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                                                                                                    C.nr.807/19 

 

GJYKATA THEMELORE NË FERIZAJ, Departamenti i Përgjithshëm, gjyqtari Alban 

Beqiri, në çështjen juridike të paditësit S.V nga fshati ..... Komuna Ferizaj, kundër të paditurës 

Komuna Ferizaj të cilën e përfaqëson me autorizim A.A, në çështjen juridike kompenzimi i 

diferencës i të ardhurave personale, në seancën e shqyrtimit gjyqësor të mbajtur me 

dt.10.12.2019, mori këtë: 

 

A K T GJ Y K I M 

 

I. APROVOHET në tërësi kërkesëpadia e paditësit S.V nga fshati ...... Komuna Ferizaj, 

si e bazuar. 

 

II. DETYROHET e paditura Komuna Ferizaj që paditësit t’ia paguaj pagesën e të 

ardhurave personale në emër të dëmit të shkaktuar në shumën e përgjithshme prej 4,421.47€, 

(katër mijë e katërqind e njëzet e një euro e katër dhjetë e shtatë cent), neto për periudhën 

17.07.2016 deri më dt.31.10.2019, me kamat ligjore prej 8%, nga data e paraqitjes së padisë 

dt.19.07.2019, deri në pagesën përfundimtare si dhe shpenzimet e procedurës në shumë prej 

120€ të gjitha në afat prej 7 ditësh, pas plotfuqishmërisë së këtij aktgjykimi, nën kërcënimin të 

përmbarimit. 

 

A r s y e t i m  

 

Paditësi në fjalën e tij ka deklaruar se mbesim në tërësi pranë padisë dhe kërkesëpadisë dhe 

precizimit të kërkesëpadisë, duke shtuar se nga provat e administruara u vërtetua baza juridike 

e kërkesëpadisë, kurse nga mendimi dhe konstatimi i ekspertit financiar u vërtetuar lartësia e 

saj, andaj baza juridike e kërkesëpadisë ka theksuar se mbështet në dispozitat ligjore  të nenit 

49 dhe 54 të Kushtetutës së Kosovës , dispozitë e nenit 136 par.1 neni 137 , 4,8,9 nenit 169.1 



 Numri i lëndës: 2019:156149 
 Datë: 10.12.2019 
 Numri i dokumentit: 00775114 
 

2 (11)  

 2
0

1
9

:1
5

6
1

5
0

 

dhe 174 të LMD-së, nenit 44 të Marrëveshjes së Përgjithshme Kolektive të Kosovës që ka hyrë 

në fuqi më datë 01.01.2015, nenit 23 parë 2 i Deklaratës Universale për të Drejtat e Njeriut, 

nenit 7 pika i), e Pakti Ndërkombëtar për të Drejtat Ekonomike, Sociale dhe Kulturore, nenit 4 

par.3 e Kartës Sociale Evropian, nenit 3 pika 2 e ligjit nr. 03/L-147 ligji për paga të nëpunësve 

civil, nenit 1 të Ligjit për Mbrojtje nga Diskriminimi, nr. 05-021. 

 

Sa i përket precizimit të kërkesëpadisë ka theksuar se e njëjta është bazuar në mendimin dhe 

konstatimin e ekspertit financiar respektivisht plotësim ekspertizën e tij ku në faqen 10 në 

tabelë e ka përcaktuar për çdo muaj, vit veç e veç sa i përket periudhës kohore nga data 

17.07.2016 deri me datën 31.10.2019 në shumë të përgjithshme prej 4.421.47 euro, i cili 

precizim është bërë pasi që e paditura është thirrur në parashkrim të kërkesëpadisë, andaj duke 

marr parasysh datën e precizmit 19.07.2016 deri në muajin tetor 2019, ka theksuar se nuk kemi 

parashkrim, pasi që parashkrimi është ndërprerë me rastin e paraqitjes të padisë në gjykatë më 

datë 19.07.2019. 

 

Lidhur me pretendimin e të paditurës se kemi të bëjmë me gjyqvarësisë ka theksuar se nuk 

qëndron pasi që për ekzistimin e gjyqvarësisë duhet të plotësohen tri kushte dhe atë  identiteti 

subjektiv, objektiv dhe baza e njëjtë juridike, kurse në rastin konkretë ka theksuar se subjektet 

janë të njëjta, por identitetet objektiv ndryshon sa i përket periudhës kohore të precizimit dhe 

lartësisë së kërkesëpadisë.  

