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Numri i lëndës: 2019:140109 

Datë: 29.04.2020 

Numri i dokumentit:     00912417 

                                                                                                                              C.nr.728/2019 

                            

GJYKATA THEMELORE FERIZAJ Departamenti i Përgjithshëm-Divizioni 

Civil, gjyqtari Misin Frangu, duke vendosur në çështjen kontestimore të paditësit  L.A 

nga Ferizaj, të cilin me autorizim e përfaqëson S.R avokat nga Ferizaj, kundër të 

paditures Qendra Kryesore e Mjeksisë Familjare në Ferizaj,  të cilët i përfaqëson 

përfaqësuesi me autorizim A.R nga Ferizaj, baza e kontestit kompenzim i diferencës së 

pagës-mos përmbushjen e kontratës të datë 01.12.2018, pas mbajtjes së seancës 

gjyqësore, me datë 03.03.2020, kurse më datë 27.04.2020 përpiloj  këtë:                           

 

A K T G J Y K I M 

 

   

 I.APROVOHET  kërkesëpadia  e paditësit L.A nga Ferizaj, kundër të paditures 

Qendra Kryesore e Mjeksisë Familjare në Ferizaj, me anë të së cilës ka kërkuar 

kompenzim i diferencës e pagës mos përmbushjen e kontratës të datë 01.12.2018, në 

shumen prej 1,794.27 €, si e bazuar. 

 

 II. DETYROHET i paditura Qendra Kryesore e Mjeksisë Familjare në Ferizaj të 

i’ a kompenzoj  diferncën e pagës-mos përmbushjen e kontratës të datë 01.12.2018, në 

shumen prej 1,794.27 €, dhe me kamat ligjore prej 4%, nga dita e nxerrjës së këtij aktgjykim, 

në afat prej 15 ditësh nën kërcënimin e përmbarimit me dhunë. 

 

  III. DETYROHET e paditura ti paguaj shpenzimet e procedurës,  taksën për 

padi shumen prej  20.oo €, shpenzimet e përfaqsuesit-avokati  S.R  shumen prej 135 € x 



 Numri i lëndës: 2019:140109 
 Datë: 29.04.2020 
 Numri i dokumentit: 00912417 
 

2 (6)  

 2
0

1
9

:1
4

0
1

1
0

 

4= 540.oo €,  si dhe për ekspertizen e eskpertit financiar në shumen prej 100.oo €, e 

shuma e përgjithshme prej 765.oo €, të gjitha këto në afat prej 15 ditësh, pas 

plotfuqishmërisë së këtij aktgjykimi, nën kërcënimin e përmbarimit me dhunë. 

 

A r s y e t i m 

 

Paditësi L.A përmes përfaqsuesit të saj, ka ushtruar padi me shkrim pran 

Gjykatës Themelore në Ferizaj me datë 28.06.2019, kundër të paditurës Qendra 

Kryesore e Mjeksis Familjare në Ferizaj me bazën juridike  kompenzim i diferencës së 

pagëses-mos përpbushjen e kontratës të datë 01.12.2018. 

  

Përfaqësuesi i paditëses në seancat e mbajtura dhe në fjalën përfundimtare ka 

deklaruar se  mbetet në tërësi pranë padisë dhe kërkespadisë ka shtuar se paditësaj  

me të padituerën kan lidhur kontrate me datë 05.12.2018 me kohë të pacaktuar, ku 

paditësja përveq detyrave të punës është caktuar kordinatore për edukimin të 

vazhdueshem profesional në DMF-Sektori i Stamotologjisë, në nenin 7 të kësaj  

kontrate është paraparë edhe paga bazë për këte detyrë e cila është 802.oo €, në muaj, 

përkundër kësaj paditësja L.A ka vazhduar të paguhet në bazë të konrtatës së vjetër të 

datë 05.03.2014 kështu që e paditura nuk e ka përmbushur obigimin që ka pasur me 

kontratën e datë 05.01.2018 ku defirenca e pagës ka qenë 168.oo €, në 

muajë.Përfaqsuesi i paditëses ka bërë precizimin e kërkespadisë në përputhje me 

ekspertizn e punuar nga eksperti financiar A.K  ashtu që ka kërkuar që shuma prej 1, 

