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                                                                                                               Ac.nr.6254/19 

 

GJYKATA E APELIT E KOSOVËS NË PRISHTINË, në kolegjin e përberë nga gjyqtarët 

Naim Meholli - kryetar i kolegjit, Gëzim Llulluni dhe Liridon Maloku, anëtar të kolegjit, në 

çështjen juridike kontestimore të paditëses: “[V.F]” nga fshati “[...]”, Komuna e Kamenicës, të 

cilën e përfaqëson “[Y.H]”, avokat në Gjilan, sipas autorizimit, kundër të paditurës: Komuna e 

Kamenicës - Drejtoria Komunale e Arsimit, të cilën e përfaqëson Engjëll Rexhepi, avokat në 

Prishtinë, sipas autorizimit, për njohjen e të drejtës së normës së plotë të orarit të punës dhe 

kompensimin e diferencës së pagave, duke vendosur sipas ankesës së autorizuarit të paditëses 

dhe ankesës së autorizuarit të paditurës të paraqitura kundër aktgjykimit të Gjykatës Themelore 

në Gjilan -  Dega në Kamenicë, C.nr.120/2017, i datës 07.10.2019, në seancën jo publike, të 

mbajtur me datë 15.02.2023, mori këtë:  

 

 

A K T V E N D I M 

  

APROVOHET si e themeltë ankesa e autorizuarit të paditëses: “[V.F]” nga fshati “[...]”, 

Komuna e Kamenicës dhe ankesa e autorizuarit të paditurës: Komuna e Kamenicës - Drejtoria 

Komunale e Arsimit, PRISHET aktgjykimi i Gjykatës Themelore në Gjilan -  Dega në 

Kamenicë, C.nr.120/2017, i datës 07.10.2019 dhe lënda i kthehet të njëjtës gjykatë në rigjykim 

dhe vendosje.  

 

 

A r s y e t i m  

 

Gjykata e shkallës së parë me aktgjykimin e atakuar C.nr.120/2017, i datës 07.10.2019, në 

pikën I, të dispozitivit ka vendosur që të: Aprovohet pjesërisht si e bazuar kërkesëpadia e 

paditëses “[V.F]” nga fshati “[...]”, Komuna e Kamenicës dhe detyrohet e paditura Komuna e 

Kamenicës - Drejtoria Komunale e Arsimit, që paditëses në emër të diferencës së të ardhurave 

personale të pa paguara për periudhën kohore 01.09.2015 deri më 01.09.2017 t’ia paguaj 

paditëses shumën prej 3,421.72 € si dhe në emër të diferencës s[kontributeve pensionale të pa 

paguara për periudhën e njëjtë në shumën prej 183.98 €, me kamatë ligjore në lartësi prej 8 %, 

duke  e llogaritur prej ditës së marrjes së këtij aktgjykimi (07.10.2019), e deri te pagesa 

definitive, të gjitha këto në afat prej 7 ditësh, pas pranimit të këtij aktgjykimi, nën kërcënim  të 

përmbarimit të dhunshëm. Në pikën II, të dispozitivit ka vendosur që të: Pjesa tjetër e 

kërkesëpadisë së paditëses “[V.F]”, me të cilin ka kërkuar që të detyrohet e paditura Komuna 
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Kamenicës - Drejtoria Komunale e Arsimit, që në emër të diferencës së të ardhurave personale 

dhe kamatës, t’ia paguaj edhe shumën prej 1,148.32 € si dhe në emër të kontributeve 

pensionale të pa paguar edhe shumën prej 19.16 € si dhe plotësimin e normës së plotë 

mësimore prej 20 orëve në javë, ashtu sikur e ka pasur paditësja për vitin shkollor 2014/2015 

sipas kontratës nr. 64 e datës 09.09.2014, refuzohet si e pabazuar. Në pikën III, të dispozitivit 

ka vendosur që të: Detyrohet e paditura Komuna Kamenicës - Drejtoria Komunale e Arsimit që 

paditëses “[V.F]” nga fshati “[...]”, Komuna e Kamenicës t’ia paguaj shpenzimet procedurale 

në shumë prej 1,065.00 €, në afat prej 7 ditësh pas pranimit të këtij aktgjykimi, nën kërcënim të 

përmbarimit të dhunshëm. 

