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Numri i lëndës: 2019:253699 

Datë: 18.05.2021 

Numri i dokumentit:     01785303 

 

 

C.nr.382/2019 

 

 

GJYKATA THEMELORE PEJË - DEGA DEÇAN, civile-juridike  e shkallës së pare  më 

gjyqtarin Bekim Avdimetaj, me sekretaren juridike Edita Gashi,në kontestin e paditëses R. K. 

nga fshati ...........Komuna ........, të cilin e përafeson me autorizim  av. I. O. nga ......, kundër të 

paditures Drejtoria Komunale Arsimit për Kulturë  Rini dhe Sport në Komunën e .........., të cilën 

më autorizim e përfaqëson Fatos Shala, për anulimi i konkursit te shpallur me numer 07-4/01/15 

te  dates 17.08.2015, gjykata pas perfundimit te shqyrtimit kryesore publike me daten 20.04.2021 

ne prani te perfaqesuesit te paditures i përpiluar me daten  03.05.2021 mur këtë: 

 

A K T G J Y K I M 

 

I. APROVOHET ne tersi si e bazuar kërkesëpadia e paditëses R. K. nga fshati ...........Komuna 

........ te cilen e perfaqeson me autorzim Avokati I. O. nga Deqani  . 

 

II. DETYROHET e paditura Drejtoria Komunale Arsimit për Kulturë  Rini dhe Sport në 

Komunën e .......... qe te Anuloje konkursin te shpallur me numër 07-4/01/15 me datën 

17.08.2015 dhe ta ë ktheje në vendin e punës paditesen R. K. nga fshati ...........Komuna ........ në 

shkollën Fillore e Mesme e Ulët ‘’ ..............’’në Komunën e  .........., që e ka mbajtur para 

shpalljes së konkursit ne afat prej 7 diteve nga dita e marrjes se ketij aktgjykimit nen kercnim te 

permbarimit.  

 

III. DETYROHET e paditura qe padises  te ja paguan shpenzimet e preocedures kontestimore 

ne shumen prej 914.00 euro, te gjitha keto ne afta prej 7  diteve nga dita e marrjes se aktgjykimit 

e nen kërcënimin e përmbarimit . 

 

 

A r s y e t i m 

 

Paditësja R. K. përmes të autorizuarit të saj Avokati I. O. nga ........ ka paraqitur padi në ketë 

gjykate kundër të paditurës Drejtoria Komunale Arsimit për Kulturë  Rini dhe Sport në Komunën 

e .......... te cilen me autorzim e ka perfaqesuar F. Sh. nga Juniku , per anulimin e  konkursit  me 

numër 07-4/01/15  me datën 17.08.2015 dhe ta ë ktheje në vendin e punës paditesen R. K. nga 

fshati ...........Komuna ........ në shkollën  Fillore dhe e Mesme e ulët ‘’..............’’në Komunën e  

.........., që e ka mbajtur para shpalljes së konkursit .  
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Paditësja R. K. kishte parashtruar kërkesë për vazhdimin e kontratës e punës për vendin e lirë të 

punës sipas konkursit të lartshënuar i cili është paraparë për kandidatët të mundshëm që i 

plotësojnë kriteret, mirëpo për vendin e lirë të punës në rastin konkret, e paditura nuk ishin 

zbatuar kriteret e parapara në konkurs për atë vend të lirë dhe sipas Rekomandimeve 

Departamenti Inspeksionit të Arsimit Sektorit i Inspeksionit të Arsimit (SIA) në Pejë me numër 

të vendimit Nr.10/1-5 më nr.port. 1346 të datës 09.09.2015, vendimit  më numër 10/1-5 më 

numër port.1383 datës 07.10.2015, vendimi  më numër 10/814 të  datës 10.12.2015,vendimi i 

Trupit Ekzekutiv Inspektoratit të Punës më numër 149 të datës 13.11.2015, në bazë të ankesës të 

paraqitur nga paditësja R. K. dhe shqyrtimit të ankesës të paditëses të lartshënuar nga 

Institucionet e lartshënuar,Rekomandohet DKAKRS në Junik që paditësen R. K. ta kthej në 

vendin e punës që e ka mbajtur para shpalljes së konkursit  më numër 01/270 të datës 20.07.2015. 

 

                                   Juridiksioni dhe kompetenca e gjykataes  

 

Neni 37 par .1 i Ligjit të Procedures Kontestimore parashihet, nëse 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. 

 

Pretendimiet e te autorizuarve te paleve nedrgjyqesve 

 

I autorizuari i paditësit av. I. O. gjate seancës te shqyrtimit kryesore  ka deklaruar sa i përket 

rekomandimit te gjykatës se Apelit ku si rekomandim e cek se duhet te jetë e paditura : Komuna  

e ..........- Drejtoria Komunale për Arsim Kulturë, Rini dhe Sport konsideroj se kthimi për ketë 

qeshje ka qen i pa nevojshëm dhe nuk ka qenë ne përputhej me nenin 78 te ligjit t e procedurës 

kontestimore po pavarësisht prej asaj palë e paditur ne ketë qeshje do te jetë siç u cek me lart. 

Ndërsa sa i përket vajtjeve tjera konsideroj se janë me shumë teknike , te pa arsyeshme nga se 

ne faqen 2 te aktvendimit t e gjykatës se Apelit ne mënyrë kronologjike gjykata i ka konstatuar 

te gjitha provat duke filluar nga procedura administrative e deri te ndërhyrja e  sekretarit t 

përgjithshëm te Ministrisë Shkencës dhe Teknologjisë se Kosovës  me numër 10817 

dt.10.012.2015. Po ashtu gjdo veprim procedural qe është marr lidhur me shkeljen e te drejtave 

dhe detyrave qe rrjedhin nga ligji i maradhjenjes s e punës  numër NR03/L-2013 qka do te thotë 

se te gjitha veprimet kanë qenë ne përputhjeje te plot me ketë ligj si dhe me udhëzimin 

administrativ nr14/2011 konkretisht pika 5 te vendimit t e ministrisë te arsimit nr232/01 

dt.04.08.2015 , po ashtu gjykata ne përpikeni ka veruar kon formë me nenin 160 te procedurës 

kontestimore . 