794.27 €, si dhe vlera e kërkesave mujore në vazhdim ishte 133.88 €, duke shtuar se 

edhe vlera mujore e kontributeve ishte 7.82 €, përfaqsuesi i paditëses ka shtuar se 

paditëses ju ka mundesuar nga këshilli i QKMF ti ju bëhet rikontraktimi dhe caktimi i 

detyrave në një kontrate të re e kjo kontratë e re është  e datë 05.12.2018 dhe me 

përputhje me këte kontrate paditësja e ka kryer detyrat e saja por e paditura ka 

dështuar ti kryej obligimet për sa u përket pagesës së plotë të pagës në përthje me 

legjislacionin në fuqi dhe me rregulloren e mbrendëshme të QKMF-së, anadaj  në 

përputhje me ligjin e LMD-së, mosë përmbushja e kontratës përbën shkelje thelbësore 

të këtij ligji, kështu që deri sa të ekzistoj një kontrate e tillë  palet janë të detyruar 
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përmbushin detyrimet të kësaj kontrate. Në fjalën përfundimtare i ka propozuar 

gjykatës që të aprovoj kërkespadie e paditëse në përputhje me LMD-së, dhe të 

padituren QKMF-së, ta detyroj që të përmbush kontratën e datë 05.12.2018, si në nenit 

7, në ate mënyarë që të bëjë kompenzimin e diferencës në lartësi prej 1,794.27 €, si që 

është përcaktuar në eksperizë deri në muajn nëntor të vitit 2019, si dhe për çdo muaj  

nga muaji nëntor e tutje nga 141.70 €,  deri në plotfuqishmërin e këtij aktgjykimi  të 

gjitha me kamat prej 4% , shpenzimt e procedures i ka kërkuar dhe ate per 4 seanca 

për padi ekspertizen  dhe për taksen gjyqësore të gjitha në vlerë totale prej 765.oo €.  

  

Përfaqësuesi i të paditurës në seancat e mbajtura dhe në fjalën përfundimtare 

ka deklaruar se në tërësi e kundershton kërkespadie e paditëse si të pa bazuar në ligji 

dhe fakte, ka shtuar së paditësja fillimisht në QKMF, në Sektorin e Stamotologjisë 

është pranuar në vendin e punës si stamatologe, pas një afati prej 3-4 muajsh është 

avancuar në specialiste e stamatologjisë, ndërsa me një vendim të Odës së 

Stamatologëve është caktuar Kordinatore, gjë që ky vendim nuk e obligon QKMF për 

rritjen të pagës ku Drejtori e ka avancuar në kundërshtim me ligjin e punës në 

Udhezimin Administrativ që rregullon krijimin e marëdhenjës së punës  në shërbimet 

publike si dhe në kundërshtim me rregulloren mbi punen dhe pagat e QKMF. 

Përfaqsuesi i te paditures ka shtuar se paditësja disa herë ju është drejtuar QKMF për 

ngritjen  e pagës  mirpo nuk kemi pasur baze ligjore për avancimi për ngritjen e pagës. 

Përfqusei i të paditures ka shtuar se paditësja  është ankuar te inspektori i punës në 

Ferizaj e cila ankesë është refuzuar dhe vendimi i inspektoriatit është vërteuar nga 

Organi i Shkkallӕs së dytë, ka shtuar se  paditësja nuk ka ushtruar padi kundër 

vendimit të inspektoriatit të cilën ka mundur ta ushtroj te Gjykata Themelore në 

Prishtinë e njejta këte të drejtë nuk e ka ushtruar mirpo kjo padi është  jashtëafatëshme 

ka kërkuar te kjo gjykatë  që të realizon të drejtën me një kontratë të kundërligjëshme 

të lëshuar nga ish Drejtori A.B se kjo kontratë është e kundërligjëshme e vërteton Ligji 

i Punës neni 8 si dhe Udhezimi Administrativ numer 07/2017 konkretishtë neni 4 pika 