 

Andaj ka theksuar se është vërtetuar fakti se ekziston një marrëdhënie juridike me karakter 

detyrimi në mes paditësit dhe të paditurës si dhe është vërtetuar fakti se është shkaktuar 

shkaktuar dëmi 

 

Ka kërkuar nga ana e gjykatës që kërkesëpadinë e precizuar në lartësi prej 4.421,47 euro, për 

periudhën kohore 17.07.2016 deri më 31.10.2019 ta aprovohet në tërësi si i bazuar me kamatë 

ligjore prej 8%, si dhe ka kërkuar shpenzimet e procedurës të cilat i ka specifikuar. 

 

E paditura përmes përfaqësuesit të saj ka deklaruar se mbesim edhe më tutje në tërësi pranë 

përgjigjes në padi, thëniet e cekura në seancën e kaluar, duke e kontestuar në tërësi padinë dhe 

kërkesëpadinë e paditësit si dhe precizimin e saj si për nga baza juridike ashtu edhe për nga 

lartësia. 
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Pasi që ka konsideruar se në rastin konkretë kemi të bëjmë me dy institute juridike mbi të cilat 

kërkesëpadia e paditësit është e pa bazuar, siç është instituti i parashkrimi duke u bazuar në 

nenin 87 të Ligjit të Punës ku shprehimisht thuhet të gjitha kërkesat nga marrëdhënia e punës të 

shprehura në mjete monetare parashkruhen në afat prej 3 vite, andaj dhe mbi këtë bazë ka 

theksuar se kërkesëpadia e paditësit është vërtetuar se është e parashkruar dhe e njëjta duhet të 

refuzohet, pasi që çështja e parashkrimit është e rregulluar me dispozitën e lart cekur të Ligjit 

të Punës si ligj i veçantë dhe nuk duhet të zbatohen dispozitat ligjore të LMD-së që i referohet 

paditësit nenit 353, si ligj i përgjithshëm. 

Përveç kësaj ka theksuar se në rastin konkretë kemi të bëjmë me gjyqvarësi kuptim nenit 262.1, 

262.3 dhe 264.4,të LPK_së, pasi që paditësi për kërkesën e njëjtë e ka paraqitur edhe një padi 

tjetër në vitin 2016, kopja e të cilës është në shkresat e lëndës mbi të cilën bazë i propozoj 

gjykatës që të hedhë poshtë padinë e paditësit si të pa bazuar. 

 

Gjykata për të vërtetuar gjendjen faktike ka bërë ushtrimin e provave, U lexua kërkesa e 

paditësit drejtuar të paditurës për ndryshim të pagesës së ndryshimit të koeficientit 

dt.13.05.2019, vendimi i komisionit për zgjidhjen e kontestit dhe ankesave me nr. 02-

070/01/0065045/19 dt.10.07.2019, vendimi i nxjerr nga zyra e kabinetit të Kryetarit të 

Komunës së Ferizajt nr. 164/15 dt.2.07.2015, ndryshimi dhe plotësimi i akt emërimit 

dt.01.09.2015 lëshuar në emër të paditësit S.V, përgjigja në kërkesë e paditurës me nr. 01-

130/19 dt.10.06.2019, autorizimi i të paditurës dhënë A.A, vendimi i Këshillit të Pavarur 

Mbikëqyrës për Shërbimin Civil të Kosovës nr. A02/101/2016 dt.11.05.2016Padia e cila është 

evidentuar në gjykatë nr. C.nr. 396/16 dt.24.05.2016, procesverbali i Gjykatës Themelore në 

Prishtinë- departamenti për Çështje Administrative me nr. A.nr,828/16 dt.13.03.2019, 

aktgjykimi i Gjykatës Themelore në Prishtinë- Departamenti për Çështje Administrative nr 

nr.A.nr. 828/16 dt.13.03.2019, ankesa e datës 15.04.2019 kundër aktgjykimit A.nr.828/16 

dt.13.03.2019, ekspertiza e ekspertit financiar Afrim Konjufca e datës 29.11.2019, plotësim 

ekspertiza e ekspertit financiar A.K dt.09.12.2019. 

