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Numri i lëndës: 2019:296275 

Datë: 21.06.2021 

Numri i dokumentit:     01906728 

 

 

C.nr. 697/2019 

 

GJYKATA THEMELORE GJILAN/DEGA NË VITI - Departamenti i 

Përgjithshëm, gjyqtari Arben Xheladini, në çështjen kontestimore të paditëses B. S., nga fshati 

Gernqar, Komuna e Kllokotit, e përfaqësuar sipas autorizimit nga Ekrem Pira, avokat me seli të 

zyrës në Viti, kundër të paditurës Komuna e Kllokotit, e përfaqësuar nga Lirije Zeqiri 

Halabaku, Zyrtare Juridike,  me objekt kontesti pagesa e të ardhurave personale, vlera e 

objektit të kontestit 2, 162.71 Euro, pas mbajtjes së shqyrtimit kryesor me datë 14.06.2021, 

jashtë seance, mori këtë: 

 

A K T GJ Y K I M 

 

I. Detyrohet e paditura, Komuna e Kllokotit, që paditëses B. S., në emër të pagës mujore në 

shumë prej 196.61 Euro, për periudhën 01.10.2019 deri me 31.08.2020, t‟ia paguaj shumën 

bruto prej  2, 162.71 Euro, me kamatë ligjore prej 8% në vit e llogaritur nga data 31.08.2020, 

brenda afatit prej 7 ditësh nga marrja e aktgjykimit, nën kërcënim të përmbarimit. 

 

II. Detyrohet e paditura që paditëses t‟ia paguaj shpenzimet e procedurës në shumë prej 270 

Euro. 

 

A r s y e t i m  

 

Me datë 24.12.2019, paditësja B. S., ka paraqitur padi kundër të paditurës Komuna e Kllokotit, 

për shkak se me këtë të fundit, kishte themeluar marrëdhënie të punës në kohë të caktuar, për 

periudhën 01.10.2019 deri me 31.08.2020, në Shkollën Fillore “Rajko Markoviq” në fshatin 

Verbovc për vendin e punës „Edukatore‟, dhe përkundër që, gjatë kësaj periudhe kohore kishte 

punuar, nuk e kishte pranuar asnjë pagë. Paga mujore sipas kontratës kishte qenë 196.61 Euro.  

Pretendimet e njejta i ka përsëritur edhe gjatë shqyrtimit kryesor, dhe ka kërkuar nga gjykata që 

kërkesëpadinë t‟ia aprovoj si të bazuar, dhe të detyrohet e paditura që në emër të pagave të pa 

paguara për periudhën 01.10.2019 deri me 31.08.2020, t‟ia paguaj shumen prej 2, 162.71 Euro, 

me kamatë ligjore prej 8% në vit e llogaritur nga data 31.08.2020 si datë e përfundimit të 

kontratës së punës. Shpenzimet e procedurës i ka kërkuar, të specifikuara si në procesverbalin e 

datës 14.06.2021, në shumë prej 270 Euro. 

 

E paditura, në përgjigje padi dhe gjatë shqyrtimit kryesor, nuk e ka kontestuar faktin se 

paditësja ka qenë e punësuar, nëpërmjet konkursit të rregullt, te e paditura e gjithashtu as faktin 

se paditësja nuk është paguar për periudhën sa ka punuar. Po ashtu, gjatë shqyrtimit kryesor ka 

theksuar se paditësja, nëpërmjet konkursit sipas ligjit, ka qenë e punësuar për pozitën e punës si 
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në kontratë, megjithatë e ka kontestuar kërkesëpadinë e paditëses duke theksuar se paditësja 

nuk ka ofruar prova për të vërtetuar pretendimet se ka punuar gjatë periudhës si në kontratë. 

Për këto arsye ka kërkuar që kërkesëpadia e paditëses të refuzohet si e pa bazuar. Shpenzimet e 

procedurës i ka kërkuar pa i specifikuar.   

 

Me qëllim të vërtetimit të plotë dhe të drejtë të gjendjes faktike, gjykata si provë materiale e ka 

administruar kontratën me numër të protokollit 1890/1 të datës 04.10.2019, e ka dëgjuar 

dëshmitarin Goran Marinkoviq, e gjithashtu,  paditësen e ka dëgjuar në cilësi të palës. 

  

Pas vlerësimit të provave një nga një dhe të gjitha së bashku në bazë të nenit 8 të  LPK-ës, 

gjykata erdhi në përfundim se kërkesëpadia e paditëses është e bazuar. 

