuari caktohet në vendin e punës sipas kontratës së punës, mirëpo nëse ka 

ristrukturim të punës, i punësuari sistemohet në vend tjetër të punës që i përgjigjet përgatitjes 

profesionale të tij dhe nuk i ndërrohet niveli i pagës (neni 17 LP). Në rastin konkret, vendimit 

për ndërrim të punës nuk i paraprin ristrukturimi organizativ, kurse të punësuarit, këtu 

paditëses i është ndërruar vendi i punës në pozitën që nuk i përgjigjet përgatitjes profesionale 

dhe i është ulur niveli i pagës.  

Në këtë drejtim, gjykata ka gjetur se vendimi i të paditurës për ndërrimin e vendit të punës së 

paditëses nuk është i ligjshëm, pasi i njëjti nuk ka plotësuar asnjë kusht ligjor të përcaktuar me 

dispozitën ligjore nga neni 17 i Ligjit të Punës.   

Gjykata, vendimin e të paditurës e gjeti edhe kontradiktor, pasi në të njëjtin aprovoi ankesën e 

paditëses, e cila në ankesë kishte kërkuar kthimin në vendin e punës administratore, por 
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sugjeroi që ta kthejë në vendin e punës tjetër, asistente e përgjegjësit të filialit. Në këtë drejtim, 

gjykata vlerëson se e paditura nuk ia ka bërë të qartë paditëses të drejtën e kërkuar të saj. 

Gjykata, vendimin e Kryeshefit Ekzekutiv, nr.472/2017 të datës 27.01.2017, sipas të cilit 

paditësja nuk është kthyer në punët të cilat i ka kryer më parë, por është caktuar në punët tjera 

të detyrës si Asistente e Përgjegjësit të Filialit në Gj., e gjeti të paligjshëm, bazuar të 

theksuarave më sipër, se nuk është plotësuar asnjë kusht ligjor nga legjislacioni në fuqi i punës 

për të ndërruar pozitën e vendit të punës së punëmarrësit, këtu paditëses, e mbi këtë bazë, pra 

mbi bazën e vendimit të paligjshëm, gjykata gjeti se paditësja ka siguruar kërkesën për 

kompensimin e kërkuar si në këtë kërkesëpadi.  

Nga kjo, gjykata në këtë çështje kontestimore ka vlerësuar vetëm ligjshmërinë e vendimit të të 

paditurës për ndërrimin e vendit të punës, si vërejtje e theksuar nga gjykata e shkallës së dytë, 

të cilën e ka vlerësuar të paligjshme dhe vendosi si në pikën I të dispozitivit të këtij aktgjykimi. 

Lartësinë e kërkesëpadisë, gjykata e bazoi në ekspertizën financiare të datës 29.05.2017, nga e 

cila konstatoi se shuma e të ardhurave personale të papaguara për periudhën kohore nga data 

01.01.2017 – 15.05.2019 është 434.86 euro për të ardhurat personale neto, 596.00 euro për 

kontributet dhe 889.02 euro për tatimin e llogaritur, apo gjithsej shuma prej 11,919.88 euro. 

Gjykata të njëjtës i ka falur besimin në tërësi, pasi ka gjetur se është përpiluar në mënyrë 

profesionale dhe në përputhje me shkencën përkatëse. Gjykata ka vlerësuar edhe pretendimet e 

të paditurës se ekspertiza ka vetëm kalkulime të thjeshta matetimatikore, por të njëjtin 

pretendim e ka gjetur të pabazuar, pasi ekspertiza në fjalë plotëson të gjitha aspektet financiare 

të diferencës së pagës së paditëses për të ardhurat personale bruto, neto, kontributet dhe tatimin 

në pagë. 

Gjykata ka vlerësuar edhe theksimet e tjera të palëve ndërgjyqëse, por ka gjetur se të njëjtat 

janë pa ndikim në nxjerrjen e këtij aktgjykimi. 

 

Gjykata vendosi si në pikën II të dispozitivit të këtij aktgjykimi, për shkak të suksesit të 

paditëses në procedurë dhe kërkesës së specifikuar të shpenzimeve të mbështetur në tarifën e 

Odës së Avokatëve, nr. 6 dhe 7, bazuar në dispozitat ligjore nga neni 452 dhe 463 të LPK-së. 

Andaj, nga të lartëcekurat e bazuar në nenin 143 të LPK-ës, u vendos si në dispozitiv të këtij 

aktgjykimi. 

                                              GJYKATA THEMELORE NË GJILAN    

           C.nr.1272/22, më datë 09.03.2023 

           Gjyqtari,  

           Blerim BESHTICA 
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UDHËZIM JURIDIK: Kundër këtij aktgjykimi, është e lejuar ankesa Gjykatës së Apelit të 

Kosovës në Prishtinë, në afat prej 7 ditë, pas ditës së pranimit të vendimit. Ankesa dorëzohet 

në dy ekzemplarë përmes kësaj gjykate. 