Kundër këtij aktgjykimi i autorizuari i paditëses në afat ligjor ka paraqitur ankesë, duke e 

atakuar aktgjykimin e goditur për shkak të shkeljes esenciale të dispozitave të procedurës 

kontestimore, vërtetimit të gabuar dhe jo të plotë të gjendjes faktike dhe zbatimit të gabuar të 

së drejtës materiale, me propozim që Gjykata e Apelit ta aprovoj ankesën e paditësit si të 

bazuar, ta ndryshoj aktgjykimin e gjykatës së shkallës së parë, ta aprovoj në tërësi 

kërkesëpadinë e paditësit apo eventualisht në kuptim të nenit 190 pika 3 të LPK, të caktoj një 

shqyrtim drejtpërdrejt të çështjes dhe pas vlerësimit të provave dhe fakteve, të merr aktgjykim 

meritor, në të kundërtën këtë aktgjykim ta prish dhe lëndën ta kthej në procedurë të serishme.  

Kundër këtij aktgjykimi i autorizuari i të paditurës në afat ligjor ka paraqitur ankesë, duke e 

atakuar aktgjykimin e goditur për shkak të shkeljes esenciale të dispozitave të procedurës 

kontestimore, vërtetimit të gabuar dhe jo të plotë të gjendjes faktike dhe zbatimit të gabuar të 

së drejtës materiale, me propozim që Gjykata e Apelit ta aprovoj në tërësi si të bazuar ankesën 

dhe ta prish aktgjykimin e gjykatës së shkallës së parë ose ta ndryshoj pjesërisht aktgjykimin 

vetëm sa i përket pjesës së aprovuar të kërkesëpadisë dhe të shpenzimeve procedurale, të 

anuloj kontratat e punës dhe të refuzoj në tërësi si të pabazuar kërkesëpadinë e paditëses dhe 

duke e obliguar të njëjtën t’ia kompensoj shpenzimet e procedurës kontestimore.  

Përgjigje në ankesë nuk ka pasur.  

Gjykata e Apelit si gjykatë e shkallës së dytë, pas vlerësimit të pretendimeve ankimore lidhur 

me aktgjykimin e atakuar, në mbështetje të nenit 194 dhe 195 të Ligjit për Procedurën 

Kontestimore (LPK), ka gjetur se: 

 

Ankesa e autorizuarit të paditëses dhe ankesa e autorizuarit të paditurës janë të themelta.   

Nga shkresat e lëndës rezulton se paditësja, përmes të autorizuarit të saj, me datën 26.02.2016, 

në gjykatën e shkallës së parë, ka paraqitur padi, për njohjen e të drejtës së normës së plotë të 

orarit të punës, kundër të paditurës, të precizuar si në parashtresën e datës 01.07.2019, me të 

cilën ka kërkuar që të: I. Aprovohet si e bazuar kërkesëpadia e paditëses “[V.K]” nga “[...]”i 

dhe Obligohet  e paditura Komuna e Kamenicës - Drejtoria Komunale e Arsimit - Kamenicë, 

që paditëses të i plotësoi normën e plotë mësimore prej 20 orëve në javë, ashtu sikur e ka pasur 

për vitin shkollor 2014/2015, sipas Kontratës së punës nr.64, e datës 09.09.2014, tërë këtë në 

afat prej 7 ditësh, nga dita e plotfuqishmërisë së aktgjykimit dhe nën kërcënim të përmbarimit 

të dhunshëm. II. Obligohet e paditura Komuna e Kamenicës - Drejtoria Komunale e Arsimit - 

Kamenicë, që paditëses “[V.K]” nga “[...]”i, në emër të diferencës në të ardhura personale për 

periudhën kohore nga data 01.09.2015 e deri me datë 16.04.2019, të i paguan shumën prej 

4.570,04 € dhe në emër të kontributit personal shumën prej 203,14 €, duke përfshi edhe 

diferencën e të ardhurave personale deri në përmbarimin e aktgjykimit sikur në dispozitivin 

nën I, të këtij aktgjykimi me kamatë 8 % nga data 16.04.2019, e deri në përmbarimin e këtij 

aktgjykimi, tërë këtë nga plotfuqishmëria e aktgjykimit dhe nën kërcënim të përmbarimit të 

dhunshëm. 
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Gjykata Themelore në Gjilan - Dega në Kamenicë, duke vendosur sipas padisë së paditëses, me 

aktvendimin C.nr. 50/2016 të datës 17.01.2017 ka vendosur që të: I. Shpallet inkompetente 

Gjykata Themelore Gjilan - Dega në Kamenicë për zgjidhjen e kontestit në mes paditëses 

“[V.K]” nga fshati “[...]”, paraqitur kundër të paditurës Komuna e Kamenicës - Drejtoria 

Komunale e Arsimit në Kamenicë dhe padia e paditëses hedhet poshtë, duke vendosur më 

decidivisht si në dispozitiv të këtij aktvendimi.   

