
 
 

 

                                                                   

REPUBLIKA E KOSOVËS / REPUBLIKA KOSOVA 
 

                                                                                        

              

CA.nr.2957/2018 

 

 

GJYKATA E APELIT E KOSOVËS NË PRISHTINË, Kolegji i përbërë nga 

gjyqtarët: Gani Avdiu kryesues, Faton Ademi e Burim Shala – anëtarë,  (më tej kolegji),  në 

kontestin e paditësit P.S. nga fshati ..., Komuna e Parteshit i përfaqësuar nga E.Q. av. në 

Gjilan, kundër të paditurës Komuna e Parteshit, për kompensimin e pagave, duke vendosur 

sipas ankesës së përfaqësuesit të paditësit, të paraqitur kundër aktgjykimit të Gjykatës 

Themelore në Gjilan, C.nr.593/2014 të dt. 21.05.2018, në seancën e kolegjit, të mbajtur  me 

dt.16.08.2021, jep këtë :  

 

              A K T GJ Y K I M 

 

Refuzohet si e pa themeltë ankesa e të paditësit P.S., e paraqitur nga përfaqësuesi i tij 

av. E.Q., ndërsa aktgjykimi i Gjykatës Themelore në Gjilan, C.nr.593/2014 i dt. 21.05.2018, 

Vërtetohet.  

 

                    A r s y e t i m 

 

 

Gjykata Themelore në Gjilan, me aktgjykimin, C.nr.593/2014 të dt. 21.05.2018,  ka 

vendosur si vijon:  

“ Refuzohet si e pabazuar kërkesëpadia e paditëses P.S. nga fsh, ..., Komuna e 

Parteshit, me të cilën ka kërkuar që e paditura Komuna e Parteshit, Organi i saj 
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Drejtoria Komunale e Arsimit në Partesh, t’ia bëjë kompensimin e të gjitha pagave 

dhe përfitimeve gjatë kohës në të cilën në mënyrë të paligjshme, nuk ia ka paguar të 

ardhurat personale sipas kontratës së punës për 7 muaj, nga 172.74 euro në muaj, e 

gjithsej shumës prej 1.209.18 euro, të gjitha këto në afat prej 7 ditësh nga dita e 

pranimit të këtij aktgjykimi, nën kërcënimin e përmbarimit të dhunshëm.  

Detyrohet paditësi, t’ia paguaj palës së paditur- Komunës së Parteshit shpenzimet e 

procedurës kontestimore në shumën monetare prej 374 në afat prej 15 ditës pas 

ditës së pranimit të vendimit me vërejtjet e përmbarimit të detyruar ”. 

  

       Kundër këtij aktgjykimi, përfaqësuesi i  paditësit, av. E.Q. me dt. 08.06.2018, ka 

paraqitur ankesë, me të cilën ka kërkuar që aktgjykimi ankimor të prishet dhe çështja t’i 

kthehet gjykatës së shkallës së parë në rigjykim duke parashtruar këto shkaqe: Shkelje 

thelbësore të dispozitave të procedurës kontestimore, vërtetim të gabuar dhe jo të plotë të 

gjendjes faktike si dhe zbatim të gabuar të së drejtës materiale. 

 

Përgjigje në ankesë është paraqitur.  

 

Kompetenca: Gjykata e Apelit, duke u kujdesur sipas detyrës zyrtare vlerësoi se ka 

juridiksion për procedim dhe vendimmarrje në këtë çështje juridike, duke u bazuar në nenet 

22  e 23 të Ligjit për Gjykatat, (“Gazeta Zyrtare e Republikës së Kosovës” nr. 22/2018).  

Kolegji, në bazë të shkresave të lëndës konstaton se ankesa  është paraqitur brenda 

afatit ligjor, është e lejueshme dhe e plotë, pra i përmbush kërkesat ligjore nga nenet 176, 178 

dhe 181 të Ligjit për Procedurën Kontestimore i Kosovës nr.03/L-006 (më tej LPK).  

