
 

REPUBLIKA E KOSOVËS / REPUBLIKA KOSOVA 
 

GJYKATA THEMELORE FERIZAJ 
 

 

1 (4)  

 2
0

2
1

:2
1

2
1

7
1

 

Numri i lëndës: 2021:212170 

Datë: 16.04.2022 

Numri i dokumentit:     02891659 

C.nr.2021:212171 

 

GJYKATA THEMELORE NË FERIZAJ, Departamenti i Përgjithshëm, gjyqtarja Mirlinda 

Bytyqi Rexhepi, në çështjen juridike kontestimore sipas padisë së paditëses V.S.nga Ferizaj, të 

cilën e përfaqëson me autorizim av.Avni Hysiqi nga Ferizaj, kundër të paditurës Komuna 

Ferizaj Drejtoria e Arsimit, të cilën e përfaqëson me autorizim Sami Vranovci, në çështjen 

juridike pagesa e pagave të papaguara, në seancën e mbajtur me datë 02.03.2022 ndërsa më 

datë 16.03.2022 mori këtë: 

 

A K T GJ Y K I M 

 

I.APROVOHET në tërësi kërkesëpadia e paditëses V.S.nga  Ferizaj, si e bazuar dhe 

DETYROHET e paditura Komuna Ferizaj Drejtoria e Arsimit, që paditëses V.S.në emër të 

pagave të pa paguara për periudhën 14.01.2019 deri 10.06.2019 dhe 02.09.2019 deri 

30.11.2019 ti paguaj shumën prej 3.304.16€. 

 

 

II.DETYROHET e paditura që shumat e përcaktuara sikurse në pikën II të dispozitivit tua 

paguaj paditëses  me kamat ligjore prej 8% nga data 22.09.2021, deri në pagesën definitive si 

dhe shpenzimet e procedurës në shumë prej 279 €, të gjitha këto në afat prej 7 ditësh, pas 

plotfuqishmërisë së këtij aktgjykimi, nën kërcënimin e përmbarimit. 

 

A r s y e t i m  

 

Paditësja përmes të autorizuarit të saj më datë 22.09.2021 ka paraqitur padi në gjykatë kundër 

të paditurës Drejtoria e Arsimit – Komuna Ferizaj për pagesën e pagave të pa paguara për 

periudhën 14.01.2019 deri 10.06.2019 dhe 02.09.2019 deri 30.11.2019. 
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Gjykata ka caktuar seancë me datë 02.03.2022 në të cilën seancë i autorizuari i paditëses ka 

deklaruar se mbetet pranë padisë dhe kërkesë padisë, duke kërkuar nga gjykata që ta vërtetoj se 

paditëses i takojnë pagat e pa pagura për periudhën 14.01.2019 deri 10.06.2019 dhe për 

periudhën 02.09.2019 deri 30.11.2019 në vlerë prej 3.304.16€. Nga lista e pagave që gjenden 

në shkresat e lëndës të punëtorëve ku shihet se V.S.nuk është në këto lista të bashkangjitura  

dhe gjithashtu gjendet edhe vërtetimi se paditësja ka qenë e punësuar në shkollën ..... në .... prej 

datës 02.09.2019 dhe se nuk gjendet në listën e pagave të kësaj shkolle. Gjithashtu nga shkresat 

që gjenden në lëndë u vërtetua se paditësja ka punuar prej datës 14.01.2019 deri 10.06.2019 

dhe për këtë periudhë 02.09.2019 deri 30.12.2019, ka qenë dashur të realizoj të ardhura prej 

3.304.16€ sepse e njëjta ka punuar në shkollën .... dhe ...... dhe nga lista e pagave nga buxheti i 

RKS-së u vërtetua se paditësja ka pagë mujore 369.45€. I propozon gjykatës që padinë dhe 

kërkesë padinë e paditëses ta aprovoj si të bazuar dhe ta detyroj të paditurën ti paguaj të 

ardhurat për periudhën 14.01.2019 deri 10.06.2019 ku paditësja kishte punuar në shkollën .... 

në Ferizaj dhe për periudhën 02.09.2019 deri 30.11.2019 në shumë të përgjithshme prej 

3,304.16€, të gjitha këto me kamat ligjore prej 8% si dhe shpenzimet e procedurës sipas 

TOAK-së. 

 

Përfaqësuesi  i të paditurës ka deklaruar nga provat që janë në shkresat e lëndës, lartësinë e të 

ardhurave mujore në shumën prej 369.45€ nuk ka mundur ta vërtetoj me asnjë provë materiale 

se nga cila bazë juridike e ka caktuar këtë lartësi për pagë mujore. Megjithatë kontratat e punës 

të dorëzuar nga e paditura nuk janë të noterizuara duke shtuar se në bazë të ligjit të arsimit të 

komunave, të ligjit mbi arsimin para universitar dhe të udhëzimeve tjera administrative që 

konstatojnë faktin për funksionimin e institucioneve edukative arsimore duke filluar nga niveli 

0 deri në nivelin e tretë punëdhënës janë drejtoritë komunale të arsimit. Pala paditëse me asnjë 

provë materiale nuk ka provuar faktet qoftë me ndonjë dokument nga ATK apo nga ndonjë 

bankë qoftë edhe nga punëdhënësi lidhur me periudhën dhe lartësinë e shumës së kërkuar siç 

pretendon dhe nga kjo rezulton fakti se në mungesë të faktit material eksiton edhe mungesa e 

faktit juridik dhe për këtë arsyeje kërkesë padia e paditëses është e pa bazuar dhe i propozon 

gjykatës që padinë e paditëses ta refuzoj si të pa bazuar.  