Gjykata e Apelit e Kosovës në Prishtinë, duke vepruar sipas ankesës së autorizuarit të 

paditëses, me aktvendimin Ac.nr. 1132/17 të datës 28.06.2017, ka vendosur që të: Aprovohet e 

bazuar ankesa e përfaqësuesit të paditëses “[V.K]” nga fshati “[...]”, Komuna e Kamenicës, 

Anulohet aktvendimi i Gjykatës Themelore në Gjilan - Dega në Kamenicë, C.nr. 50/2016 i 

datës 17.01.2017 dhe lënda i kthehet në rishqyrtim dhe vendosje gjykatës së njëjtë, me vërejtje 

dhe sugjerime si në aktvendim.   

Gjykata e shkallës së parë, në rishqyrtim duke vepruar sipas padisë së paditëses, pas shqyrtimit 

dhe administrimit të provave të paraqitura nga palët ndërgjyqëse si dhe vlerësimit të gjithave 

shkresave tjera të lëndës ka nxjerrë aktgjykimin e atakuar C.nr.120/2017, i datës 07.10.2019, 

me të cilën e ka aprovuar pjesërisht kërkesëpadinë e paditëses si të bazuar, duke vendosur më 

decidivishtë si në dispozitiv të aktgjykimit të atakuar.  

Në arsyetim të aktgjykimit të atakuar, gjykata e shkallës së parë, ka theksuar se: me qëllim të 

vërtetimit të drejtë dhe të plot të gjendjes faktike në këtë çështje juridiko - kontestimore, ka 

bërë administrimin e provave si: lexohet dëshmia e dëshmitares “[S.B]” e dhënë në seancën për 

shqyrtim kryesor të datës 22.11.2016, kërkesa për punësim, kopja e dosjes së punës së 

paditëses, vendimi i drejtorit të Departamentit të Inspeksionit të Arsimit me nr. 1033, prej datës 

21.01.2016, vendimi i Inspeksionit të Arsimit, inspektores “[S.B]”, me nr. 10/1-3, prej datës 

03.12.2015, në Gjilan, ankesa e paditëses e datës 22.10.2015 dhe 03.09.2015, vendimi i 

Drejtorit të Arsimit Agim Shkodra me nr. 462, prej datës 02.10.2015, ankesa e paditëses, prej 

datës 06.10.2015, përgjigja në ankesë  me numër 223/15 prej datës 22.10.2015 e Inspektoratit 

të Arsimit në Gjilan, procesverbali i përpiluar nga inspektorja “[S.B]”, me numër 247/15, prej 

datës 09.11.2015, kontratat e punës, me numër 0402, prej datës 01.09.2010, kontrata e punës, 

me numër 84/02, prej datës 01.09.2011, kontrata e punës, pa numër prej 03.09.2012, kontrata e 

punës, me numër 07, prej datës 03.09.2012, kontrata e punës, me numër 694, prej datës 

07.10.2013, kontrata e punës, numër 64, prej datës 09.09.2014, kontrata e punës, me numër 

414, prej datës 08.09.2015, konkursi për plotësimin e vendeve të lira të punës për vitin shkollor 

2010/11, me numër 284, prej datës 03.08.2010, kërkesa për punësim për arsimtar, pa numër e 

vitit 2010, kërkesa për fillimin  e procedurës kundërvajtjes, me numër 10/1-3, prej datës 

16.03.2016 e inspektores së arsimit “[S.B]”, ankesa për anulimin e vendimit DDI, me numër 

10/33, prej datës 21.01.2016, kontrata e punës me numër 358 e datës 07.09.2017, e lëshuar nga 

Komuna e Kamenicës - DKA, vendimi i Ministrisë së Arsimit, me numër 090/2019, e datës 

06.02.2019, vendimi i inspektoratit të Punës, me numër 02/C-338/1, e datës 19.11.2018, 

certifikata me numër 15-314/2, e datës 18.02.2019 - mbi marrjen e titullit të paditëses 

Magjistër e Gjeografisë- Gjeografi Regjionale e lëshuar nga Universiteti i Tetovës si dhe 

parashtresa me numër 11993, e datës 26.04.2019, e pas administrimit të këtyre provave një nga 

një dhe të tërave bashkërisht në kuptimit të nenit 7 dhe 8 të LPK - së ka gjetur se kërkesëpadia 

e paditëses është pjesërisht e bazuar.  