Kufijtë e ekzaminimit të aktgjykimit të shkallës së parë: Gjykata e Apelit në seancën e 

kolegjit, në kuptim të nenit 194 të Ligjit për Procedurën Kontestimore (“Gazeta Zyrtare e 

Republikës së Kosovës” nr.38/2008) më tej LPK, e ekzaminojë aktgjykimin e shkallës së 

parë brenda kufijve dhe shkaqeve të treguara në ankesë si dhe, duke u kujdesur sipas detyrës 

zyrtare për zbatimin e së drejtës materiale si dhe për shkeljen e dispozitave të procedurës 

kontestimore  dhe gjeti se: 

Ankesa është e pathemeltë.  

 



 
 

Kolegji, konstaton se gjykata e shkallës së parë gjatë zbatimit të procedurës 

kontestimore në këtë çështje juridike nuk ka bërë shkelje thelbësore të dispozitave të 

procedurës kontestimore nga neni 182 par. 2 b), g), j), k) dhe m) të LPK, për të cilat Gjykata 

e Apelit, si gjykatë e shkallës së dytë, në procedurë sipas ankesës, kujdeset sipas detyrës 

zyrtare.  

Nga shkresat në dosje rezulton se paditësi P.S., me datën 17.07.2014 , ka paraqitur një 

padi në gjykatën e shkallës së parë, kundër të paditurës Komuna e Parteshit,   Drejtoria 

Komunale e Arsimit, me kërkesë që të detyrohet e paditura që paditësit t’ia  paguaj pagat për 

muajt shkurt-gusht 2014, në shumën prej 1.209,18 €,  me arsyetim se te e paditura ishte në 

marrëdhënie pune “punëtor ndihmës” në kohë të caktuar nga data 01.09.2013 deri më 

31.08.2014, në shkollën “Dositoje Obradoviq” në Partesh.  

E paditura nga muaji shkurt i vitit 2014 ia ka ndërprerë paditësit pagesën e pagave. 

Paditësi ka kërkuar mbrojtje nga organet kompetente të të paditurës, por e paditura nuk është 

përgjigjur në ankesën e tij.  

Gjykata e shkallës, ka bërë shqyrtimin kryesor të çështjes, në të cilën ka marr provat e 

përshkruara në procesverbalin e seancës përkatëse dhe kishte konstatuar gjendjen faktike të 

përmbajtur  në arsyetimin e aktgjykimit ankimor si vijon: se paditësi P.S., nuk ka themeluar 

marrëdhënie pune te e paditura në mënyrën e paraparë me ligj, sepse kontrata e punës 

nr.114/07/13 e datës 02.09.2012  nuk është e protokolluar në protokollin zyrtar të Komunës 

së Parteshit respektivisht të Drejtorisë Komunale për Arsim që do të thotë se nuk prodhon 

efekt juridik.  

Gjykata ka konstatuar se për vendin e punës “punëtor ndihmës” në shkollën Fillore 

“Dositoje Obradoviq” në Partesh, e paditura nuk ka shpall fare konkurs për themelimin e 

marrëdhënies së punës ashtu si që është përcaktuar me nenin 8 të Ligjit nr.03/L-212 të Punës 

me të cilën është përcaktuar se “punëdhënësi në sektorin publik, është i obliguar të shpall 

konkurs publik sa herë që pranon një punëmarrës dhe themelon një marrëdhënie të punës”.   

Nga procesverbali  për inspektim social në DKA Komuna e Parteshit datë 02.06.2014 

nr.10/3 numri i protokollit 120/14 konstatohet se paditësi nuk ka qenë në vendin e punës pra 

nuk e ka filluar asnjëherë punën në të cilën pretendon se ka qenë i punësuar. Gjithashtu 

konstatohet se paditësi ka qenë në listën e pagave dhe ka realizuar pagën deri në momentin 

kur zyrtarët kompetent kanë kuptuar se kontrata e paditësit është fiktive.  



 
 

Në bazë të kësaj gjendej të çështjes gjykata e shkalles së parë kishte vendosur si në 

dispozitivin e aktgjykimit ankimore, me arsyetim se me nenin 14.1 dhe 2 të LP janë 

përcaktuar kushtet ligjore për themelimin e marrëdhënies së punës.  

Me paragrafin 2 të nenit të lart cituar është përcaktuar: ”Në qoftë se i punësuari nuk e 

fillon punën në ditën e caktuar me kontratën e punës, do të konsiderohet se nuk ka themeluar 

marrëdhënie pune, përveç në qoftë se është penguar të filloj punën për shkaqe të arsyeshme 

ose në qoftë se punëdhënësi dhe i punësuari merren vesh ndryshe”.   