 

Me qen se i autorizuari i palës se paditur i referohet përgjegjëse ne padi ne faqen e par ne pasusin 

e fundit shkruan se paditësja nuk i plotëson kushtet e përmendure konfrom me dispozitat me 

udhëzimin administrativ  ne faqen e dytë te pasuesit të tretë thotë sa i përket kundërshtimit  e 

njoftimit R. K. ende jemi duke e pritur vendimin  sekretarit permanent te MASHT. Si shkalla me  

e lart edhe pas këtij vendimi prap ka vazhduar serish dhe a ki shkresë te veçante apo vendim te 

veçante se komuna  e ..........-Drejtoria për arsim, shkencë, kulturë dhe sport e ka ftuar te paraqitet 

ne punë mbi bazën e konkursit apo rekomandimit t e sekretarit permanent. 
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I autorizuari i paditëses i lartshënuar ka deklaruar  sipas aktvendimit te gjykatës se Apelit 

te Kosovës nr.Ac.nr.2748/16 dt.01.10.2019 fillimisht sipas rekomandimit te kësaj gjykate te beje 

precizimin e  bazës juridike te kërkesë padisë se paditëses R. K. ndaj te paditurës Komuna e 

..........-Drejtoria Komunale për Arsim,Kulture,Rini dhe Sport për faktin se baza juridikë ka qene 

konstatuar ne padi Anulim i njoftimit a ne fakt është dashur te jete Anulimi i konkursit t shpallur 

nr.07-4/01/15 dt.17.08.2015. 

Fillimisht dua te ceki se nga shpallja e konkursit me date dhe numër si me larte Shkolla fillore 

dhe e Mesme e Ulet .............. ne ...... përmes Komunës se ..........-DKAKRS ka shpallur konkursin 

për vende te lira te punës nje mësimdhënëse për mësimin para fillor, dy mësues për mesmin 

klasor dhe një arsimtar për lenden e kulturës fizike. 

Ne konkursin e publikuar ne mënyre te kundërligjshme per faktin se nuk është publikuar ne 

mjetet e informimit e as ato elektronike por është shpallur vetëm një konkurs plotësues lokal qka 

do te thotë se fillimisht është shkelur dispozita e nenit 94 te Ligjit te Punës nr.03/L-212. 

 

Paditësja R. K. ne vitin paraprak mbi bazën e kontratës ne kohe te caktuar ka punuar si 

mësimdhënëse ne te njëjtën shkolle kur edhe tani ka aplikuar serish për vendin e lire te punës, 

për ketë vend te punës kane konkurruar R. K. ,B. V. dhe A. G., edhe pse paditësja ka pasur titull 

te përgatitjes profesionalë Bachelor e pedagogjisë për vendin e punës mësuese për mësim 

gjuhësor, ne rastin konkret fare nuk ftohet për tu poentuar lidhur me konkursin e publikuar për 

vendin e lire te punës, ndërsa pranohet A. G. qe nuk ka diplomë te fakultetit përvendin epunëspër 

mësim klasor. 

Çka do te thotë se paditësja është detyruar ti drejtohet organit kompetente qe kërkon ndihme 

juridikë ku ne rastin konkret ka ndërhyre Inspektorati i Punës ku me dt.21.10.2015 deri me 

dt.28.10.2015 ka marrur tere dokumentacionin tek e paditura Komuna e ..........-DKAKRS dhe 

pas marrjes ne tërësi te provave dhe fakteve ka konstatuar këto te gjetura:fillimisht paditëse i 

është shkelur e drejta kushtetuese dispozita e te drejtës kushtetuese për konkurrim ne vendin e 

lire te punës, janë shkelur dispozitat e vendit te punës,dispozitat e Inspektoratit te punës, 

plotësimi i ligjit te inspektoratit e punës te cilat ne fjalën përfundimtarë do ti ceki me dispozita 

veq e veq ,pas këtyre te gjeturave me një shkrese te veçante inspektorati i Arsimit e njofton 

paditësen me shkresën refernaca.10/1-5,me numër te prot.1346 dt.09.09.2015 ,ku me pasë pason 

vendimi i sektorit te inspektoratit te arsimit ne Peje me nr. Të protok.1383 dt.07.10.2015 ku 

obligohet DKA ne Junik qe ta respektoje rekomandimin e këtij inspektorati te bere ne 

procesverbalin  e dt.09.09.2015,brenda afatit kohor 3 dite. 

 

I autorizuari i paditëses Av. I. O. nga Deçani ne fjalën e tij përfundimtare dërguar gjykatës 

me shkrim me datën 05.05.2021 ka deklaruar: nga administrimi i provave nga seancat e 

shqyrtimit kryesore ne ketë çështje juridiko-civile u vërtetua edhe njëherë baza e kërkese padisë 

se paditëse R. K. dhe se e njëjta ka mbështetje ligjore si ne aspektin faktik dhe juridik per faktin 

se Komuna e ..........-Drejtoria Komunale për Arsim,Kultur,Rini dhe Sport ka shpallur konkurs 

per vitin shkollor 2015/16 ne shkollën fillore MU .............. ne Junik për plotësimin e vendeve te 

punës ku paditësja aplikon dokumentacionin për vendin e lire te punës ku ne vitin shkollor qe po 

e leme pas kishte punuar si mësuese klase e cila përgatitjen profesionale përkatëse. 

Mirëpo edhe pse aplikon për vendin e lire te punës paditësja R. K. kishte punuar paraprakisht ne 

te njëjtin vend u pranua një kandidate pa përgatitje profesionale ndërsa paditësja u eliminua nga 
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konkursi i publikuar për vendin e lire te punës qe fillimisht deri me tani nuk është njoftuar 

asnjëherë lidhur me mos vazhdimin e kontratës se punës e vitit 2015/16. 

Meqenëse paditësja u gjend para një situate te tille ju drejtua me një kërkese Departamentit te 

MASHT-it Dega Regjionale ne Peje për refuzimin e paditëses për tu pranuar ne vendin e lire te 

punës me dt.28.08.2015 me numër te ref.10/1-5, me numër te protokollit 1331 ashtu qe 

Departamenti i Inspekcionit te Arsimit ,Sektori i Inspekcionit te Arsimit SIA-Peje me 

dt.09.09.2015,ku menjëherë beri inspektimin ne Komunën e .......... dhe janë konstatuar këto te 

gjetura ne rekomandim. 

Vendi i punës qe e mbulonte paditësja R. K. është shpallur ne kundërshtim me vendimin e 

Ministrisë se Arsimit, Shkencës dhe Teknologjisë me numër 232/01B pika 1,2,3 me 

dt.04.08.2012 pas nje konstatimi nga ane SIA-s. DKAKRS ne Junik Rekomandohet ta ktheje ne 

vendin e punës qe e ka mbajtur para shpalljes se konkursit Ref.101-5 nr.1346 me dt.09.09.2015. 