6. Përfaqsuesi i të paditurës ka shtuar se kordinator i i cilësi në sektorin e 

Statmetologjisë  është caktuar dikush tjetër Dr.A.A kund këtij vendimi paditsja ka 

ushrtuar ankesë të ODA e Stamatologëve  të Kosovës OSK me të cilën ka kërkuar që të 
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anulohet vendimi mbi caktimin e kordinatorit te ri Dr.A.A Stamatatolog kjo kërkës 

është refuzuar  me vendimin nr.526 të datë 09.12.2019 prandaj duke u bazuar në këto 

si dhe në vendimin e ekspertit të punës që është në shkresat të lëndës QKMF nuk ka 

pasur mundësi ta paguaj paditësen sipas kontratës të kundërligjëshme. Paditsja në 

QKMF asnjëher nuk ka punue me kontratë si kordinatore e cilësisë ajo ka punuar si 

specialiste kurse aktivitetin qe i ka pasur shum të rrallë e ka zhvillue në orarin e punës 

duhet me u bazuar në OSK-së, i cili vendim nuk i përmbush elementet e një akti 

juridik për arsye se është i pa protokolluar dhe si i tillë nuk mundet të krijon efekt 

juridik për punen e radhës si kordinatore ajo është paguar duke e bazuar në 

rregulloren  e përkohshme për financa të Odës së Stamatelogëve të Kosovës. Prandaj 

duke u bazuar në provat veq e veq edhe të gjitha së bashku i ka  propozuar  gjykatës  

që të nxjerr një aktgjykim me të cilën në tërësi të refuzon padien dhe kërkespadien si 

të kundërligjëshme. 

 

Gjykata me qëllim të vërtetimit të drejtë të gjendjes së fakteve, për aq sa palët 

ndërgjyqëse parashtruan para gjykatës  ka bërë administrimin e provave  si vijon: Ka Lexuar  

Kontratën  e punës për kohë të pacaktuar e lidhur në mes të QKMF-së në Ferizaj dhe  

L.A e nënshkruar me datë 05.12.2018 vendimin e datë 24.01.2017 i nënshkruar nga 

kryetari i Odës Dr.K.SH, vendimi nga QKMF-së  me nr.1320 i datë 26.10.2018, vendimi 

i lëshuar nga inspektori i punës me nr.44/2019 i datë 28.02.2019, vendimi i inspektorit 

të punës me nr.275/2019 i datë 06.05.2019 konkursi me nr.52 i datë 30.01.2014, 

kontrata e punës në kohë të pacaktuar e lidhur në mes QKMF-së në Ferizaj dhe L.A e 

datë 01.05.2014 kontrata e punës për kohë të pacaktuar e lidhur ndërmjet QKMF-së  në 

Ferizaj dhe L.A e datë 03.12.2018 kërkesa për punsim e paraqitur nga L.A i datë 

07.12.2014, licenca e punës në emrin e L.A drejtura  qendres QKMF-së me nr.357 i datë 

26.04.2018 kërkesa e datë 26.04.2018 kërkesa e datë 15.05.2018 e nënshkruar nga L.A 

drejtuar QKMF-së me nr.437 i date 15.05.2018, kërkesa e datë 01.11.2018 e nënshkruar 

nga L.A drejtuar QKMF-së nr.1224 i datë 01.11.2018 kërkesa e datë 09.11.2017 e 

nënshkruar nga L.A drejtuara qendrës QKMF-së nr.1027 e datë 10.11.2017, ankesa e 

nënhktuar nga L.A e datë 12.11.2018 me nr.1276 e datë 14.11.2018 ankesa e nënshkruar 

nga L.A  datë 20.12.2018 nr.1424 raporti final nr.7 e datë 14.08.2018 datë e fillimit 
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ndërsa data e mbarimit 03.09.2018  ekspertiza e punuar nga eksperti financiar A.K e 

datë 13.11.2019 raporti i Odes të Stamatologëve të kosovës i datë 07.10.2019 vendimi i 

Odes Stamatologëve të Kosovës nr.526 i datë 09.12.2019 rregullorja e përkohëshme për 

menagjimin e financave të OSK-së e me nr.946 e datë 03.06.2019. 