Në bazë të vërtetimit të Shkollës “Dositoje Obradoviq” në Partesh , nr.46 të datës 

23.03.2018 konstatohet se paditësi nuk ka qenë i radhitur në detyrën e punëtorit ndihmës e as 

shërbëtorit të kësaj shkolle.  

Pretendimet ankimore të paditësit: Përfaqësuesi i paditësit av. E.Q. në ankesë ka 

pohuar se aktgjykimi ankimor është dhënë me shkelje thelbësore të dispozitave të procedurës 

kontestimore nga neni 182 pikë 1 e 2 n) të LPK e cila konsiston në faktin se aktgjykimi është 

hartuar pas skadimit të afatit të paraparë me nenin 153 pikë 1 e 2 të LPK dhe për këtë nuk 

është njoftuar kryetari i gjykatës lidhur me shkaqet e tejkalimit të afatit për hartimin e 

aktgjykimit.  

Aktgjykimi ankimor ka dispozitiv të pakuptueshëm, kontradiktor me vet veten dhe me 

arsyetimin e tij.  

Arsyetimi i aktgjykimit nuk është i plotë sepse nuk janë treguar faktet vendimtare 

arsyetimi është në kundërshtim me provat që gjykata e shkallës së parë i ka marr në seancë 

gjyqësore,  e që aktgjykimin ankimor e bëjnë me të meta për shkak të të cilave nuk mund të 

ekzaminohet.  

Nga provat e administruara rezulton se paditësit i është ndërprerë pagesa e pagës nga 

muaji shkurt të vitit 2014 pa kurrfarë paralajmërimi paraprak, edhe pse i njëjti kishte kontratë 

të vlefshme pune nga data 01.09.2013 deri më datën 31.08.2014 në pozitën e punës “punëtor 

ndihmës” në shkollën fillore “Dositoje Obradoviq” në fshatin Partesh, pa u përfillur kurrfarë 

procedure ligjore dhe nga ky këndë mbetet i paqartë qëndrimi i Gjykatës së shkallës së parë i 

shprehur me aktgjykimin ankimor lidhur me ligjshmërinë e ndërprerjes së pagës së paditësit.    

Paditësit nuk i është dorëzuar vendim fare mbi ndërprerjen e pagesës së pagës, por 

vetëm i është ndërprerë paga. Sipas bazës ligjore sipas nenit 71.2 të LP punëdhënësi mund të 

ndërpre  kontratën e punës për kohë të caktuar, me njoftim paraprak prej 30 ditësh 

kalendarike, mirëpo këtë nuk e ka bërë.  



 
 

Kjo mënyrë e ndërprerjes së pagës, është në kundërshtim me ligjin e punës, në këtë 

rast është vepruar në kundërshtim me nenin 31.1 të Kushtetutës së Republikës së Kosovës e 

cila garanton mbrojtje të barabartë të të drejtave në procedurë para të gjitha organeve 

shtetërore.  

Paditësi nuk ka pas mundësi të jetë në vendin e punës me datën 02.06.2014 sepse të 

njëjtit 4 muaj më parë pra nga data 01.02.2014 i është ndërprerë pagesa e pagës.  

Në rastin konkret nuk kemi të bëjmë me vlefshmërinë e kontratës së punës si dhe 

mënyrën e plotësimit të vendeve të punës në sektorin publik sepse kontrata e punës së 

paditësit ka qenë në fuqi dhe e njëjta është zbatuar nga Ministria e Financave deri më datën 

01.02.2014. 

Qëndrimin juridik të Gjykatës së shkallës së parë të shprehur në aktgjykimin ankimor 

kolegji, e vlerëson të bazuar në ligj dhe të drejt, sepse gjykata e shkallës së parë me rastin e 

procedimit dhe vendimmarrjes në këtë çështje ka respektuar ligjin procedural dhe drejtë ka 

zbatuar ligjin material.  

Më Ligjin e Punës i publikuar në (“Gazeta Zyrtare e Republikës së Kosovës” nr.90 të 

datës 01.12.2010,  i cili ka hyrë në fuqi nga data 16.12.2010 më tej LP),  janë përcaktuar 

kushtet ligjore për themelimin e marrëdhënies së punës në sektorin publik.  