Duke i vërejtur arrogancat e te paditurës SIA Peje me vendimin me numër te protokollit 1383 

me dt.07.10.2015 e obligon Komunën e .......... DKAKRS ,mbi bazën e procesverbalit me numër 

1344 dt.09.09.2015 qe brenda afatit prej 3 te zbatohet vendimi i cituar si me larte. Edhe pse SIA 

me vendim i obligoj prapa e paditura nuk veproj sipas vendimit ku tani trupi ekzekutiv i 

inspektoratit te punës kane ardhur tek e paditura dhe kane hartuar raport zyrtar me numër 139 

dt.28.10.2015 ne detale ka konstatuar te gjeturat gjegjësisht shkeljet e bëra ne rastin konkret dhe 

me vendimin me numër 149 dt.13.11.2015 ka urdhëruar Komunen e ..........-DKAKRS te anuloj 

konkursin plotësues e shpalle përgjegjëse te paditurën per shkeljet ligjore te bëra nga ligji i 

marrëdhënies se punës ashtu qe kërkesa e R. K. te aprovohet si e bazuar dhe urdhërohen ne afat 

prej 5 ditëve ta anuloj konkursin dhe ta njoftoj inspektorin e punës, prape e paditura fare nuk 

vepron sipas vendimit te cekur si me larte ,kundër këtij vendimi e paditura ka ushtruar ankese 

përmes zyrës se sekretarit te përgjithshëm. 

Zyra e sekretarit te përgjithshëm me vendimin numër 10/814 dt.10.12.2015 refuzon ankesën e te 

paditurës mbetet ne fuqi vendimi ref.10/1-5 ,protokoll 1383 me dt.07.10.2015. 

Nga këto te cekura si me larte i propozoje gjykatës qe te aprovohet padia e paditëses si e bazuar. 

I propozoj gjykatës qe ta detyron te paditurën qe ti paguan shpenzimet e procedurës dhe ate 104 

per përpilimin e padisë , 20 euro per takse gjyqësorë , 7x135 seanca te mbajtura ne shume prej 

945 euro ,gjithsej ne shume te përgjithshme 1066.00 euro 

 

 

Përf. i të paditurës  F. Sh. nga Juniku gjate seances te shqyrtimit kryesore ka deklaruar 

mbes pran përgjegjës ne padi te dorëzuar ku paditësja nuk ka ushtruar anekse ne Drejtorin tonë 

përkatëse ne Komunën e .......... por është ankuar ne SIA në Pejë qe kemi pasur konsulta për 

qeshjen dhe ne R. i kemi ofruar mundësin për te punuar qe ketë ofrim i kemi ber edhe me shkresë 

edhe me gojë për te dhen mësim ne klasën parashkollor ne grup moshën 3-5 vejte, mirëpo nuk 

është paraqitur dhe  ka injoruar , ne jemi detyruar te hapim konkurs për te marr punëtor sepse 

s’kemi mundur ti lëmë nxënësit pa Edukator-e. 

 

Perfaqesuesi i paditures përgjigjes ne padi  te dorëzuar ne gjykate me dt.10.03.2016. prej 

sekretarit te MASHT-it asnjëherë nuk kemi pasur përgjigje per ankesën qe ne kemi bere te 

sekretari i MASHT-it për ketë qështje ,ne radhe te pare Inspektorati i Arsimit ne Peje është organ 

këshillëdhënës pas shume takime me ta dhe shkresave qe kemi pranuar nga ata ne konsultim me 

mundësi te Komunës se .......... me dt.07.03.2016 e kemi lëshuar një njoftim për zonjushën R. K. 

i cili njoftim e ka datën e protokollit 10.03.2016 me ketë njoftim e kemi njoftuar edhe me shkrim 

por para këtij njoftimi me shkrim e kamë ftuar ne zyrën time e kame njoftuar me mundësisë e 

Komunës se .......... qe R. te kthehet ne pune si mësuese me klasat parashkollore ,kjo pune 

përputhej edhe me kualifikimin e saje, kemi pritur përgjigje dhe ne afatin te cilin e kemi kërkuar 

me shkrim prej 8 ditëve nuk kem, i pasur asnjë përgjigje pozitive ,kështu qe Komuna e .......... 
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pastaj ka qitur konkurse për mësuese te parashkollores për shkak qe nuk kemi mundur ti leme 

fëmijët pa mësuese ka qene një projekt i përbashkët për klasat parashkollore me organizatën 

Save dhe Children. 

 

Përfaqësuesi i te paditurës i lartshënuar gjithashtu gjate seancës të shqyrtimit kryesor 

mësueses se re R. K. me dt.31.08.2015 ky njoftim është me dt.07.03.2016 ky njoftim është pas 

disa takimeve këshillëdhënëse ose rekomandime qe kam pasur ,neve pas lidhjes se nje 

marrëveshje me organizatën Save dhe Children per me hapur një mundësi për grup moshën 3-5 

vjeq qe te kthehen ne institucion para shkollor dhe ne bashkëpunim me Save dhe Children kemi 

organizuar mësimin para shkollor per moshën 3deri 5 vjeq marrëveshja ka qene qe pas dy viteve 

Save dhe Children te ne ndihmoje me paga e 2 edukatoreve ose mësuesve per ketë grup moshe 

dhe pas 2 viteve Komuna te merret me pagat e këtyre dy edukatoreve ne pas takimit siq e thash 

me herët te inspektoratit dhe pas ankesave qe ka bere R. ne inspektorat. Inspektorati ka ardhur te 

na dhe takimet qe i kam pasur me ta ne ate kohe akoma pa marrur përgjigjen e inspektoratit te 

cilin kemi qe duke e pritur ne kemi shprehur gatishmëri dhe pasi na u mundësua me kete program 

me u hape dy vende te reja te punës te cilat përshtaten edhe me kualifikimet e R. qe ka qene 

mësues e klasës dhe ne normativin e MASHT-it konsiderohet si e kualifikuar si pozicion i dyte.  