 

Pas administrimit të provave, gjykata e vërtetoi këtë gjendje faktike: Me kontratën e datës  

04.10.2019, paditësja B. S., pas procedurës së konkursit publik, e kishte  themeluar 

marrëdhënien e punës te e paditura, si Edukatore në Shkollën Fillore “Marko Rajkoviq” në 

fshatin Gernqar, Komuna e Kllokotit, me dhjetë (10) orë mësimore në javë dhe me pagë 

mujore prej 196.61 Euro. Marrëdhënia e punës ishte themeluar për kohë të caktuar duke filluar 

nga data 01.10.2019 deri me 31.08.2020, gjatë të cilës paditësja kishte punuar në vendin e 

njëjtë dhe pozitën e njejtë të punës.  

 

Se e paditura, kishte shpalluar konkurs publik për vendin e punës „Edukatore‟ në Shkollën 

“Rajko Markoviq” në fshatin Verbovc, nuk ishte kontestues, pasi që e paditura e ka pohuar 

këtë fakt si në përgjigje në padi e po ashtu edhe gjatë shqyrtimit kryesor të çështjes. 

 

Po ashtu, edhe fakti i themelimit të marrëdhënies së punës në Shkollën “Rajko Markoviq” në 

fshatin Verbovc, nuk ishte kontestues për të paditurëm dhe, ky fakt u vërtetua edhe me 

kontratën me numër të protokollit 1890/1 të datës 04.10.2019, sipas të cilës, marrëdhënia e 

punës ishte themeluar për kohë të caktuar, duke filluar nga data 01.10.2019 deri me 

31.08.2020, e që sipas kësaj kontrate, u vërtetua pozita e punës „Edukatore‟, dhe paga mujore 

në shumë prej 196.61 Euro. 

 

Çështjen kontestuese – nëse paditësja ka punuar gjatë kohëzgjatjes së marrëdhënies së punës, 

gjykata e vërtetoi nga deklarata e paditëses, e dëgjuar në cilësi të palës, e gjithashtu nga 

deklarata e dëshmitarit, G. M..  

 

Paditësja, në deklaratën e saj ka theksuar të ketë punuar në shkollën e njejtë dhe në vendin e 

njejtë të punës gjatë kohëzgjatjes së marrëdhënies së punës, dhe përkundër kësaj, nuk e ka 

pranuar asnjë pagë sipas kontratës së punës. Si arsye që nuk i janë paguar pagat e ka përmendur 

refuzimin e kërkesës nga Thesari për ta futur në sistemin e pagave. E paditura nuk ka paraqitur 

vërejtje në deklaratën e paditëses. 

 

Dëshmitari G. M.- Drejtor i Drejtorisë së Arsimit në Komunën e Kllokotit, në deklaratën e tij e 

ka konfirmuar faktin se paditësja ka punuar gjatë kohëzgjatjes së marrëdhënies së punës, sepse 

në të kundërtën do të kishte qenë i informuar nga Drejtori i Shkollës, e gjithashtu e konfirmoi 

faktin që paditësja ishte pranuar në punë sipas konkursit të rregullt publik. E paditura nuk 

kishte vërejtje në deklaratën e dëshmitarit. 

 

Baza ligjore 
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Themelimi i marrëdhënies së punës në sektorin publik bëhet nëpërmjet konkursit publik, duke 

u bazuar në nenin 8 të Ligjit të Punës (Ligji Nr. 03/L-212), sipas të cilit “Punëdhënësi në 

sektorin publik, është i obliguar që të shpall konkurs publik sa herë që pranon një punëmarrës 

dhe themelon një marrëdhënie të punës”.  Ndërmjet palëve ndërgjyqëse nuk ishte kontestues 

fakti se paditësja ishte pranuar në punë sipas konkursit publik, andaj, gjykata nuk e vërtetoi 

këtë fakt. 

 

Pasi u vërtetua se, e paditura, kishte shpallur konkurs publik për vendin e punës „Edukatore‟ në 

Shkollën Fillore “Rajko Markoviq” në fshatin Verbovc, ashtu që paditësja ishte pranuar në 

punë në përputhje me dispozitat ligjore për themelimin e marrëdhënies së punës, dhe me të 

paditurën, me datë 04.10.2019, e ka lidhur kontratën e punës për kohë të caktuar – duke filluar 

nga data 01.10.2019 deri me 31.08.2020, në të cilën janë përcaktuar të drejtat dhe detyrimet për 

dy palët kontraktuese, gjykata e aprovoi kërkesëpadinë e paditëses në tërësi si të bazuar.   

 

Lidhur me detyrimin për pagimin e pagave, gjykata u bazua në nenin  55. 1 të Ligjit të Punës, 

sipas të cilit: “I punësuari ka të drejtë në pagë, e cila përcaktohet me Kontratën e Punës, në 

pajtim me këtë ligj, Kontratën Kolektive, Aktin e Brendshëm të Punëdhënësit”. Ndërsa, në par. 

