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Numri i lëndës: 2020:084616 

Datë: 04.12.2020 

Numri i dokumentit:     01320164 

C.nr.234/2020 

 

GJYKATA THEMELORE GJAKOVË - DEGA NË RAHOVEC, Departamenti i 

Përgjithshëm, Divizioni Civil, gjyqtari Jonuz Bugari, me bashkëpunëtorin profesional Armond 

Qmega, në çështjen juridike të paditësit A. O. nga Rahoveci, të cilin e përfaqëson av. G. Sh. nga 

Rahoveci, sipas autorizimit në shkresat e lëndës, kundër të paditurës Drejtoria Komunale e Arsimit 

- Rahovec, të cilën e përfaqëson i autorizuari B. O., sipas autorizimit në shkresat e lëndës, lidhur 

me kompensimin e pagave, pas mbajtjes dhe përfundimit të shqyrtimit kryesor, dhe zbatimit të 

provave, më 10.11.2020, morri këtë:  

 

 

A K T GJ Y K I M 

 

 

I. APROVOHET kërkesëpadia e paditësit, SI E BAZUAR. 

 II. OBLIGOHET e paditura Drejtoria Komunale e Arsimit – Rahovec, që paditësit A. 

O. nga Rahoveci, t’ia kompensojë pagat duke i llogaritur nga muaji shtator i vitit 2014 deri në 

muajin korrik 2017 dhe atë paga mujore ka qenë në shumën prej 440,oo €uro, në shumë të 

përgjithshme prej 14,960.oo €uro, me kamatë të cilën e paguajnë bankat vendore si për deponimet 

në kursim me afat mbi një vit, pa destinim të caktuar, e cila kamatë do të llogaritet nga dita e marrjes 

së aktgjykimit të parë 11.12.2015, deri te përmbushja e obligimit, e të gjitha në afat prej 15 ditëve 

nga dita e plotfuqishmërisë të aktgjykimit, nën kërcënim të përmbarimit me dhunë. 

 

III. DETYROHET e paditura që paditësit ti paguajë edhe shpenzimet procedurale në 

shumë të përgjithshme prej 175,oo €, po ashtu në afat prej 15 ditëve nga dita e plotfuqishmërisë së 

aktgjykimit.    

 

 

A r s y e t i m 

 

Në rivendosje të serishme gjykata e shkallës së parë, ka vepruar sipas vërejtjeve të Gjykatës 

të Shkallës së dytë të cekura në Aktvendimin Ac.nr.1325/2016, të datës 06.05.2020, si dhe duke u 

bazuar në dispozitat ligjore të zbatueshme. 

 

2. Juridiksioni i gjykatës 

 

Fillimisht, gjykata shqyrtoi juridiksionin e kësaj çështjeje dhe bazuar në nenin 1 të Ligjit të 

Procedurës Kontestimore (LPK), por edhe me dispozitat e Ligjit të Punës Nr.03/L-212, më 

saktësisht nenit 79, konstatoi se çështja bën pjesë në juridiksionin gjyqësor civil dhe kjo gjykatë 
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është kompetente për të vendosur këtë çështje. Lidhur me kompetencën lëndore, në bazë nenin 17.2 

të LPK-së: “Vlerësimi i kompetencës bëhet në bazë të thënieve në padi dhe në bazë të fakteve që i 

ka të njohura gjykata”. Meqenëse ndodhemi përpara një kontesti me karakter civil që rrjedh nga 

marrëdhënia e punës, gjykata çmon se është kompetente nga pikëpamja lëndore për shqyrtimin e 

kësaj çështjeje. 

 

Lidhur me kompetencën territoriale në bazë të nenit 37.1 të LPK-së: “Në qoftë se me ligj 

nuk është caktuar kompetenca ekskluzive territoriale e ndonjë gjykate tjetër, për procedimin e 

çështjes është kompetente gjykata e kompetencës së përgjithshme për palën e paditur”. Duke qenë 

se vendi i punës së paditësit është në qytetin e Rahovecit, rezultoi se kompetente për shqyrtimin e 

kësaj çështjeje civile është kjo gjykatë. Pala paditëse, legjitimohet t’i drejtohet gjykatës me këtë 

padi pasi pretendon se i janë shkelur të drejtat nga marrëdhënia e punës, dhe kërkon të rivendosë 

në vend këto të drejta. Ndërsa pala e paditur ka legjitimacion real pasiv në këtë çështje juridike 

kontestimore, pasi që i njëjti ja ka ndërprerë marrëdhënien e punës paditësit. 