 

Në kemi shfaqur gatishmërinë qe R. ti mundësojmë te vazhdoje te punoj ne institucionin e njëjte 

ku ka punuar mirëpo me grup moshën 3 deri ne 5 vjeçe ,unë e kam thirrur R. se bashku me 

prindin ne zyre dhe me ane te gojës e kam njoftuar mirëpo R. nuk e ka pranuar ketë mundësi për 

parashkollor me pastaj ja kam japur edhe nje mundësi i kam thëne qe mund te prese te mendoje 

edhe për disa dite qe te me jep nje përgjigje, pastaj e kam bere ketë njoftim për R. i kam njoftuar 

zyrtaret me shkrim qe te dorëzojnë ketë njoftim dhe kam pritur qe për 8 dite pas marrjes se këtij 

njoftimi te lajmërohet ne Drejtori, mirëpo ajo nuk ka dërguar asnjë përgjigje. 

 

Përfaqësuesi i paditurës F. Sh. nga Juniku në fjalën e tij përfundimtare ka deklaruar  në 

precizimin e fundit që e ka bërë Avokati për këtë çështje duke ndryshuar nga njoftimi i cili ka 

qenë me dt. 10.03.2016 njoftimi i DKA-së ku ka qenë njoftimi që mësimdhënies të kthehet në 

proces të punës pastaj precizimi ka qenë që të anulohet konkursi me datat që i përmendi gjykatësi 

mirëpo avokati në seancën e fundit mua dhe gjykatës na prezantoi ketë dokument që është 

kërkesë nga Drejtori i shkollës Q. K.  për plotësimin e këtyre normave që është në pyetje prej 6 

normave. Sa i përket këtij dokumenti unë kam dhënë sqarim në seancën e fundit që zakonisht 

Drejtorit të shkollave na njoftojnë për gjendjen e normativit në shkolla dhe nevojën për 

plotësimin e tyre , për këtë çështje e kam dhënë një sqarim në seancën e datës 29.12.2020. 

Shpenzimet nuk i kërkoi. 

 

Ghykata gjate seances te shqyrtimit kryesore ne pytjen te bere përfaqësuesit te paditurës se a e 

keni publikuar konkursin me numer 07-4/01/15 te dates 17.08.2015 ne mjetet e informimit publik 

dhe ato elektronik te Republikes se Kosoves perfaqesusi i te paditures eshte deklaruar se nuk me 

kujtohet por zakonisht ne shkolla dhe ne dere te Komunës dhe ne Web faqe te Komunës i kemi 

qitur edhe pse kane qene konkurse lokal. 

 

Ne pyetjen tjetër te gjykatëse bere përfaqësuesit te paditurës gjate seances se a e keni pranuar 

vendimin e sektorit te Inspekcionit te Arsimit ne Peje me nr. te ref.Nr.101-5 me nr. te protok.1383 

me dt.07.10.2015 ku kane konstatuar shkelje te ligjshmërisë ne pranimin e kandidateve ne pune 

ne dhe anulimin e pjeserishem te konkursit me numër  
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07-4/01/15 te dt.17.08.2015 qe e ka obliguar DKA ne Junik ti zbatoje rekomandimet e SIA ne 

Peje te bëra ne procesverbalin me nr. te protok.1344 dt.09.09.2015 ku ne ketë rekomandim kane 

konstatuar se DKAKRS ne Junik nuk e publikon  ne mjetet e informimit publik dhe atë 

elektronik, dhe a e keni vepruar ne baze te këtyre rekomandimeve si me larte. 

 

Perfaqesuesi i te paditurës ka deklaruar  jo vetëm ketë rekomandim por kemi pasur edhe 

rekomandime tjera dhe takime tjera nga SIA një prej tyre me duket e ceki edhe avokati qe te 

bëjmë nje zgjidhje qe ta kthejmë R.  ne proces te mësimit qe i bie me anulua konkursin për te 

apo pjesërisht me anulua konkursin ne ja kemi japur mundësin qe te kthehet ne vendin  pune  R. 

me dt.07.03.2016 dhe e kemi bere edhe një njoftim për te me shkrim pas disa takimeve qe kame 

bere qe te kthehet ne pune me klasë parashkollore, edhe sipas normativit te MASHT-it R. ke 

qene e kualifikuar si pozicion i dyte ne mësim parashkollor e jo ne mësim klasor për mësim 

klasor nje vendim i ministrit ka kërkuar qe me ju vazhdua pedagogeve qe janënjë kohe te gjatë 

ne proces te punës sepse ne te kaluarën pedagoget kane pasur një program me te avancuar te 

studimeve nuk kane qene Bachelor. 

 

Ne pyetjen tjetër te gjykatëse bere përfaqësuesit te paditurës se a e keni marr vendimin e 

Ministrisë se Arsimit Shkencës dhe Teknologjisë me numër 10/814 me dt.10.12.2015 ne 

Prishtine e lëshuar nga zyra e sekretarit te përgjithshme me te cilin vendim është refuzuar ankesa 

e DKA ne Junik me nr. te protok.1414 me nr. te ref.10/1-5 me dt.23.10.2015 si e pa baze ligjore 

e qe mbete ne fuqi vendimi me ref.10/1-5 nr. te prok.1383 me dt.07.10.2015 i lëshuar nga 

Inspektorati i Arsimit ne sektorin e Arsimit ne Peje qe obligohet DKA ne Junik ti zbatoje 

rekomandimet e marruar nga SIA ne Peje dhe a është kthyer ne pune paditësja R. K. ne baze te 

këtyre rekomandimeve ne vendin e punës qe e ka mbajtur para shpalljes se konkursit ? 

 

Perfaqesuesi i te paditurës gjate seances shqyrtimit kryesor ka deklaruar Rekomandimet kanë 

qene qe te kthehet ne pune R. ,ashtu siç deklarova me parë qe ne mundësinë e parë qe na ka 

ardhur ,e ceka qe me dt.07.03.2016 qe te kthehet ne vendin e punës aty ku ka punuar përputhje 

me kualifikimin  e saje për klasat parashkollor për te punuar ne ato klasa por R. nuk na u ka 

përgjigjur ne ketë njoftim jemi detyruar qe pas 8 dite pritjeve për te shpallur konkurs dhe pastaj 

kemi shpallur konkursin dhe kemi marrur mësuesen. 

 

I autorizuari i paditëses av. I. O. ne pyetjen  bere përfaqësuesit te paditurës a e keni njoftuar 

inspektoratin e punës ne Peje me shkresën ref.nr. I/004-00/16 dt.07.03.2016 me ketë njoftim? 

