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Numri i lëndës: 2019:078205 

Datë: 29.04.2020 

Numri i dokumentit:     00912903 

                                                                                                                                                                            

                                                                                                                              C.nr.161/19 
 
GJYKATA THEMELORE NË GJAKOVË, Departamenti i Përgjithshëm,  Divizioni Civil 

me gjyqtaren Afijete Sada Gllogjani dhe sekretaren juridike Vjollca Gaxha, në çështjen juridike të 
paditësit M.Sh.H. nga Gjakova, Shkolla e Mesme  E. “K.K.” ,  Gjakovë, kundër të paditurës Komuna 
e Gjakovës-Drejtoria e Arsimit, për kontest pune,  kompensim  të pagës, vlera kontestit  394,58 
€,  në shqyrtimin përgatitor  të mbajtur me datë 26 shkurt  2020 në prezencën e paditësit dhe në 
mungesë të paditurës, përpiluar  me datë 10 mars 2020,  murr këtë; 

 
A K T GJ Y K I M 

 
 I. REFUZOHET kërkesëpadia e paditësit M.Sh.H. nga Gjakova me të cilën ka kërkuar që 

të: 
Vërtetohet se paditësi për orët e mësimit nga lëmi i “ Edukatës fizike dhe sport ” të 

mbajtura në Shkollën e Mesme E. “ K.K.” në Gjakovë  në muajin janar 2014 nuk e ka realizuar 
pagën në lartësi prej 394.58 €. 

Detyrohet e paditura  Komuna e Gjakovës -Drejtoria Komunale Arsimit që paditësit 
M.Sh.H. të ia paguajë pagën e pa paguar prej 394.58 €, së bashku me kamatë ligjore, për orët e 
mbajtura në muajin janar 2014, në Shkollën e Mesme E. “K.K.” në Gjakovë, si dhe të ia paguajë 
shpenzimet procedurale edhe atë në afat prej 15 ditësh, nga dita e plotfuqishmërisë së këtij 
Aktgjykimi, nën kërcënimin e përmbarimit me dhunë SI E PA BAZUAR. 

 
A r s y e t i m 

 
Paditësi me padi dhe gjatë shqyrtimit ka parashtruar se ka themeluar marrëdhënie pune 

te e paditura me kontratë pune që nga shtatori i vitit 2005, për punët profesor i  Edukatës fizike 
dhe sportit.  Paditësi të njëjtat punë me normë të plotë( 20) orë i ka kryer për nevojat dhe 
interesat e të paditurës, në vitin shkollor 2013/2014, ku pa pritur  dhe pa e njoftuar fare e 
paditura ia ka ndaluar pagën për muajin janar 2014, edhe pse i njëjti i ka mbajtur orët e mësimit 
në rregull, gjë që vërtetohet nga ditari i klasave për vitin shkollor dhe vërtetimi i SHME ”K.K.” nr. 
pr.1187 datë 01 dhjetor 2015. 

Për realizimin e kërkesës për pagim –kthimin e pagës për muajin janar 2014, ju ka 
drejtuar me kërkesë organit kompetent të palës së paditur, por më kot pasi te e njëjta nuk hasi 
në përkrahje.  

Është fakt se pranë të paditurës ka parashtruar kërkesë për pushim pa pagesë për 
periudhën kohore 01 shtator 2013 deri me 31 dhjetor 2013. Kërkesa i është aprovuar nga e 
paditura me vendimin nr. 04 të datës 05 gusht 2013, ashtu që është obliguar që të paraqitet në 
punë me datë 01 janar  2014. Për shkak të kushteve jo të përshtatshme  atmosferike  dhe 
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udhëtimit nga Kanada në Kosovës ka arritur më vonë për tri ditë, edhe pse është lajmëruar dhe 
ka njoftuar kolegët se nuk do të paraqitet. 