 

Gjykata duke i vlerësuar provat një nga një dhe të gjitha së bashku në kuptim të nenit 8 të 

LPK-së gjeti se kërkesë padia e paditësit është e bazuar. 

 

Gjykata nga provat e administruara, deklaratat e palëve ndërgjygjëse ka vërtetuar gjendjen 

faktike, se nuk është kontestuese se ekziston marrëdhënia e punës mes paditësit dhe të 

paditurës, respektivisht transferimi i paditësit nga pozita e marrëdhënies së punës Këshilltar i 
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Arsimit të Mesëm të Ulët në vendin e punës Zyrtar Ligjor në Sektorin e Shërbimeve Juridike, 

Ligjore dhe Administrative, dhe nuk ka qenë kontestuese se në bazë të ndryshimit dhe 

plotësimit të akt emërimit paditësit i është caktuar koeficienti 9, në bazë të së cilës janë 

përcaktuar të drejtat dhe detyrimet ndërmjet palëve kontraktuese, por kontestuese ishte fakti se 

kërkesëpadia e paditësit a është e parashkruar si dhe a kemi të bëjmë me gjyqvarësi. 

 

Gjykata me anë të Vendimit mbi transferimin e përhershëm të nëpunësit civil në vendin tjetër 

të punës me numër protokolli 164/15 dt.02.07.2015, ka vërtetuar faktin se paditësi ka qenë në 

marrëdhënie pune tek e paditura në pozitën e Këshilltarit të Arsimit të Mesëm të Ulët, nga e 

cila pozitë me vendimin e lart cekur është transferuar në pozitën e Zyrtarit Ligjor në Sektorin e 

Shërbimeve Juridike, Ligjore dhe Administrative, nga data 03.07.2015, kurse në paragrafin II 

të këtij vendimi thuhet “I përmenduri më lart do të realizoj nivelin e njëjtë të pagës mujore dhe 

detyrat e punës që do ti kryej janë në harmoni me përgatitjen profesionale”. 

 

Gjykata me anë të shkresës lëshuar nga ana e Drejtorisë së Financave e datës 12.11.2019, ka 

vërtetuar faktin se paditësit deri sa ishte në marrëdhënie pune tek e paditura si Këshilltarit të 

Arsimit të Mesëm të Ulët, koeficienti i tij ishte 7 kurse me rastin e transferimit të tij në pozitën 

e Zyrtarit Ligjor në Sektorin e Shërbimeve Juridike, Ligjore dhe Administrative, koeficienti 

ishte 9 mirëpo ky vendim nuk është zbatuar sa i përket rritjes së koeficientit nga ana e të 

paditurës për dallim që paditësi nga datat 03.07.2015, ka filluar që të kryej detyrat dhe 

përgjegjësitë e punës të Zyrtarit Ligjor në Sektorin e Shërbimeve Juridike, Ligjore dhe 

Administrative. 

 

Andaj duke marr parasysh se me vendimin e lart cekur, është bërë transferimi, i vendit të punës 

të paditësit, kurse me anë të ndryshimit dhe plotësimit të aktit të emëritmit  janë përcaktuar të 

drejtat dhe detyrimet Gjykata lidhur me lartësinë e dëmit material ka vendosur sipas vlerësimit të 

lirë në kuptim të nenit 323 LPK-së, lidhur me nenin 136, 140 lidhur me nenin 173 të LMD-së, e 

duke u bazuar në mendimin e ekspertizës së ekspertit financiar A.K, e datës 29.11.2019, si dhe 

plotësim ekspertizën e tij të datës 09.12.2019, mendimin e të cilit e vlerësoi në tërësi si 

profesional dhe objektiv, si dhe dokumentacionit i cili gjendet në shkresat e lëndës të 

administruara si prova në këtë çështje juridike, sa i përket dëgjimit të ekspertit, gjykata meqenëse 

nuk ka pasur kërkesa nga palët ndërgjygjëse që të ftohet eksperti për të dhënë sqarime siç 

parashihet me nenin 362 par.1 të LPK-së konsideroj se kjo dispozitë ligjore është konsumuar 

meqenëse palët kanë hequr dorë në procesverbal se nuk ka nevojë të ftohet eksperti për sqarime. 
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Për paditësin gjykata në emër të diferencës të ardhurave personale në emër të dëmit të shkaktuar, 

për periudhën 17.07.2016 deri më dt.31.10.2019, ka caktuar shpërblimin e dëmit në shumë prej 