 

Perfaqesuesi i te paditurës deklaron: me ketë njoftim jam i sigurt qe e kame njoftuar R.  për 

tu kthyer ne pune edhe me shkrim qe po e përsëris e kemi pritur 8 dit dhe pastaj kemi hapur 

konkurs sa i përket inspektoratit punës dhe te arsimit ata kane ardhur disa per te shikuar se a i 

kemi plotësuar rekomandimet por une i kame njoftuar te dy inspektoratet te arsimit dhe ate te 

punës edhe pse nuk kane pasur harmonizime por jemi munduar qe te jemi te hapur dhe 

bashkëpunëtorë me te dy inspektoratet. 
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I autorizuari i paditëses  i lartshenuar gjate seances ka deklaruar  se sa për njohuri 

përfaqësuesin  Komunës se .......... nga shkresat e lendes qe gjinden ne inspektoratin  punës dhe 

atë te arsimit ne Peje as Komuna e .......... dhe as DKA nuk e kane njoftuar se janë përmbushur 

obligimet ligjore te dhëna si përmes raportit zyrtar, njoftimit ,vendimit ku obligohet dhe vendimit 

ku detyrohen qe ta kthejnë  ne vendin e lire te punës R. K.. 

 

Perfaqesuesi i te paditures ka deklaruar  gjithmonë takimet me inspektoratin për gjdo qështje 

ata kane mbajtur edhe procesverbal. Qe kopjen posta ja le Komunës se .......... te pranim dorëzimit 

te letrave, librin origjinal e tërheq posta qe gjykatës ja dorëzoj ne 2 kopje njërën per gjykatën 

dhe tjetrën per te autorizuarin  e paditësit. 

Kame qene ne mëngjes ne posten e .......... dhe kam kërkuar qe a kame ne origjinal dokumentin 

qe ne si komunë e kemi kopje ndërsa ata e kane origjinalin, zyrtaret e postes me thane qe brenda 

një viti pranojmë ankesa brenda territorit te Kosovës ndërsa jashtë territorit te Kosovës 2 vite 

dhe me thane qe librin nuk ta japim 

 

I autorizuari i paditëses av. I. O. gjate seancës ka deklaruar sa i përket provës se dorëzuar sot ne 

gjykate konsiderojë se nuk përputhet fare me datën sepse këtu shkruan data 10.03.2016 sa i 

përket flet kthesës se ju ka lenë njoftim apo ju ka dorëzuar ne dore origjinali është dashur te jete 

tek e paditura Komuna e ..........-Drejtoria Per Arsim Kultur Rini dhe Sport dhe ne fakt se libri i 

postes nuk na është dashur asgjë por vetëm flet kthesa qe paditëses ju ka dorëzuar ne dore, apo 

anëtarit te familjes ose ishte lene ne dere duhet te jete e konstatuar ne flet kthesën qe Komuna 

duhet ta kete ne origjinal,i propozoj gjykatës se nje prve e tille mos te pranohet si prove ne ketë 

qeshtje kontestimore edhe per faktin se vet përfaqësuesi i autorizuar i te paditurës nuk është ne 

gjendje ta arsyetoj procedurën rreth dorëzimit dhe flet kthesës qe duhet te je prezent sot ne 

gjykate. 

Konsideroj se edhe njëherë e ceki se paditësja ka vepruar konfrom me dispozitat ligjore duke 

filluar nga Komuna e ..........-DKA Junik e deri te sekretari permanent i Ministrisë per Kulture 

Shkence dhe Teknologji i RKS qka do te thotë se te gjitha veprimet procedurale janë kryer ne 

përputhje me udhëzimin administrativ te cilat udhëzime janë cekur edhe me herët numër 10/2015 

dhe udhëzimi administrativ i MASHT numër 06/2015 nga këto qe u ceken me larte gjykatës i 

propozoj qe padinë dhe kërkesën e saje, precizimin e bere ta aprovoje si te bazuar 

 

 Dëshmitari i propozuar nga i autorizuari i paditëse av. I. O. Inspektori i Arsimit në Regjionin e 

Pejës M. M., gjate seancës të shqyrtimit kryesorë te mbajtuar me daten 28.04.2016 ka deklaruar: 

se paditësja R. K. ka bërë një ankesë në sektorin e Inspektimit të Arsimit në Pejë, të cilën (SIA) 

që ne bazë të detyrave dhe obligimeve qe ka për këtë qellim ne e kemi bërë një Inspektim në 

Drejtoratin e Arsimit të Rinis dhe Sportit në Junik dhe pas këtij inspektimi e kemi hartuar një 

procesverbal të cilin më  siguri e keni në shkresat e lëndës dhe Drejtoratit të Arsimit në Junik i 

kemi rekomanduar të shpall konkurs për dy vende te punës, ndërsa R. K. të kthehet në vendin e 

punës sepse është larguar në mënyre të kundërligjshme. 

 

Meqenëse rekomandimet nuk janë zbatuar sektori i arsimit (SIA) në Pejë ka marr vendim,  dhe 

me te cilin vendim obligohet Drejtorati i Arsimit në Junik ti zbatoi rekomandimet e procesverbalit, 

Drejtoriati i Arsimit në Junik është ankuar Drejtorit të Departamentit të Inspektoriatit të Arsimit 

në MASHT, me qerastë Drejtori i Departamentit të Inspeksionit të Arsimit ka marr një vendim në 

te cilin hidhët si i pa bazë ankesa e Drejtoratit Komunal  

në Junik dhe mbetët ne fuqi vendimi i (SIA) në Pejë.  
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Në pyetjen e bere I autorizuari i paditëses avokati I. O. dëshmitarit M. M.: Se kush është 

kompetent për me e zbatua vendimin e Sekretarit të përgjithshëm  të Arsimi ? 

 

Dëshmitari M. M.: deklaron: Vendimin e merr Sekretari permanent ndërsa zbatimin duhet ta bëjë 

Drejtoria Komunale. 

 

 I autorizuari i paditëses të lartshënuar në pyetjen tjetër të bere dëshmitarit M. M.: A jeni i njoftuar 

me vendimin e Zyrës se Sekretarit të Përgjithshëm me numër 10/814 të dt.10.12.2015 ? 

 

Dëshmitari M. M. deklaron: Po e kam. 

 

I autorizuari i paditëses të lartshënuar në pyetjen tjetër të bere dëshmitarit të lartshënuar Ju si 

Inspeksion çka keni vepruar pas dt.10.12.2015 ? 

 

Dëshmitari M. M. deklaron: I kam rekomanduar që ti Drejtohet gjykatës për shkak se organi i 

fundit të Ministrisë se Arsimit është Sekretari permanent i Arsimit. 

 

I autorizuari i paditëses i lartshënuar i bënë pyetje tjetër dëshmitarit të lartshënuar : Pika tre e 

vendimit e cekur me lartë e obligon Inspektorin e Arsimit ta zbatoi e jo gjykatë ? 