Pushimi dimëror ka qenë deri me datën 08 janar 2014. Ka mbajtur orët mësimore në 
lëndën e edukatës fizike dhe sportit me 08 janar 2014 në orën e katër një orë, me datë 10 janar 
2014 në orën e dytë një orë, me datë 15 janar 2014 orën e katër një orë, me datë 17 janar 2014 
orën e dytë një orë, me datën 22 janar 2014 orën e katër një orë, me datën 24 janar 2014 orën e 
dytë një orë, me datën 29 janar 2014 orën e katërt  një orë dhe me datën 31 janar 2014 orën e 
dytë një orë. Ka mbajtur  edhe orët tjera mësimore në  klasat tjera të asaj Shkolle që nga data 13 
janar 2014. Ka  propozuar që padi dhe kërkesë padia të aprovohet si e bazuar si për kah baza 
ashtu edhe lartësia. 

Shpenzimet procedurale i kërkoj për taksë gjyqësore. 
E paditura nuk ka paraqit përgjigje në padi. 
Shqyrtimin përgatitor të treguar me datë 26 shkurt 2020 Gjykata e ka mbajt në mungesë 

të paditurës të ftuar në mënyrë të rregullt me propozimin e paditësit bazuar në nenin 409.2 të 
LPK-së. 

Për të vendosur në këtë çështje juridike Gjykata bëri nxjerrjen e provave: Kontratës  së 
punës  të datës 24 shkurt 2014,  kërkesës nr. 04-132-6437 të datës 20 qershor 2014, vërtetimit 
nr. Pr.1187 të datës 01 dhjetor 2015,  vendimit nr. 04 nr. datë 05 gusht 2013, transaksionit të 
llogarisë së paditësit ProCredit Bank nga data 01 dhjetor 2013 deri me 30 prill 2014, Ditarit të 
kujdestarisë për vitin shkollor 2013/2014 shënimi i orëve të punës datë 15, 17, 22, 24, 29 dhe 
31 janar 2014 (fotokopje) ku pas vlerësimit veç  e veç të këtyre provave  dhe në lidhshmërinë e 
tyre reciproke  gjeti se kërkesëpadia e paditësit  është  pa bazuar dhe u refuzua.  

E paditura  me vendimin nr.04 të datës 05 gusht 2013 ka aprovuar kërkesën e paditësit  
për shfrytëzimin e pushimit pa pagesë për M.H.  duke pasur parasysh arsyetimet familjare me 
kohëzgjatje prej 01 shtator 2013 deri me 31 dhjetor 2013. Punëtori duhet të paraqitet në punë 
me datë 01 janar 2014.  

Paditësi ka parashtruar kërkesë tek e paditura me datë 20 qershor 2014 për rishqyrtim  
për pagesën për muajin janar 2014 sepse në të njëjtën kohë ka kryer punën normalisht.  Nga 
fakti se ishte një mot shumë i keq dhe i pamundur udhëtimi (nga Kanada) ka arritur me vonesë 
për tri ditë pune,  me datën 13 janar 2014 është lajmëruar në punë (mungesa e tij për këto tri 
ditë është zëvendësuar nga personeli i brendshëm i Shkollës kolegu T.L. me marrëveshje të 
Drejtorit). Nga data 13 janar 2014 ka vazhduar punën, por nuk ka startuar në listën e rrogave 
për muajin janar dhe nuk është paguar. Rrogat i kanë marr zëvendësuesit B.K. në SHME “K.K.” 12 
orë dhe D.D. në SHMU  “G.T.”. 

Kontrata e punës  e lidhur në mes të punëdhënëses  DKA dhe punë kryesit M.H. në detyrat 
e punës mësimdhënës i edukatës fizike në SHME “K.K.” Gjakovë  për 20 orë në kohë  të caktuar  
prej 01 shtator 2013 deri me 31 gusht 2014. Kontratën  punë kryesi e e ka nënshkruar me datë 
24 shkurt 2014. 

 Drejtori i  SHME “K.K.” Gjakovë ka lëshuar  vërtetimin  se paditësi ka qenë mësimdhënës  
i  lëndës së Edukatës fizike pranë asaj Shkolle në periudhën 08 janar 2014 deri me 04 qershor 
2014. 

