
 

C. nr. 899/14 

    

GJYKATA THEMELORE NE GJILAN, Departamenti i Pergjithshem,Divizioni 

Civil, me gjyqtaren Mevlide Shabani,  duke vendosur  sipas padis se paditësve A. K.  nga 

fsh. dhe B. M.  nga, kundër  te paditurit D. K.A…, te cilen e perfqson i autorizuari 

B.Dnga Gjilani,  baza e kontestit kompenzimin e të  ardhurave personale, e pas mbajtjes 

se shqyrtimit gjyqsor me date 01.03.2016  bie këtë : 

 

 

A K T GJ Y K I M 

 

I.APROVOHET kërkesë padia e paditsve A. K.  nga fsh. …dhe B. M. nga…  

obligohet e paditura, që paditësit  A.Ki, tia kompenzoi  shumën prej 735.33€,  ndërsa  

paditësit  të dytë  B. M,  tia kompenzoi  shumën prej 1.193.01€,  në emër të pagave   për 

muajin Shtator, Tetor dhe Nëntorë të vitit shkollor 2012. 

 

II. Sejcila palë i bartë shpenzimet e veta , të procedures. 

 

 

 

A r s y e t I m 

 

Paditësit A. K. dhe B. M kanë paraqitur padi pranë kësaj gjykate në të cilen kanë 

konfirmuar se : paditësi i pare  në bazë të kontratës me nr. 05.nr.1095/2012,  të dates 

03.10.2012, kishte lidhur kontratë  punësimi me të padituren DKA, për kohë të caktuar në 

poziten arsimtat i lëndës së, në shkollën e mesme …në.., sipas së ciles kontratë për 

muajin shtator , Tetor dhe Nëntorë nuk është kompenzuar për punën që e ka kryer nga e 

paditura.  

 

Paditësi i dytë po ashtu ka konfirmuar se në bazë të kontratës së punës për kohë të 

caktuar me numer 05 Nr.1620/12, të dates  22.10.2012, me të padituren -DKA,  kishte 

lidhur kontratë  pune për kohë të caktuar në poziten arsimtar i lëndës së Edukates Fizike, 

në shkollen e mesme të  Bujqësis  në Gjilan,  sipas së ciles kontratë nuk është paguar  për 

punen e kryer për muajin Shtator, Tetor dhe Nëntor të vitit 2012, nga e paditura.  

 

Paditësit në shqyrtimet gjyqësore bashkarisht kanë deklaruar se mbeten në tërsi 

pranë padisë dhe kërkespadisë, si dhe precizimit të  padisë sa i përket shumës  lidhur me 

kompenzimin e pagave mujore të pa paguara nga e paditura dhe kanë kërkuar që për të 

paditurin e pare A.K.për vitin 2012, -13, e paditura tia kompenzoi tri pagat e pa paguara 

për muajin Shtator ,Tetor dhe Nëntorë  shumën prej 735,33€. Ndërsa për të paditurin e 

dytë B.M po ashtu për tri pagat e pa paguara   e paditura tia kompenzoi Shumen prej 

1.193,01€, gjykates i kanë propozuar të njejten ta aprovoi në tërsi sit ë bazuar,  uke 

shtuar se hjekin dorë nga kamata si dhe shpenzimet gjyqësore. 

Përfaqsuesi i të paditures B. D., në përgjegjien në padi e ka kundershtuar 

kërkespadinë e paditësve  sitë pa bazuar ndërsa në shqyrtimet gjyqësore ka deklaruar se 

pas vlerësimit dhe shtjellimit të provave gjykatës i ka propozuar të vendos në mënyr 

meritore në bazë të ligjit , shpenzimet e procedures nuk i ka kërkuar.  

 

Gjykata i ka lexuar-shtjelluar provat si : kontratën e punës për kohë të caktuar me 

nr.05.nr.1620/12, të dat.22.10.2012, të lëshuar nga në emër të B. M,  kontraten e punes  

për kohë të caktuarme nr.05.nr.1095/12, të dat.03.10.2012, po ashtu të lëshuar nga DKA, 



në emër të Agim Kajtazit, përgjegjien në kërkesë të datës 19.12.2014,  të lëshuar nga 

DKA,në emër të paditësit Agim Kajtazi,  përgjegjien në kërkesë të dat. 19.12.2014, po 

ashtu të lëshuar nga DKA, në emër të paditësit B. M, listen e pagave të muajt dhjetor të 

vitit 2012, në emër të Paditëse.  

 

Pas shtjellimit të  provave materiale një nga një dhe të gjitha së bashku e në 

kuptim të nenit 8 të LPK-së, gjykata vërtetoi këtë gjendje faktike.   

 

Me leximin në kontratën e punës 05.nr.1620/12, gjykata konstaton se Drejtoria e 

Arsimit në Gjilan, kishte lidhur kontratë pune me kohë të caktuar me paditësin  Bujar 

Mujaj  duke filluar nga data 01.09.2012 e deri 31.08.2013, për pagën bazë në shumë prej 

235 €.  

 

Me leximin në kontratën e punës 05.nr.1095/2012, gjykata konstaton se Drejtoria 

e Arsimit në Gjilan, kishte lidhur kontratë pune me kohë të caktuar me paditësin  , për 

datën  01.09.2012 e deri 31.08.2013, për pagën bazë në shumë prej 235 €.  

 

Me leximin e përgjegjieve në kërkesë me nr. 05-061-139003, të dat.19.12.2014, si 

dhe përgjegjies tjetër në kërkesë me nr.05.061-138986, të dat.19.12.2014, gjykata 

vërtetoi faktin se Komuna e Gjilanit, përkatësisht DKA,  ishte deklaruar se i ka mbetur 

borgj për muuajt Shtator Tetor dhe Nëntor,  të paditurve  për kompenzimin e të 

ardhurave në  mungesë të bugjetit  pasi që të njejtit kishin hyrë në listen e pagave në 

dhjetor të vitit 2012.  

Me leximin nga lista e pagave  të dat.01.dhjetor 2012, gjykata vërtetoi faktin se 

paditësi….ishte realizar të ardura mujoreneto  në shumë prej 245.11€, ndërsa paditësi 

…..kishte realizar të ardura mujore neto 397.67€.  

Me shtjellimin dhe vlerësimin e provave materiale e duke i masrrë përbazë edhe 

konfirmimet e palëve gjykata vërtetoi faktin se paditësit për punën e kryer tek e paditura 

për muajt Tetor , Nëntor dhe Djetor të vitit 2012, nuk ishin kompenzuar  dhe për këtë 

gjykata  konform nenit 14 pika 1 të Ligjit të punës, ka vendos si ne dispozitiv te ketij 

aktgjykimi, duke e aprovuar kërkespadinë e paditësve si të bazuar.  

 

GJYKATA THEMELORE NE GJILAN 
Me dt. 01.03.2016. 

                     

Gj y q t a r j a  

                                     Mevlide Shabani 

 

 

KËSHILLA JURIDIKE: kunder ketije aktgjykimi munde te ushtrohet ankesë, ne afat 

prej 15 ditesh nga dita e marrjes, ne Gjykaten e Apelit te Kosoves ne Prishtine, permes 

kesaje gjykate. 

 

 

  

 

  

 