 

Dëshmitari M. M. deklaron: Inspektori i Arsimit e ka përcjellë mos zbatimin e organit  dhe kjo 

ka qen pika e fundit e kompetencave tona, meqenëse edhe ligji i arsimit dhe punës merren me te 

njëjtën gjë të marrëdhënieve të punës dhe paditëses i kemi rekomanduar që ti drejtohet edhe 

Inspektoratit të Punës gjë të cilën e ka bërë. 

 

I autorizuari i paditëses i lartshënuar i bënë pyetje tjetër dëshmitarit të lartshënuar : a ju keni 

drejtuar me ndonjë shkresë për ta bërë zbatimin e këtij vendimi të Sekretarit të Arsimit ? 

 

Dëshmitari M. M. deklaron: Jo ne nuk i kemi bërë shkresë të veçantë, por natyra e vendimit është 

obligative dhe vendimi e obligon me rastin e mbetjes në fuqi, vendimi Inspeksionit të Arsimit dhe 

hyrja në fuqi me rastin  e nënshkrimit të Sekretarit permanent të arsimit. 

 

I autorizuari i paditëses i lartshënuar në pyetjen e bere tjetër të bere dëshmitarit të lartshënuar : A 

jeni në dijeni se a është pranuar ndonjë kandidat ku ka punuar paditësja, dhe kush është pranuar 

dhe më çfarë kriteresh ? 

 

Dëshmitari M. M. deklaron: Po është pranuar një kandidat e  pa kualifikuar për vendin e punës. 

 

I autorizuari i paditëses në pyetjen e bere tjetër të bere dëshmitarit të lartshënuar : cili është 

veprimi i juaj si Inspektor i Arsimit për kandidatin i cili nuk i ka plotësuar kushtet ligjore ? 

 

Dëshmitari M. M. deklaron: të gjitha veprimet tona të Inspeksionit të Arsimit i kemi shkruar në 

procesverbal, i kemi rekomanduar Drejtoratit Komunal të Arsimit, e kemi njoftuar palën, për 

shkak te mos zbatimit kemi marr vendim dhe kjo ka ardhur deri të vendimi i Sekretarit permanent 

të Ministrisë se Arsimit . Në kuadër të detyrave që i ka Inspeksioni i Arsimit qoftë ai anonim 

Inspektorët e Arsimit kanë të drejt për te inspektuar rastin, dhe ne e kemi gjetur dhe i kemi 

përshkruar shkeljet qe janë bërë ne procesverbal, dhe bazë të këtyre shkeljeve ne kemi vazhduar 

procedurën e mëtutjeshme që e përshkrova me herët .Në këtë rast e paditura i kan pranuar dy 

kandidat të cilët nuk kanë qen të kualifikuar, sepse në konkurs edhe me ligj duhet të jetë personali 

i përafërt apo adekuat, dhe për pedagog ka pasur vendim të veçantë për te mbetur në punë nga 
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Ministria e Arsimit, që faktikisht nuk keni pasur të drejtë të shpallni konkurse për vendin   e 

pedagoges. 

 

Dëshmitari i propozuar nga i autorizuari i paditëses avokati I. O. Inspektor i punës në kuadër të 

Ministrisë se Punës,  P. V., gjate shqyrtimit kryesorë te mbajtuar ne gjykate me daten 28.04.2016 

ka deklaruar se kamë bërë vizitë në Inspektimin në Drejtorin e Arsimit në Junik dhe aty kemi 

vërejtur disa pa rregulluesi si në procedurë para shpalljes se konkursit, pa rregullsinë gjatë shpallës 

se konkursit dhe pa rregullsinë gjatë zgjedhjes se konkursit, pa rregullsia para shpalljes se 

konkursit është: R. K. ka qenë në marrëdhënie pune deri me 31.08.2015, punëdhënësi Drejtoria e 

arsimit në bazë të nenit është dashur ta lajmëroi R. 30 ditë se paku para skadimit të kontratës, qe 

nuk ka qëllim të ja përtërij kontratën neni 71. Shkelja e dytë para konkursit është Ministria e 

Arsimit ka pru vendim me dt.04.08.2015 me numër 232/01 B i cili vendim thotë: kandidatët të 

cilët nuk i plotësoi kriteret  e vendit të punës që i kryejnë,  te ju vazhdohet marrëdhënia e punës 

deri me 31.12.2016, me kusht që ata te ri-kualifikohen për atë vend pune.Shkelja e tret para 

konkursit është udhëzimi administrativ numër 14/2011 udhëzim i Ministrisë së Punës dhe 

Mirëqenieje Sociale i cili rregullon procedurat e themelimit të marrëdhënieve të punës në sektorin 

publik konkretisht për këtë vend pune nuk është dashtë shpallet konkurs publik, shkeljet gjatë 

shpalljes se konkursit publik: Drejtoria e Arsimit në Junik ka shpallë një konkurs intern jo publik 

qe nuk ka pasë të drejtë ta bëjë këtë, me çka ju kanë cenuar te drejtat e kandidatëve tjerë që të 

aplikojnë, proceduar e përzgjedhjes: duhet të bëhet testimi me shkrim dhe gojë Drejtoria e Arsimi 

këtë nuk e ka bërë as testimin me shkrim dhe as me gojë, R. K. nuk është poentuar hiq në bazë 

kësaj përzgjedhja është jo e ligjshme. 

 

I autorizuari i paditëses avokati I. O. i bënë pyetje  dëshmitarit P. V.: meqenëse i përmende 

shkeljen qe janë bërë cili është veprimi procedural qe ju e keni ndërmarre ndaj të gjitha këtyre pa 

rregullsive që i keni vërejtur ?  

 

Dëshmitari P. V. deklaron: kemi përpiluar raport zyrtarë mbi të gjitha këto shkelje kemi dërguar 

raportin e Drejtorisë se Arsimit për të dhënë vërejtje në raport dhe kemi sjellë vendim mbi 

bazushëmerin të R. K. e gjithë kjo është kompetencë e jona. 

 

I autorizuari i paditëses avokati I. O. në pyetjen tjetër të radhës të bere dëshmitarit P. V.: cili është 

raporti i juaj si inspektor ne raport me vendimin nr. 10/814 i dt.10.12.2015 i lëshuar nga Zyra e 

Sekretarit të përgjithshëm si shkallës se fundit të Ministrisë se Arsimit ? 