Paditësi ka qenë kujdestar i klasës  X/10 në Shkollën  “K.K.” Gjakovë viti shkollor 
2013/2014   dhe orët e edukatës fizike  janë mbajtur me  08 janar 2014 ora e katërt, 10 janar 
2014 ora dytë, 15 janar 2014 ora e katër, 17 janar 2014 ora e dytë, 22 janar 2014, 24 janar 2014, 
28 janar 2014 ora katërt, 29 janar 2014 ora e katërt. 

Bazuar në provat e administruara gjykata gjeti se paditësi ka paraqitur kërkesë tek e 
paditura për  shfrytëzim të pushim pa pagesë nga data 01 shtator deri 31 dhjetor 2013. E  
paditura ka aprovuar kërkesën e paditësit për shfrytëzimin e pushimit të  kërkuar, por që  nuk 
është paraqitur  në punë me datë  e duhur. 
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Paditësi nuk është paraqitur në punë në kohën e përcaktuar dhe sipas deklarimit të  tij ka 
arritur  me datë 13 janar 2014, ndërkaq në bazë të ditarit të punës për klasën kujdestare  që ka 
qenë ai në Shkollën “K.K.” Gjakovë për vitin shkollor 2013/2014 ka prezantuar se ka mbajt orët 
e  edukatës fizike me datë 08 janar  dhe 10 janar 2014, e që në fakt orët për te janë zëvendësuar 
nga koleget e tij siç ka deklaruar vetë paditësi. 

Sipas nenit 40 paragrafi 1 të Ligjit të punës nr. 03/L 212 mungesa nga puna pa pagesë, në 
bazë të kërkesës së të punësuarit, punëdhënësi mund të lejojë që i punësuari të mungojë nga 
puna pa kompensim të pagesës.  

Neni 58 i të njëjtit Ligj cakton se  i punësuari ka të drejtë për kompensim në pagë në 
rastet si në vijim: 

1.1 gjatë ditëve të fesave në të cilat nuk punohet, 

1.2 gjatë kohës së shfrytëzimit të pushimit vjetor,  

1.3 gjatë aftësimit të përsosjes profesionale për të cilën është dërguar dhe  

1.4 gjatë ushtrimit të funksioneve publike për të cilat nuk paguhet. 

Paditësit nuk mund të i kompensohet paga e kërkuar për shkak të mos paraqitjes së tij në 
punë në kohën e përcaktuar  dhe mos mbajtjes së rregullt të  orëve mësimore  për shkak të 
lëshimeve  të tija, dhe se nuk është përmbushur asnjë nga të lartë shënuarat sipas nenit të sipër 
cituar për kompensim të pagesës. 

 Gjykata nuk morri për bazë  provat e paraqitura si  fletët nga Ditari i  punës për vitin 
shkollor 2013/2014 të klasës kujdestare të paditësit, sepse nuk përputhen me ditët që i njëjti ka 
munguar në punë dhe se Kontratën e Punës për vitin shkollor 2013/2014 kontraktuesit  e kanë 
nënshkruar  me datë  24 shkurt 2014, sepse  paditësi nga data 01 shtator  deri me 31 dhjetor 
2013 ka qenë në pushim pa pagesë. 

Vendimi mbi shpenzimet procedurale u murr bazuar në nenin 452 të LPK-së mos 
suksesin  e paditësit në këtë   kontest.  

 Nga sa u cek më lartë u vendos si në dispozitiv të këtij Aktgjykimi. 
GJYKATA THEMELORE GJAKOVË 
C.nr.161/19 datë  10 mars 2020 
 
                                                                                                                             Gj y q t a r j a,  
                                                                                                                     Afijete Sada Gllogjani  
 
UDHËZIM JURIDIK  kundër këtij Aktgjykimi pala e pa kënaqur ka të drejtë ankese në afat 

prej 7 ditësh, pas marrjes së tij Gjykatës s ë Apelit të Kosovës në Prishtinë,  nëpërmjet kësaj 
Gjykate.  

 
 

 