 

Gjithashtu gjykata, në vështrim të nenit 67 të LPK-së, çmoi se nuk ekzistojnë për të shkaqe 

papajtueshmërie, ose përjashtimi nga ky gjykim, fakt ky i pa kundërshtuar dhe nga palët prezent në 

gjykim. 

 

2. Pretendimet e palëve ndërgjyqëse 

 

Përfaqësuesi i autorizuari i paditësit Av. G. Sh. në shqyrtimin kryesor ka deklaruar se mbetet 

në tërësi pranë padisë, njëherit  bëjë precizimn e padisë dhe të kërkesëpadisë dhe ato sipas 

aktvendimit të Gjykatës së Apelit Ac.nr.1325/2016 të datës 06.05.2020, ka qenë e pa qartë çështja 

pala paditëse precizon se është fjala për anulimin e konkursit të Drejtorisë Komunale të Arsimit të 

Komunës së Rahovecit nr.07/180 të datës 15.07.2014 i cili konkurs ka qenë i shpalllur pr shkollën 

Xh. H. - T. në Rahovec dhe anulimin e konkursit të rishpallur nr.07/148 të datës 03.10.2014, pasi 

që konkurset të cekura më lartë janë në kundërshtim me dispozitën ligjore të nenit 3 të Udhëzimit 

Administrativ 09/2014, citon “ se mësimdhënësit dhe edukatorët të cilin e kanë ushtruar 

veprimtarinë edukative dhe mësimore më shumë se 3 vite, me kualifikimin të cilat nuk 

parashikohen me këtë udhëzim obligohen që të vazhdojnë avansimin profesilonal pa shkëputjen 

nga puna sipas programit të përcaktuar nga Ministria e Shkecës dhe Teknologjisë si dhe trajnimet 

të akredituara nga MASHT-i, të dëshmuara në certifikatë, kjo edhe në bazë të vendimeve të 

inspektoratit të punës të MPMS-së, të cilat vendimet kanë kërkuar nga DKA-ja, që të anulohen 

pranimi i kandidatëve për lëndë juridike ku paditësi ka qenë i punësuar ngase këto vendime janë 

marrë në procedurë administrative dhe janë të plotfuqishëm. Sa i përket pjesës tjetër mbesim pranë 

deklarimeve të mëhershme pasi që gjykatës me provat të cilat i kanë në shkresat e lëndës janë 

prezantuar faktet, andaj i propozoi gjykatës që pas saj të aprovoj kërkesëpadinë e paditësit në tërësi 

si të bazuar në mënyrë si vijon: Shpallen të pa ligjshëm konkursi i DKA-së, në Rahovec, nr.07/180 

të datës 15.07.2014 për shkollën Xh. H. - T. në Rahovec dhe konkursi i rishpallur 07/148 të datës 

03.10.2014. Obligohet e paditura që paditësit A. O. nga Rahoveci, tia kompensojë pagat duke i 

llogaritur nga muaji Shtator i vitit 2014 deri në muajin Korrik 2017 dhe atë paga mujore ka qenë 

në shumën prej 440,oo €uro, në shumë të përgjithshme prej 14.960,oo €uro, sipas pasqyrës të 

lëshuar nga P. C. B me seli në Rahovec, në llogari të paditësit. Pasi që pas kësaj date gjegjësisht që 

nga muji Korrik 2017 paditësi ka krijuar marrëdhënie të punës në një vend tjetër. Po ashtu të 

obligohet e paditura që të paguaj shpenzimet procedurale për taksat gjyqësore 40,oo euro si dhe 

përfaqësimi për një seancë në shumën prej 135,oo euro. 

 

Ndërsa në fjalën përfundimtare deklaroi se me provat që gjenden në shkresat e lëndës është 

vërtetuar fakti se e paditura me konkurset e shpallura në mënyrë të kundërligjshme e ka dëmtuar 
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paditësin dhe me këtë konkurset e shpallura janë të paligjëm dhe duke marrë për bazë dispozitat 

ligjore dhe vendimet i propozoi gjykatës që kërkespadinë e paditësit ta aprovoj në tërësi si të bazuar 

në mënyrë siç është precizuar në seancën e sotme. 