 

Dëshmitari P. V. deklaron: vendimi i  Ministrisë se Arsimit apo sekretarit mua nuk më obligon 

unë zbatojë ligjin e punës dhe rregullat që nxirren në bazë të ligjit të punës konkret udhëzimi 

administrativ 14/2011 IMPMS, ky udhëzim për rregullimin e marrëdhënies së punës për sektorin 

publik. 

 

I autorizuari i paditëses i lartshënuar i në pyetjen tjetër të bere  dëshmitarit të lartshënuare : si 

inspektor i punës cilat vendime të lëshuar nga i organi i administratës publike e obligojnë 

inspektorin për ti kontrolluar dhe për te marr masa. 

 

Dëshmitari P. V. deklaron: Jam zbatues drejtpërsëdrejti i ligjit të punës dhe rregullave të ligjit të 

punës.  

 

I autorizuari i paditëses i lartshënuar avokati I. O. në pyetjen tjetër të bere dëshmitarit  të 

lartshënuare: Po qesë vendimi nuk zbatohet i organit të administratës a keni të drejtë të ndërhyni 

? 
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Dëshmitari P. V. deklaron: pala në bazë të konstatimit të Inspektorit të punës ka të drejtë të inicio 

procedurë civile të gjykata, se vetë gjykata është kompetente ta anuloj konkursin, ta kthej 

punëtorin në vendin e punës dhe të përcaktoi dëmin që e ka pësuar punëtori, më ato shkelje nga e 

drejta e punës, udhëzimi administrativë 14/2011 qartë e cek se inspektori i punës bije vendim 

lidhur me bazushëmerinë e kërkesës se parashtruar apo kandidati, këtu përfundon proceduar e 

Inspektorit të punës. 

 

I autorizuari i paditëses i lartshënuar i bënë pyetje tjetër dëshmitarit të lartshënuar : pika 3 e 

vendimit të inspektorit të punës citoi: urdhërohet Drejtoria për Arsim Kulturë Rini dhe Sport të 

anuloi konkursin si në shkresat e lëndës, i njëjti vendim nuk është zbatua si inspektor çka keni 

veprua ? 

 

Dëshmitari P. V. deklaron: pasi udhëzimi administrativ 14/2011 nuk ma jep mundësin që të 

vazhdoi me tutje, konkretisht me anulua konkursin. 

 

Këtyre deklarimeve te dy dëshmitareve të Inspektorit i Arsimit në Regjionin e Pejës M. M. dhe 

Inspektor i punës në kuadër të Ministrisë se Punës,  P. V. gjykata ja fali besimin tërësisht për 

arsyeje  se Departamenti i Inspeksionit të Arsimit,  Sektori i Inspeksionit të Arsimit në ( SIA) në 

Peje   Ref  10/1-5 Nr Prot 1346 te datës 09.09.2015 e kishte njoftuar paditsen R. K. se vendi i 

punës mësuese klase  qe e mbulon paditësja  e lartshënuar  është shpallur i lire në konkurs ne 

kundërshtim me Vendimin e Ministrisë te Arsimit Shkencës dhe Teknologjisë  Nr 232/01B pika 

1,2,5 date 04.08.2012 Andaj është rekomanduar DKAKRS  ne Junik znj. R. K.  ta kthen  ne vendin 

e punës që e ka mbajtur para shpalljes se konkursit. 

Edhe vendimi i Trupit Ekzekutiv i Inspektoriatit  të Punës më Numër 149 të datës 13.11.2015 në 

piken 3 (tre) të këtij vendimi urdhërohet  Drejtoria  për Arsim Kultur ,Rini dhe Sport  e Komunës 

se ..........  të Anuloj konkursin  plotësues  lokal të shpallur  me datën 17.08.2015 e evidentuar  me 

numër 07-4/01/15 dete 17.08.2015 dhe përzgjedhjen sipas këtij konkursi ,për shkollën fillore e 

mesme të ulët .............. në Junik, afati menjëherë. 

 

Ndërsa deklarimeve të përfaqësuesit te paditurës se Komuna e .......... gjate seances te shqyrtimit 

kryesore që konsideron që nuk ka bërë shkelje ligjore e paditura e lartshënuar duke e marrë 

parasysh themelimin e marrëdhënies se punës në afat 1 vjeçare dhe shpalljes se konkursit për 

paditësen R. K., gjykata nuk ja ka falur besimin për arsyeje se Departamenti i Inspeksionit të 

Arsimit,  Sektori i Inspeksionit të Arsimit në ( SIA) në Peje   Ref  10/1-5 Nr Prot 1346 te datës 

09.09.2015 e kishte njoftuar paditsen R. K. se vendi i punës mësuese klase  qe e mbulon paditësja  

e lartshënuar  është shpallur i lire në konkurs ne kundërshtim me Vendimin e Ministrisë te Arsimit 

Shkencës dhe Teknologjisë  Nr 232/01B pika 1,2,5 date 04.08.2012 Andaj është rekomanduar 

DKAKRS  ne Junik znj. R. K.  ta kthen  ne vendin e punës që e ka mbajtur para shpalljes se 

konkursit,edhe Trupit Ekzekutiv i Inspektoriatit  të Punës ne vendimin e tyre më Numër 149 të 

datës 13.11.2015,kishte konstatuar se pas inspektimit te bere në Drejtorin për Arsim Kulturë Rini 

dhe Sport  të Komunës  të ..........  kishin ber shkelje te shumta  ligjore  me rastin e shpalljes te 

konkursit plotësues lokal me numër 07-4/01/15 te dates 17.08.2015.  
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Gjykata ka vepruar sipas rekomandimeve te Aktvendimin i Gjykatës se Apelit me numër 

AC.Nr.2748/16 i dt.01.10.2019 ku i autorizuari i padises av. I. O. gjate seances te shqyrtimit 

kryesore me date 29.12.2020 e ka bere precizimin e kerkespadis se baza juridikë ka qene 

konstatuar ne padi Anulim i njoftimit a ne fakt është dashur te jete Anulimi i konkursit te shpallur 

numer 07-4/01/15 te dates  17.08.2015. Se paditesja i ka shtjer  mjete e bredshme per mbrotjen e 

te drejtave  te saj nga mardhenja e punes dhe pasi qe paditesja R. K. nuk ka pasur suksese  ju ka 

drejtuar  me kerekes me shkrim me daten 05.10.2015 me numer portokollit 109 nr faqeve 2 

Inspektoriatit te Komunes se Pejes qe vendi i punes ju eshte shpallur dhe nuk eshte njoftuar nga 

e paditura me shkrim edhe pse ka qen puntore e brendshem e asaj shkolle dhe ne vendin e saj e 

ishte  pranuar puntorja A. G.e diplomuar Asabliste ne  Komunen e ........... 