 

Gjykata pas vlersimit të pohimeve të palëve ndërgjyqësore dhe provave të lartcekura në 

kuptim të nenit 8 të Ligjit të Procedures Kontestimore LPK-së, me kujdes dhe me ndërgjegjëje ka 

çmuar çdo prove veç e veç dhe të gjitha së bashku dhe ka gjetur se, kërkespadia e paditësit është e 

Bazuar. 

 

Me leximin e  kontratës së punës me nr.01.05.2014 gjykata ka kosntatuar  se paditesja 

ka qenë e punsuar te e paditura në kohë të pacaktuar, me pagë mujore 634.oo €. 

 

Me leximin e  kontratës së punës me nr.01.12.2018 gjykata ka kosntatuar  se paditesja 

ka qenë e punsuar te e paditura në kohë të pacaktuar, me pagë mujore 802.oo €. 

 

Me leximin e Vendimit e lëshuar nga Oda e Stomatologjisë e Kosovës të datë 

24.01.2017, gjykat ka konstauar se Dr.L.A nga QKMF-së në Ferizaj emrohet Kordinatore për 

EVP për Stamatologji dhe deget përcëjellëse për Rajonin e Ferizajit. 

 

Me leximin e Vendimit nr.1320 të datë 26.11.2018 lëshuar nga Këshilli Drejtues 

Qendra Kryesore e Mjeksisë Familjare në Ferizaj, gjykata ka konstatuar se Dr.L.A ti ngrihet 

koficienti  për punen  e Koordinateres së ZHVP-së në Sektorin e Stomatologjisë Kofecienti i 

saj të jetë sa i kordinatorëve të tjerë.  

 

            

 

 

               Gjykat pas ndëgjimit të palëve ndërgjyqëse, ekspertit financiar dhe duke e vlerësuar 

në mënyrë të gjithanshme, e duke e sqaruar në mënyrë të qartë duke marrë parasysh provat e 

prezentuar gjate shqyrtimit gjygjësor si Kontrata e Punës 01.12.2018, vendim nga OSK-së, si 

dhe Vendimin e Këshillit Drejtuese nga Qendra Kryesore e Mjeksisë Familjare në Ferizaj, e si  

provë me peshë dominante gjykat e pranon kontratën e punës të datë 01.12.2018 sipas së cilës 
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paga mujore e paditëse ishte caktuar prej 802.oo €, Andaj gjykata duke marr parasysh të gjitha 

provat materiale vlerësoi se shuma prej 1,794.75 €  duhet te kompenzohet nga e paditura, në 

pajtim të neni 11pika 1.8 e Ligjit të Punës ku parashihet edhe paga mujore e të punsuarit.  

 

Gjykata me rastin e njohjes së të drejtës në kamatë vjetore prej 4%, duke filluar nga 

data e ushtrimit të padisë te gjykata ne pajtim te Ligjit të Procedures Kontestimore. 

 

Gjykata ka vlerësuar edhe theksimet e tjera të palëve ndërgjyqëse, si dhe provat tjera 

por ka ardhur në përfundim se të njejtat janë pa ndikim në nxjerrjen e këtij Akgjykimi. 

 

Nga provat e administruar dhe dispozitave ligjore gjykata ka vlersuar se padia e 

paditësit është e bazuar , kjo para se gjithash se paditësi ka prezentuar prova dhe dëshmi se e  

paditura  i ka borxhe shumen prej 1,794.75 €.  

 

Nga  të lartëcekuart u vendos si në dispozitiv të këtij aktgjykim, e konform të nenit 143 

të LPK-së. 

 

GJYKATA THEMELORE FERIZAJ 

C.nr. 728/2019,  më datë 27.04. 2020 

                                                                                                         Gj y q t a r i 

                                                                                                                    Misin Frangu 

 

 

 

 

KËSHILLA JURIDIKE: kunder ketij Aktgjykimi munde të ushtrohet Ankesë, në  afat 

prej 7 ditesh nga dita e marrjës së këtij Aktgjykimi, në Gjykaten e Apelit në Prishtinë, 

përmes kësaj Gjykate. 