 
I autorizuari i të paditurës B. O. ka deklaruar se mbesin pranë mbrojtjes në shqyrtimin e 

parë, e kontestojnë kërkesëpadinë e paditësit si dhe precizimin duke qenë se edhe Gjykata e Apelit, 

ka dhënë sqarime të mjaftueshme lidhur me padinë dhe kërkesëpadinë e paditësit. 

 

Ndërsa në fjalën përfundimtare deklaroi në bazë të shkresave në lëndë mund të konkludohet 

se e paditura ka shpallur në mënyrë të rregullt konkursin për plotësimin e të gjitha vendeve të punës, 

duke u bazuar në legjislacionin në fuqi në atë kohë e duke pasur parasysh se shpallja e vendeve të 

lira të punës është bërë për ato pozita ku mësimdhënësit kanë pasur kontratë njëvjeçare. Duke u 

bazuar në gjendjen faktike e paditura konsideron se të gjitha veprimet të ndërmarra pas vërejtjeve 

të dhëna nga inspektorati i punës janë korigjuar nga e paditura dhe janë marrë në përputhje me ligjet 

në fuqi. Andaj i propozoi gjykatës që të vendos në bazë të provave në shkresat e lëndës duke e 

refuzuar këskesëpadinë e paditësit në tërësi si të pa bazuar. Shpenzimet procedurale nuk i ka 

kërkuar. 

 

 

3. Provat e administruara në shqyrtimin kryesor 

 

Në këtë drejtim gjykata për vlerësimin e drejtë të kësaj çështje juridike, ka bërë 

administrimin e provave nga të gjitha procesverbalet e seancave të mëparshme. 

 

4. Faktet 

 

Mes palëve në procedurë, nuk ishte kontestues fakti se këtu paditësi si punëmarrës ka 

themeluar marrëdhënien e punës tek punëdhënësi Shkolla e Mesme e Lartë “Xh. H. - T.” në 

Rahovec, prej datës 01.09.2010 në punët dhe detyrat e punës të mësimdhënësit në degën juridike 

dhe se në të njëjtën shkollë edhe ka lidhur kontratën e punës, edhe përkundër këtij fakti, kjo gjykatë 

si prova të veçanta ka proceduar vërtetimin e lëshuar nga ana e shkollës së mesme të lartë “Xh. H. 

- T.” në Rahovec, nr.140, prej datës 13.02.2014, dhe nga prova e përmendur, ka konstatuar faktin 

relevant se këtu paditësi A. O., tek punëdhënësi SHML “Xh. H. - T.” në Rahovec, ka punuar në 

periudhën kohore prej datës 01.09.2010 e deri në momentin e publikimit të konkursit 07 nr.180, 

prej datës 15.07.2014 dhe 03 nr.148, prej datës 03.10.2014, për plotësimin e vendeve të punës në 

shkollën e mesme të lartë profesionale “S. M. - M.”, meqenëse është pavarësuar nga Shkolla e 

Mesme e Lartë “Xh. H. - T.” në Rahovec, me vendimin  e Ministrisë së Arsimit Shkencës dhe 

Teknologjisë, 013, nr.4872 prej datës 16.10.2013, për themelimin e Shkollës së Mesme të Lartë 

Profesionale “S. M. - M.” në Rahovec. 

 

 Në këtë drejtim Drejtoria Komunale e Arsimit në Rahovec, me shpalljen e konkursit të parë, 

nr.07 nr.180, prej datës 15.07.2014, dhe me përsëritjen e konkursit, 07 nr.148, prej datës 

03.10.2014, janë publikuar në kundërshtim me nenin 3 të Udhëzimit Administrativ 9/14, ku në 

mënyrë taksative është rregulluar se mësimdhënësit dhe edukatorët, të cilat kanë ushtruar 

veprimtarinë edukative dhe arsimore më shumë se tre vite, me kualifikimet të cilat nuk parashihen 

në këtë Udhëzim, obligohen që të vazhdojnë avancimin profesional pa shkëputje nga puna, sipas 

programit të përcaktuar nga MASHT-i, si dhe trajnimet e akredituara nga MASHT-i, e dëshmuar 

me certifikatë, çka në rastin konkret këtu paditësi si mësimdhënës ka punuar pa ndërprerë në 

shkollën e lartë “Xh. H. - T.” dhe më pastaj pas themelimit të shkollës së mesme profesionale “S. 