Sektori i Inspeksionit të Arsimit në ( SIA) në Peje me  Referenc  10/1-5 Nr Prot. 1346 te datës 

09.09.2015 e kishte njoftuar paditsen R. K. se vendi i punës mësuese klase  qe e mbulon paditësja  

e lartshënuar  është shpallur i lire në konkurs ne kundërshtim me Vendimin e Ministrisë te Arsimit 

Shkencës dhe Teknologjisë  Nr 232/01B pika 1,2,5 date 04.08.2012 Andaj është rekomanduar 

DKAKRS  ne Junik znj. R. K.  ta kthen  ne vendin e punës që e ka mbajtur para shpalljes se 

konkursit. 

Edhe vendimi i Trupit Ekzekutiv i Inspektoriatit  të Punës më Numër 149 të datës 13.11.2015 në 

piken III (tre) të këtij vendimi Urdhërohet  Drejtoria  për Arsim Kultur ,Rini dhe Sport  e Komunës 

se ..........  të Anuloj konkursin  plotësues  lokal të shpallur  me datën 17.08.2015 e evidentuar  me 

numër 07-4/01/15 dete 17.08.2015 dhe përzgjedhjen sipas këtij konkursi ,për shkollën fillore e 

mesme të ulët .............. në Junik, afati menjëherë.  

Qe pas qe paditura nuk ka vepruar sipas rekomandimeve si me lart te dhena duke mos e kthyer 

paditesen ne vendin e punës që e ka mbajtur para shpalljes se konkursit me numër 07-4/01/15 

date 17.08.2015 paditesja ka paraqitur padi ne Gjykaten Themelore Peje Dega ne Deqan me daten 

18.01.2016. 

 

Administrimi i provave gjate seances te shqyrtimit Kryesore 

 

Gjykata gjate seances ka bere administrimin e provave  Lexohet padia e paraqitur në gjykatë me 

dt.18.01.2016,lexohet kërkesa për plotësimin e nevojave kadrovike për vitin shkallorë 2015-

2016 më numër 01270 të dt.20.07.2015 e lëshuar nga shkolla fillore ‘’..............’’ Junik, lexohet 

njoftimi për palën ankuese znj. R. K. e lëshuar nga Departamenti Sektori i Inspeksionit të arsimit 

(SIA) në Pejë me numër të referencës 10/1-5 Nr.Port.1346 i lëshuar me dt.09.09.2015,lexohet 

shkresa me numër të referencës 10/1-5 me numër 13331 të dt.28.08.2015 drejtuar departamentit 

të MARSH dega në regjionin e Pejës të R. K., lexohet vendimi i Trupit ekzekutiv i inspektoratit 

të punës me numër 149 të dt.13.11.2015,lexohet vendimi me numër të referencës 10/1-5 me Nr. 

Prot. 1383 të dt.07.10.2015Sektori i Arsimit- në Pejë, lexohet raportit zyrtarë përfundimtarë i 

lëshuar nga Trupi ekzekutiv i inspektoratit të punës lidhur me kërkesën e znj. R. K. dhe z.B. G. 

të dt.28.10.2015 me numër 139,lexohet vendimi i Ministrisë së Arsimit Shkencës dhe 

Teknologjisë me numër 10/814 të dt.10.12.2015,lexohet përgjigja në padi e japur nga e paditura 

me dt.10.03.2015 se bashku me provat e prezantuara në përgjigje në padi, lexohet Udhëzimi 

administrativ me numër 10/2015 të dt.01.09.2015, Lexohet  padia me provat e më parshme të 

lëndës C.nr. 15/2016,lexohet aktvendimin i Gjykatës se Apelit me numër Ac.Nr.2748/16 i 

dt.01.10.2019 te cilave provave qe gjenden ne shkersate e lendes gjykata ja ka  falur besimin  

 

Gjykata pas vlersimit te seciles prove  veq e veq  dhe atyre ne lidhshmeri njera me tjetren duke 

u mbështetur në dispozitën e nenit 8 të LPK-së, arriti në përfundim se në këtë çështje juridiko 

civile duhet vendosur si në dispozitiv të këtij aktgjykimi.  
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 Prandaj gjykata duke ju referuar të cekurave me lartë e duke u mbështetur në dispozitat e nenit 

8,dhe 71 te Ligjit të punës Nr 03/L-212 neni 3 dhe 6. Udhezimit Administrative Nr 14/2011 i 

MPMS  për rregullimin e procedurave për Themelimin e mardhenjës se punës  ne sektorin publik 

dhe cenimit e pikës 5 te Vendimit të Ministrt  të Arsimit  Nr 232/01 B të datës 04.08.2015, ku 

para përfundimit të viti shkollor  qartë ka deklaruar që t’ju vazhdohen kontrata e punës deri ne 

daten 31.12.2016 për t’ju dhënë mundësi që punëtorët që nuk i plotësojnë kushtet të ri 

kualifikohen për atë vend pune gjykata vendosi si në  piken I dhe II te dispozitivit të këtij 

aktgjykimi.  

 

Vendimin që e paditura paditëses të ia shpërblej shpenzimet e procedurës,  gjykata e 
mbështeti  dispozitat e nenit 449  par. 2, 452 par.  dhe 463 par. 2 të LPK-së, sepse paditësja 
si gjyq  fituese, i takon e drejta në shpërblimin e shpenzimeve të procedurës. Më kusht qe i 
autorizuari i padisës av. I. O. ti ketë specifikuar shpenzimet e procedurës dhe atë në emër 
të përpilimit të padisë shumen prej 104.00 Euro,  në emër të përfaqësimit  per 6 seanca te 
mbajtura 6 x 135.00 ne shumen prej 810.00 euro, te gjitha keto në shum te pergjitshme 
prej 914.00 euro.  
                            

NGA GJYKATA THEMELORE PEJË - DEGA NË DEÇAN, C.nr.382/2019  

i përpiluar më datën 03.05.2021. 

 

                               G J Y Q T A R I 

                               Bekim Avdimetaj 

 

 

 

KËSHILLA JURIDIKE : 

Kundër këtij Aktgjykimi lejohet ankesa  

ne afat prej 7 ditëve,Gjykatës së Apelit në Prishtinë  

e përmes kësaj gjykate.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