4,421.47€, (katër mijë e katërqind e njëzet e një euro e katër dhjetë e shtatë cent), neto e cila 

shumë është përllogaritur nga ana e ekspertit financiar duke bërë krahasimin e pagës që ka qenë e 

përcaktuar në akt emërimin e paditësit me koeficient 7 sa ishte Këshilltarit të Arsimit të Mesëm 

të Ulët, dhe pagës që do të duhej të merrte në pozitën e transferuar Zyrtarit Ligjor në Sektorin e 

Shërbimeve Juridike, Ligjore dhe Administrative, koeficienti ishte 9 me anë të vendimit numër 

164/15 datë 02.07.2015, respektivisht me ndryshimin dhe plotësimin e akt emërimit, duke 

përfshirë dhe detyrimet kontributit pensional, lartësia e aprovuar e kërkesëpadisë i referohet 

diferencës së të ardhurve personale në mes koeficientit 7 dhe 9 për shkak të mos përmbushjes së 

detyrimit kontratën e punës për vendin e punës Zyrtarit Ligjor në Sektorin e Shërbimeve 

Juridike, Ligjore dhe Administrative, koeficienti ishte 9 tek e paditura. 

 

Gjykata nga provat e administruara  ka vërtetuar faktin se paditësi në procedurë administrative i 

është drejtuar të paditurës me kërkesë Zyrës së personelit të Komunës së Ferizajt për 

kompenzimin e pagave dhe ndryshimin e koeficientit prej 7 në 9 në mënyrë retroaktive me datën 

13.05.2019, duke u bazuar në Vendimit mbi transferimin e përhershëm të nëpunësit civil në 

vendin tjetër të punës me numër protokolli 164/15 dt.02.07.2015, kurse e paditura me anë të 

përgjigjes me numër protokolli 01-130/19 dt.10.06.2019, e ka njoftuar se e paditura në mungesë 

të mjeteve buxhetore nuk ka mundur ta zbaton vendimin e lart cekur sa i përket ndryshimit të 

koeficientit nga 7 në 9 në mënyrë retroaktive nga data 01.09.2015, paditësi i është drejtuar me 

ankesë Komisionit të shkallës së dytë me të cilën e ka atakuar përgjigjen e marr nga ana e 

udhëheqësit të Financave, kurse Komisioni për Zgjidhjen e Kontesteve dhe Ankesave me 

vendimin me numër  02-070/01-0065045/19 dt.10.07.2019, e ka refuzuar ankesën e paditësit me 

arsyetim e njëjtë se ankesa nuk mund të aprovohet për shkak të mungesës së mjeteve buxhetore, 

kundër të cilit vendim paditësi ka të drejtë të paraqet ankesë brenda afatit prej 30 ditësh në 

Këshillin e Pavarur Mbikëqyrës për Shërbimin Civil të Kosovës. 

 

Gjykata nga ekspertiza e ekspertit financiar A.K, përmes kësaj prove ka vërtetuar faktin se e 

paditura duke u bazuar në ndryshimin dhe plotësimin e akt emërtimit e datës 01.09.2015, i cili 

ndryshim i akt emërimin ka ardhur si rezultat i Vendimit për transferimin e përhershëm të 

nëpunësve civil në vendin tjetër të punës të paditësit ku dhe i është caktuar koeficienti 9 është 

dashur që e paditura në emër të detyrave të punës të cilat janë caktuar me akt emërim të paguaj 

për muajin shtator 2016 deri në muajin dhjetor 2016 pagën mujore 557.90€, të cilin detyrim e 
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ka përmbushur pjesërisht duke e paguar vetëm nga  445.09€, sipas akt emërimit të mëparshëm 

ku e ka pasur koeficientin 7, kurse nga muaji janar 2017 deri në muajin dhjetor 2017 është 