 

Gjykata me qëllim të vërtetimit të drejtë të gjendjes së fakteve ka bërë administrimin e provave 

si vijojnë: vërtetimi nr 744 datë 15.09.2021, listat e pagave, vërtetim nr 1041, kërkesë për 

pagesë retroaktive dhe kontratat e punës në emër të paditëses. 
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Gjykata, pas administrimit të provave, ka bërë shqyrtimin e tyre veç e veç si dhe të ndërlidhura 

si tërësi mes veti, mbi bazën e bindjes së saj të lirë në kuptim të nenit 8 të LPK-së, ka gjetur se 

kërkesëpadia e paditësve është e bazuar dhe ka vendosur si në dispozitiv të aktgjykimit. 

 

Gjykata përmes kontrata e punës si dhe provat të cilat janë administruara ka vërtetuar faktin se 

paditësja ka qenë në marrëdhënie pune tek e paditura nga 14.01.2019 deri 10.06.2019 dhe për 

periudhën 02.09.2019 deri 30.11.2019, por këtë fakt nuk e ka kontestuar as e paditura. 

 

Nga kontrata nr 35 datë 02.09.2019 nga drejtoria e arsimit u vërtetua se paditësja ka pasur 

kontratë një vjeçare si mësimdhënëse në shkollën “....”, dhe për punën e kryer e paditura ka 

pasur obligim që ta kompensoj me pagë, obligim të cilin nuk  e ka përmbushur e paditura. 

 

Nga kontrata nr 3082 datë 14.01.2019 nga drejtoria e arsmit u vërtetua se paditësja ka pasur 

kontratë një veqare si mësimdhënëse në shkollën “....” dhe për punën e kryer e paditura ka 

pasur obligim që ta kompensoj me pagë, obligim të cilin nuk  e ka përmbushur e paditura. 

 

Nga vërtetimi nr 744 date 15.09.2021 i lëshuar nga shkolla SHFMU “...” Ferizaj u vërtetuar se 

paditësja ka punuar prej datës 14.01.2019 deri 10.06.2019 dhe nuk është paguar gjatë kohës sa 

ka punuar në shkollë. 

 

Nga vërtetimi nr 1041 i lëshuar nga shkolla SHFMU “...” fsh ....u vërtetuar se paditësja ka qenë  

e punësuar nga date 02.09.2019, ndërsa në bazë të listës së pagave të vitit 2019 figuron se nuk 

ka qenë në listën e pagave gjatë muajve shtator, tetor dhe nëntor, të njëjtit vit.  

Nga kërkesa për pagesë retroaktive e datës 05.07.2021 vërtetohet fakti se paditësja ka 

parashtruar kërkesë për pagesën e pagave në mënyrë retroaktive, mirëpo e paditura nuk i ka 

përmbushur detyrimin. 

 

Gjykata me leximin e listave të pagave  për periudhën 01.12.2019-31.12.2019 vërtetoi  se paga 

mujore e paditëses ishte 369.45€ 

 

Sa i pretendimit të përfaqësuesit të paditurës se kërkesëpadia e paditësve duhet të refuzohet  

për faktin se e paditura nuk ka kontrata të noterizuara, këto pretendime për gjykatën janë të pa 

bazuara për faktin se kontratat dhe vërtetimet  janë të lëshuara nga drejtoria e arsimit, andaj të 

njëjtave ia fali besimin, dhe atë sipas nenit 329 par.1 të LPK-së: “Shkresa të cilën e ka hartuar 
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në formën e caktuar organi shtetëror brenda kufijve të kompetencës së vet, si dhe shkresa të 

cilën në formë të tillë e ka hartuar ndërmarrja apo organizata tjetër në ushtrimin e 

autorizimeve publike që i janë besuar me ligj (dokumenti publik), provon saktë si në e asaj që 

konfirmohe ta paracaktohet në të”.”, gjykata i’u fali besimin e plotë, ngase është bërë e 

besueshme fuqia provuese e tyre ngase dokumentet janë lëshuar nga organi publik, ndërsa e 

drejta e paditëses që për punën e kryer të kompensohet me pagë i takon duke filluar me Ligji 

ne punës, Kontratën Kolektive, Kushtetutën e republikës së Kosovës etj. 

 

Sa i përket shpenzimeve të procedurës gjykata duke u bazuar në nenin 452 par 1 të LPK-së e ka 

obliguar të paditurën që paditësve t’ua paguaj shpenzimet e procedurës në shumë të 

përgjithshme prej 279 € dhe atë për përpilim të padisë shumën prej 104 €, për taksën gjyqësore 

për padi 40€,  dhe për përfaqësim të avokatit në një seanca nga 135€. 

 

 

Nga të cekurat më lartë u vendos si në dispozitiv të këtij aktgjykimi. 

GJYKATA THEMELORE NË FERIZAJ 

C.nr.2021:212171 datë 16 mars 2022 

 

                Gjyqtarja 

        Mirlinda Bytyqi Rexhepi 

 

 

KËSHILLA JURIDIKE: Kundër këtij aktgjykimi është e lejuar ankesa në afat prej 7 ditësh, 

nga dita e marrjes në dorëzim, Gjykatës së Apelit në Prishtinë, përmes kësaj gjykate. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