M. - M.”, prej datës 01.09.2010 e deri në publikimin e konkursit të parë 07 nr.180, prej datës 
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15.07.2014 dhe se në këtë drejtim, ai edhe ka vazhduar avancimin profesional, është pajisur  me 

licencën për mësimdhënës e niveli i licencës së rregullt, licencë e karrierës, prej datës 26.12.2012, 

deri me datën 26.12.2017. 

 

 Edhe përkundër kësaj shkelje, Drejtoria e Arsimit në Rahovec, ka publikuar konkursin për 

plotësimin e vendeve të lira të punës në mes të tjerash edhe të mësimdhënësit për lëndët juridike, e 

me kërkesën e veçantë të paditësit A. O., Departamenti ligjor i MASHT-it, ka bërë interpretimin 

shtesë të cilin interpretim, ia ka dorëzuar edhe DKA-së, në Rahovec, në të cilin rast i ka bërë me 

dije DKA-në, se neni 3 i Udhëzimit Administrativ, 09/2014, shprehimisht nuk lejon që të shpallet 

konkursi për mësimdhënës të cilat kanë ushtruar veprimtarinë edukative dhe arsimore më shumë se 

tre vite. 

 

 Të gjitha veprimet juridike të ndërmarrë më pastaj si publikimi i konkursit të parë, 07 nr.180 

prej datës 15.07.2014, dhe ri publikimi i konkursit, 07 nr.180, prej datës 03.10.2014, inspektimi i 

bërë nga ana e inspektorit të punës nr.160/2014 prej datës 30.10.2014 mbi shqiptimit të dënimit të 

personit përgjegjës, përzgjedhja e kandidatëve sipas konkursit të ri publikuar, dhe provat të tjera, 

të gjitha janë jo relevante në këtë çështje kontestimore. 

 

 Pretendimet e përfaqësuesit të autorizuar të paditurës B. O. se DKA-ja në Rahovec, në 

mënyrë të ligjshme ka publikuar konkurse për plotësimin e vendeve të punës në Shkollën e Mesme 

Profesionale “S. M. - M.” në Rahovec, ka shpallur për të gjitha ata vende të punës dhe për të gjithë 

mësimdhënës të cilat nuk i kanë pas diplomat dhe kualifikimet adekuate në harmoni të plotë me 

dispozitat e Udhëzimit Administrativ 9/14, nuk qëndrojnë, çka gjykata ato pretendimet i ka 

vërtetuar të kundërtën me provat materiale të shumta të proceduar gjatë procedurës së provave. 

 

 Duke vërtetuar në këtë mënyrë gjendjen faktike me prova të besueshme dhe formale -

juridike gjatë procedurës së provave, gjykata ka konstatuar se këtu e paditura komuna e Rahovecit 

– Drejtoria komunale e Arsimit në Rahovec, në mënyrë të kundërligjshme ka shpallur konkurs për 

vendin e punës të mësimdhënësit për lëndë juridike e konkretisht për këtu paditësin A. O., në 

kundërshtim me dispozitat e nenit 3 të Udhëzimit Administrativ, 9/14 e në anën tjetër, për 

ndërprerjen e marrëdhënies së tije ka shkelur edhe dispozitat e nenit 71.2, 72.1 dhe 72.2 të Ligjit të 

punës nr.03-L/2012. 

 

  

5. Ligji i aplikueshëm 

 

Neni 70 i Ligjit të Punës Nr.03/L-212, i cili ka hyrë në fuqi me dt.16.12.2010, përcakton 

rastet e ndërprerjes së kontratës së punës nga ana e punëdhënësit, ku ndër të tjera parag.1.4.1 dhe 

1.4.2 të nenit 70 thotë se punëdhënësi mund të ja ndërprej kontratën e punës të punësuarit në 

periudhën e kërkuar të paralajmërimit a) në rastet e rënda të sjelljes së keqe të punonjësit 

dhe b) për shkak të përmbushjes së pakënaqshme të detyrave të punës. Ndërsa 

parag.1.6 i po këtij neni përcakton rastet e ndërprerjes së kontratës së punës pa 5 paralajmërim, a) 

i punësuari është fajtor për përsëritjen e një sjellje më pak serioze ose shkeljes së detyrimeve dhe 

b) performanca e të punësuarit mbetet e pakënaqshme përkundër paralajmërimit me shkrim. 