dashur t’ia paguaj pagën mujore 560.37€, i cili detyrim është përmbushur pjesërisht duke ia 

paguar vetëm nga 445.09€, kurse nga muaji janar 2018 deri në muajin dhjetor 2018 është 

dashur t’ia paguaj pagën mujore 563.64€, i cili detyrim është përmbushur pjesërisht duke ia 

paguar vetëm nga 461.79€, kurse nga muaji janar 2019 deri në muajin nëntor 2019, periudhë në 

të cilën është nxjerr ekspertiza është dashur t’ia paguaj pagën mujore nga 587.47€, i cili 

detyrim është përmbushur pjesërisht duke ia paguar vetëm nga 465.63€, respektivisht që i bije 

se dëmi që i është shkaktuar paditësit në emër të diferencës e të ardhurave personale për 

periudhën e precizuar datë 17.07.2016 deri më dt.31.10.2019, është shuma prej 4.421,47€, 

kurse diferenca në emër të ndryshimit për pagesë për kontributin pensional është 517,19, e i cili 

dëm ka ardhur me veprimet e të paditurës. 

 

Duke marr parasysh se paditësi ka kryer dhe vazhdon ende të kryej të gjitha detyrat dhe 

përgjegjësisë sipas ndryshimit dhe plotësimit të akt emërimit të datës 01.09.2015, për çka nuk 

ka qenë kontestuese nga e paditura, në njërën anë kurse në anën tjetër e paditura nuk e ka 

përmbushur detyrimin e saj sa i përket të ardhurave personale me koeficient 9 që është e 

përcaktuar me anë të ndryshimit dhe plotësimit të akt emërimit sa i përket rritjes së koeficientit 

respektivisht pagës mujore, gjykata konsideron se duke u bazuar në nenin 55 par.1 të Ligjit të 

Punës ku është e përcaktuar qartë se i punësuari ka të drejtë në pagë e cila i caktohet me 

kontratën e punës e në pajtim me këtë ligj, (akt emërim), kontratën, kontratën kolektive apo me 

akt të brendshëm të punëdhënësit, andaj në rastin konkretë paditësi nuk mund të pësoj nga  

arsyet e të paditurës se nuk ka mundur të zbatoj ndryshimin e akt emërimin për shkak të 

mungesës së mjeteve buxhetore, pasi që me kohë është dashur e paditura të planifikoj, e jo tani 

të thirrët në mungesë të mjeteve buxhetore.  

 

Paga e paditësit sipas ndryshmit të plotësimit të akt emërimit rezulton të jetë koeficienti 9, në 

emër të detyrave të punës që janë përcaktuar me akt emërim, në njërën anë kurse në anën tjetër 

paditësi ende ka vazhduar të paguhet sipas koeficientit 7 që kishte sa ishte Këshilltar i Arsimit 

të Mesëm të Ulët tek e paditura, i cili fakt është në kundërshtim me plotësim ndryshimin e akt 

emërimit, Ligjin të Punës dhe me Ligjin për Pagat të Shërbyesve Civil, andaj gjykata 

konsideron se pretendimet e paditësi se i njëjti është dëmtuar materialisht në të ardhura 

personale për periudhën 17.07.2016 deri më dt.31.10.2019, është shuma prej 4.421,47€, është i 

bazuar pasi që këtë rrethanë gjykata e ka vërtetuar përmes ndryshimit dhe plotësimit të akt 



 Numri i lëndës: 2019:156149 
 Datë: 10.12.2019 
 Numri i dokumentit: 00775114 
 

7 (11)  

 2
0

1
9

:1
5

6
1

5
0

 

emërimit, përgjigjes të dhënë nga ana e zyra e personelit tek e paditura kur ka theksuar se 

arsyeja e mos zbatimit të ndryshimit dhe plotësimit të akt emërimit, ka qenë në mungesë 

financiare e jo për arsye tjera të cilët rrethanë e ka marr për bazë edhe Komisionit i ankesave në 

shkallë të dytë pas ankesës së paditësit që është ankuar kundër kësaj përgjigje, kurse sa i përket 

lartësisë së saj gjykata e ka vërtetuar përmes mendimit të ekspertit financiar A.K. 