Për mënyrën e vendosjes si në dispozitiv të aktgjykimit të atakuar, gjykata e shkallës së parë ju 

ka referuar neneve 78 paragraf 1 dhe 2 dhe 79 dhe 82 paragraf 1 dhe 2 të Ligjit të Punës. Për 

kamatën gjykata ju ka referuar nenit 382 të LMD-së. Vendimin mbi shpenzimet e procedurës e 

ka mbështetur në nenin 452 paragraf 3 të LPK-së.  
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Gjykata e Apelit duke vlerësuar aktgjykimin e atakuar dhe duke u nisur nga kjo gjendje e 

çështjes vlerëson se qëndrimi dhe përfundimi i gjykatës së shkallës së parë, nuk është i drejtë 

dhe i ligjshëm, pasi që aktgjykimi i atakuar është përfshirë në shkelje të dispozitave të 

procedurës kontestimore nga neni 182 paragraf 2 pika n), 182 paragraf 1 e lidhur me nenin 160 

paragraf 4 dhe 5 të LPK-së, gjendja faktike nuk është vërtetuar në mënyrë të plotë dhe të drejtë, 

e për shkak të vërtetimit jo të plotë dhe jo të drejtë të gjendjes faktike, është zbatuar gabimisht 

e drejta materiale.  

Sipas vlerësimit të Gjykatës së Apelit, aktgjykimi i atakuar është i përfshirë në shkelje 

thelbësore të dispozitave të procedurës kontestimore, nga neni 182 paragraf 2 pika n), 182 

paragraf 1 e lidhur me nenin 160 paragraf 4 dhe 5 të LPK-së, për faktin se aktgjykimi i atakuar, 

ka të meta të atilla, për shkak te të cilave, nuk mund të ekzaminohet. I njëjti aktgjykim nuk 

përmban arsye për faktet vendimtare të cilat kanë pasur ndikim në mënyrën e vendosjes dhe ato 

pak arsye të cilat janë dhënë nga gjykata e shkallës së parë, janë të paqarta, kontradiktore dhe 

pa mbështetje në provat dhe procesverbalet nga shkresat e lëndës. Nga arsyetimi i aktgjykimit 

nuk mund të kuptohet se cilat janë pretendimet e palëve lidhur me gjendjen faktike dhe cilat 

janë të gjeturat e gjykatës. Gjykata nuk ka specifikuar se cilat kanë qenë faktet vendimtare dhe 

në çfarë mënyre janë vërtetuar faktet e tilla, për të arritur deri te përfundimi mbi themelësinë e 

pjesshme të kërkesëpadisë. Në arsyetim të aktgjykimit të atakuar ka përshkrim të pretendimeve 

të palëve dhe të përmbajtjes së provave materiale të administruara të theksuara si në arsyetimin 

e aktgjykimit të atakuar, por nuk ka vlerësime se cilat fakte janë provuar me këto prova dhe 

rrjedhimisht se si e ka vlerësuar gjykata besueshmërinë e këtyre provave. Gjykata i është 

referuar dispozitave materiale juridike të cilat i ka cituar si përmbajtje, por nuk ka arsyetuar se 

si gjendja e fakteve të gjetura nga ana e gjykatës e kualifikuar në raport me normat materiale-

juridike jep përfundimin mbi themelësinë e pjesshme të kërkesëpadisë.  