Me nenin 8 të të njëjtit ligj është përcaktuar: “Punëdhënësi në sektorin publik, është i 

obliguar që të shpall konkurs publik sa herë që pranon një punëmarrës dhe themelon një 

marrëdhënie të punës.  

Konkursi duhet të jetë i barabartë për të gjithë kandidatët e synuar, pa asnjë lloj 

diskriminimi, ashtu siç parashihet me këtë ligj dhe aktet tjera në fuqi”.  

Me nenin 14 të të njëjtit ligj është përcaktuar: “ I punësuari e fillon punën ditën e 

përcaktuar me kontratën e punës.  

Në qoftë se i punësuari nuk e fillon punën në ditën e caktuar me kontratën e punës, do 

të konsiderohet se nuk ka themeluar marrëdhënie pune, përveç në qoftë se është penguar të 

filloj punën për shkaqe të arsyeshme ose në qoftë se punëdhënësi dhe i punësuari merren 

vesh ndryshe”.  

Kolegji konstaton se te kontestet e punës paditësi ka barrën e provës që të provoj se 

me të paditurin ka themeluar marrëdhënie pune në kushtet e parapara me ligj,  ka kryer punët 

dhe detyrat e punës  sipas kontratës së punës.  



 
 

Në rastin konkret paditësi, nuk ka dëshmuar se me të paditurën ka themeluar 

marrëdhënie të punës, në bazë të konkursit publik, se në bazë të kontratës së punës i janë 

caktuar punët dhe detyrat e punës në shkollën fillore “ Dositej  Obradoviq” në Partesh, në 

vendin e punës “punëtor ndihmës” dhe se sipas kësaj kontrate, paditësi ka filluar dhe 

vazhduar kryerjen e punëve dhe detyrave të punës,  duke filluar nga data 01.09.2013 e deri 

më datën 01.02.2014 kur atij i është ndërprerë paga nga ana e të paditurës, dhe në vazhdimësi 

deri më datën 31.08.2014. 

Me nenin 55 të Ligjit të Punës nr.03/L212, është përcaktuar : “ I punësuari ka të 

drejtë në pagë, e cila përcaktohet me kontratën e punës në pajtim më këtë ligj. 

Të drejtën në pagë, pagën shtesë, kompensimin në pagë dhe të ardhurat 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”.  

Sipas kësaj dispozite ligjore rezulton se i punësuari realizon të drejtën në pagë kur 

sipas marrëveshjes së arritur me punëdhënësin kryen punët dhe kalon kohën në punë ashtu si 

që është përcaktuar me kontratën e punës.  

Andaj, kolegji vlerëson se pretendimet ankimore të paditësit janë të pathemelta sepse 

paditësi edhe përkundër faktit se e kishte barrën e provës në kuptim të nenit 322.2 të LPK, 

nuk provoj se te e paditura ka themeluar marrëdhënie pune në mënyrën e paraparë me ligj dhe 

ka kryer punët dhe detyrat e punës si dhe ka kaluar kohën në punë sipas një kontrate 

juridikisht të vlefshme për themelimin e marrëdhënies së punës.  

Pretendimet ankimore të paditësit se ai ka një kontratë pune dhe ka realizuar një pagë 

për një periudhë kohore prej datës 01.09.2013 deri më datën 01.02.2014, nuk përfaqësojnë 

bazë ligjore për themelimin e marrëdhënies së punës dhe realizimin e të drejtës në pagë.  

 

Organet kompetente të punëdhënësit, kanë konstatuar se paditësi,  asnjëherë nuk ka 

qenë i sistemuar në vendin e punës, nuk është paraqitur në punë dhe nuk ka kryer detyrat e 

punës për të cilat pretendon se ka pasur një kontratë pune.  

Me sa u tha më lart Kolegji, vlerëson se janë plotësuar kushtet ligjore nga neni 200 i 

LPK,  për të vendosur si në dispozitiv të këtij aktgjykimi.  

 



 
 

GJYKATA E APELIT E KOSOVËS – PRISHTINË 

CA.nr.2957/2018 dt.16.08.2021 

 

        

                                                                               Kryesuesi i Kolegjit -gjyqtari  

                                                                                             Gani Avdiu 

 

 

 