2 përcakton: “Të drejtën për pagë, pagën shtesë, kompensimin në pagë dhe të ardhurat e tjera, i 

punësuari i realizon sipas marrëveshjes së arritur me punëdhënësin për punën e kryer dhe 

kohën e kaluar në punë, të përcaktuar me Kontratën e Punës”. Ndërsa, detyrimi i pagesës së 

pagës është përcaktuar par. 6 të të njejtit nen: “Paga, paguhet në afatet e përcaktuara me 

Kontratë Kolektive, Aktin e Brendshëm të Punëdhënësit ose Kontratën e Punës, më së paku një 

(1) herë në muaj”. 

 

Gjykata i vlerësoi deklaratën e paditëses dhe të dëshmitarit, lidhur me faktin se paditësja ka 

punuar gjatë kohëzgjatjes së marrëdhënies së punës, të cilat i gjeti të bazuara dhe në harmoni 

me provat e tjera - kontratën e punës. Përfaqësuesja e të paditurës nuk pati vërejtje në këto 

deklarata. Për këtë arsye, e paditura u detyrua që paditëses, në emër të pagës mujore prej 

196.61 Euro, për periudhën 01.10.2019 deri me 31.08.2020, t‟ia paguaj shumën si në pikën I të 

dispozitivit të aktgjykimit. 

 

Lidhur me kamatën, gjykata vendosi në bazë të nenit 382, par. 1 dhe 2 të LMD sipas të cilit, 

“Debitori që vonon në përmbushjen e detyrimit në të holla debiton, përpos borxhit kryesor, 

edhe kamatën. Lartësia e kamatëvonesës është tetë përqind (8%) në vit, përveç nëse parashihet 

ndryshe me ligj të veçantë”. Përfaqësuesi i paditëses kërkoi nga gjykata që llogaritjen e 

kamatës ta bëjë nga data 31.08.2020 – datë në të cilën paditëses i ka përfunduar kontrata e 

punës. Edhe pse në parim, për kërkesat lidhur me paga, kamata fillon të rrjedh nga dita e 

arritjes, për secilen kërkesë veç e veç (parimisht mujore), gjykata u kufizua në kërkesën e 

paditëses dhe llogaritjen e kamatës e bëri nga data 31.08.2020,  datë në të cilën ka arritur për 

pagesë paga e fundit e paditëses.  

 

Gjykata i vlerësoi edhe pretendimet e të paditurës se paditësja nuk ka punuar gjatë periudhës si 

në kontratën e punës, mirëpo, këto pretendime nuk u mbështetën me asnjë provë.  Sipas nenit 

7.1 të LPK “Palët kanë për detyrë të paraqesin të gjitha faktet mbi të cilat i mbështesin kërkesat 

e veta dhe të propozojnë prova me të cilat konstatohen faktet e tilla”. Pretendimet e të paditures 

ngelen në nivel të pretendimeve të pa mbështetshme me prova, andaj edhe ishin pa ndikim në 

këtë çështje kontestimore. 

 

Lidhur me detyrimin e të paditurës për pagimin e shpenzimeve të procedurës, Gjykata u bazua 

në suksesin e paditëses në procedurë, duke u bazuar në nenin 452.1 të LPK i cili përcakton: 
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“Pala e cila e humbë procesin gjyqësor tërësisht ka për detyrë që palës kundërshtare 

gjyqfituese, dhe ndërhyrësit që i është bashkuar, t‟ia shpërblej të gjitha shpenzimet gjyqësore”. 

Kërkesa për pagimin e shpenzimeve ishte e specifikuar dhe të gjitha veprimet ishin ndërmarrë 

nga avokati i licencuar, andaj edhe u aprovuan si në vijim: për përpilim të padisë, shuma prej 

104 Euro, për përfaqësim në një seancë, shuma prej 135 Euro sipas Rregullores për Tarifa të 

OAK, dhe për taksë gjyqësore, shuma prej 31 Euro, të gjitha në shumë prej 270 Euro. 

 

Nga të lartcekurat, e duke u bazuar në nenin 2 lidhur me nenin 142 pika 1 dhe 2 të LPK-së, u 

vendos si në dispozitiv të këtij aktgjykimi. 

 

 

GJYKATA THEMELORE NË GJILAN-DEGA NË VITI 

C.nr. 697/2019, datë 14.06.2021 

                                                                                                                                     

                                                                                                                                                                

Gjyqtari, 

 

       Arben Xheladini 

 

 

 

Këshillë Juridike: Kundër këtij aktgjykimi, është e lejuar ankesa në Gjykaten Apelit të 

Kosovës në Prishtinë, në afatin prej 7 ditëve, pas ditës së pranimit të aktgjykimit. Ankesa, në 

kopje të mjaftueshme, dorëzohet përmes kësaj gjykate. 

 

 

 

 