Gjykata e shkalles së parë, po ashtu gjatë shqyrtimit kryesor, me provat e administruara nuk ka 

arritur që ta vërteton në mënyrë të drejtë dhe të plot gjendjen faktike rreth konstatimit dhe të 

provuarit të fakteve, për arsye se në këtë rast gjykata nuk ka përcaktuar qartë se për cilën 

periudhë kohore paditësja saktësisht ka pasur kontratë të punës me normë të plotë apo jo. Po 

ashtu gjykata nuk ka sqaruar se kontrata nr. 64 e datës 09.09.2014 ( kësaj kontrate i mungon 

disa fleta) a ka qenë me normë të plotë dhe me kohë të caktuar apo të pacaktuar, pasi që duke u 

bazuar në nenin 3 paragraf 1 të kësaj kontrate, përcaktohet kohëzgjatja e kontratës në kohë të 

caktuar, duke filluar nga 01.09.2014 (11 orë) deri më 31.08.2015 dhe në paragrafin 2, kohë të 

pacaktuar (11 orë) duke filluar nga data 01.09.2012. Po ashtu të gjitha kontratat e punës që 

gjenden në shkresat e lëndës nuk janë në origjinal apo kopje të vërtetuar, fakte këto të 

domosdoshme për një vendim të drejtë dhe të ligjshëm, ku përveç të cekurave gjykata nuk i ka 

vlerësuar provat në kuptim të kundërshtimeve të palëve ndërgjyqëse dhe pretendimeve 

ankimore dhe si rezultat i kësaj, ka bërë shkelje të dispozitave të LPK-së.  

 

Gjykata e shkalles së parë, po ashtu gjatë shqyrtimit kryesor, me provat e administruara nuk ka 

arritur që ta vërteton në mënyrë të drejt dhe të plot gjendjen faktike, rreth konstatimit dhe të 

provuarit të fakteve lidhur me bazushmërinë ose jo të kërkesëpadisë, për arsye se gjykata në 

procedurë kontestimore kur vendos sipas padisë të paraqitur nga punëtorja e vlerëson vetëm 

ligjshmërinë e vendimit kundër të cilit është ngritur padia dhe varësisht nga shkeljet e 

konstatuara si dhe lloji i kërkesës së paditëses merr vendim përkatës varësisht nga kërkesa e 

paditëses se për çka kërkon mbrojtje gjyqësore dhe gjykata në procedurë kontestimore duhet të 

kufizohet vetëm në shqyrtimin e ligjshmërisë së vendimeve të kontestuara dhe ligjshmërinë e 

procedurave që i kanë paraprirë nxjerrjes së vendimeve, me të cilat pretendohet se punëtores ju 
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kanë cenuar të drejtat nga marrëdhënia e punës, gjë të cilën gjykata e shkallës së parë në këtë 

rast nuk e ka bërë. 

Për shkak të shkeljeve thelbësore të dispozitave të procedurës kontestimore, tani për tani 

vlerësohet se edhe e drejta materiale është zbatuar në mënyrë të gabuar, prandaj udhëzohet 

gjykata e shkallës së parë që në riprocedurë të bëjë eliminimin e shkeljeve të sipër theksuara në 

atë mënyrë që fillimisht të vlerësojë kushtet nga të cilat varet zhvillimi i procedurës (vlerësimi i 

prezumimëve procedurale në fazën e shqyrtimit paraprak të padisë dhe në seancën përgatitore), 

të kërkoj të gjitha kontratat e punës në origjinal apo kopje të vërtetuar, të përcaktoj se për cilën 

periudhë kohore saktësisht paditësja ka pasur normë të plotë apo jo, duke marrë për bazë 

parimin se kontrata është ligj për palët, e pastaj përmes vërtetimit të drejtë dhe të plotë të 

gjendjes faktike, duke aplikuar normat e të drejtës materiale, të ketë mundësi që të vendos në 

mënyrë meritore lidhur me kërkesëpadinë e paditëses. Me rastin e vendosjes meritore, pa marrë 

parasysh cili do të jetë përfundimi lidhur me çështjen lëndore, të evitoje shkeljet procedurale të 

konstatuara si me lart nga gjykata ankimore, ashtu që vendimin të cilin do ta bie do duhet të 

përmbajë të gjitha elementet e kërkuara ligjore, siç përcaktohet me nenin 160 të LPK-së.    

Gjykata po ashtu në rigjykim sipas kërkesës së palëve në procedurë të vendos në mënyrë të 

drejtë edhe lidhur me shpenzimet e shkaktuara palëve në procedurë, duke pasur parasysh 

suksesin e tyre në procedurë dhe shpenzimet të cilat kanë qenë të nevojshme për ndjekjen e 

çështjes së tyre në gjykatë.   

Nga të lartë cekurat e në mbështetje të dispozitës së nenit 194 dhe 195 paragraf 1 pika c) të 

LPK-së, është vendosur si në dispozitiv të këtij aktvendimi. 
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