Parag.2 i nenit 70 të ligjit të lartcekur thotë: “Punëdhënësi mund ta ndërpresë kontratën e punës në 

bazë të nën-parag. 1.6, vetëm atëherë kur i punësuari ka marr përshkrimin në formë të 

shkruar të performancës së pakënaqshme, një afat të përcaktuar kohor brenda së cilit i punësuari 

duhet ta përmirësojë performancen e vet, si dhe një deklaratë se dështimi për përmirësimin e 

performancës do të rezultojë me largim nga puna pa asnjë paralajmërim të mëtejmë me shkrim”. 

Nenet 78 dhe 79 të këtij ligji përcaktojnë afatet për realizimin e të drejtave nga marrëdhënia e punës 
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fillimisht tek punëdhënësi, e pastaj në gjykatë. Neni 80.1. i po këtij ligji përcakton se ” Nëse gjykata 

konstaton se ndërprerja e kontratës së punës nga ana e punëdhënësit është joligjore, në bazë të 

dispozitave të këtij ligji, Kontratës Kolektive ose Kontratës së Punës, atëherë do të urdhërojë 

punëdhënësin që të ekzekutoj njërën prej këtyre dëmshpërblimeve: 1.1. t’i paguajë të punësuarve 

kompensimin, përveç shtesave dhe shumave tjera të cilat i takojnë punonjësit në bazë të këtij ligji, 

Kontratës së Punës, Kontratës Kolektive ose Aktit të Brendshëm, në shuma të tilla që gjykata i 

konsideron të drejta dhe adekuate, por të cilat nuk duhet të jenë më pak se dyfishi i vlerës së çdo 

dëmshpërblimi që i takon punonjësit në kohën e shkarkimit ”. 

 

6. Vlerësimet faktike dhe juridike të gjykatës 

 

Lidhur me pikën II të dispozitivit të aktgjykimit, gjykata vendosi bazuar në nenin 80 parag.1 

pika 1.1 të Ligjit të Punës (Ligji Nr. 03/L-212), ku vendosi ta detyrojë të paditurën që në emër të 

dëmshpërblimit për shkak të ndërprerjes së marrëdhënies së punës në mënyrë të paligjshme, ti 

paguajë paditësit 34 (tri dhjet e katër) paga mujore në shumë prej 440.oo €, në muaj dhe atë sipas 

kontratës së punës së datës 02.09.2013, apo në shumë të përgjithshme prej 14,960.oo €uro. 

 

Gjykata ka vlerësuar edhe provat tjera materiale të cilat janë administruar në shqyrtimin 

kryesor, mirëpo vlerësoi se të njëjtat nuk janë relevante dhe janë pa ndikim në vendosjen meritore 

të kësaj çështje juridike. 

 
Vendimi mbi shpenzimet procedurale është marrë konform nenit 452.1 të LPK-së dhe TA-

së, dhe atë 135,oo € për 1 përfaqësim, dhe taksë gjyqësore 40,oo €. 

 
Nga të lartcekurat, gjykata vendosi si në dispozitiv të këtij aktgjykimi, konform 

nenit 7, 8, lidhur me nenin 143 të LPK-së. 

 

 

GJYKATA THEMELORE GJAKOVË – DEGA NË RAHOVEC, datë 10.11.2020 

C.nr.234/2020 

 

  B. Profesional                                                                                               Gjyqtari  

Armond Qmega                                                                                 Jonuz Bugari 

 

 

 

 

UDHËZIM JURIDIK: Kundër këtij aktgjykimi pala e pakënaqur ka të drejtë ankesë në afat prej  

       7 ditëve nga dita e pranimit të njëjtit, Gjykatës së Apelit në Prishtinë,  

       nëpërmjet kësaj gjykate. 