 

Gjykata konsideron se e pretendimet e të paditurës në lidhje me arsyet e mos ndryshimit, 

respektivisht mos pagesës së pagesës të paditësit sipas koeficientit të ri 9 ka qenë mungesa e 

mjeteve buxhetore këto pretendime janë të pa bazuar për gjykatën për faktin se e njëjta është 

dashur paraprakisht ti drejtohet me kërkesë Ministrisë të Administratës dhe Pushtetit Lokal 

Divizionit të Pagave në lidhje me mundësinë e lejimit të futjes në listën e pagave me koeficient 

të ri 9, dhe pas marrjes së përgjigjes-pëlqimit nga ana e MAPL-së, tek atëherë është dashur që 

të nxirret vendimi mbi transferimit e paditësit nga pozita e Këshilltarit të Arsimit të Mesëm të 

Ulët, në pozitën e Zyrtarit Ligjor në Sektorin e Shërbimeve Juridike, Ligjore dhe 

Administrative dhe pastaj të bëhej ndryshimi dhe plotësimi i akt emërimit dhe zbatimi i tij në 

listën e pagave, për çka nuk është provuar se paraprakisht e paditura i është drejtuar me kërkesë 

MAPL-së, andaj për shkak të papërgjegjshmërisë së të paditurës nuk mund ti shkaktohet dëm 

paditësit, andaj e paditura duhet të mbajë përgjegjësi për shkak se me fajin e saj ka ardhur deri 

te dëmi material që i është shkaktuar paditësit e nuk ka ardhur me fajin e paditësit. 

 

Gjykata sa i përket pretendimit të paditurës se kërkesëpadia e paditësit është e parashkruar 

kuptim nenit 87 të Ligjit të Punës, dhe në rastin konkretë nuk duhet të zbatohet dispozita e 

nenit 353 e LMD-së te parashkrimi i kërkesave periodike, gjykata konsideron se ky pretendim 

është i pa bazuar pasi që nuk kemi kërkesë të parashkruar, meqenëse paditësi e ka bërë 

precizimin e kërkesëpadisë brenda periudhës 3 vjeçare duke filluar nga data 17.07.2016 deri 

më dt.31.10.2019, pasi që me rastin e paraqitjes së padisë në gjykatë me datën 19.07.2019, 

është ndërprerë parashkrimi i pjesës së precizuar kuptim nenit 369 të LMD-së, e cila dispozitë 

e rregullon se “parashkrimi ndërpritet me paraqitjen e padisë...” duke u nisur nga fakti se 

paditësi për periudhën 01.09.2015 deri me datën 31.06.2016 respektivisht 10 muaj nuk e ka 

kërkuar pasi që kjo pjesë ka qenë e parashkruar, kuptim nenit 87 të LP lidhur me nenin 357 të 

LMD-së e cila dispozitë ligjore e rregullon çështjen parashkrimit, andaj gjykata konsideron se 

pretendimet e të paditurës që kërkesëpadia e paditësit e precizuar është e parashkruar nuk 

qëndron për faktin se në rastin konkretë kemi të bëjmë me kërkesa periodike dhe duhet të 

zbatohet neni 353 i LMD-së, ku thuhet “Kërkesat e dhënieve periodike që rrjedhin vit për vit 
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ose në afate të caktuara më të shkurtra (kërkesat periodike), qofshin ato kërkesa periodike 

akcesore, siç janë kërkesat e kamatës, apo kërkesa periodike të atilla në të cilat përfundon vetë 

e drejta, siç janë kërkesat e ushqimit, parashkruhen tri (3) vjet nga arritja e secilës dhënie të 

veçantë për pagesë”, në rastin konkret paga hynë në kuadrin e kërkesave periodike-mujore, dhe 

parashkrimi i saj arrihet pasi që të ketë kaluar periudha prej 3 vite, konform nenit 87 të Ligjit të 

Punës, ku thuhet “Të gjitha kërkesat nga marrëdhënia e punës në para, parashkruhen brenda 

afatit prej tri (3) vitesh, nga dita e paraqitjes së kërkesës”, pasi që paditësi për pagat para muajit 

Korrik 2016, nuk i ka kërkuar, andaj gjykata konsideron se pjesa e të ardhurave e precizuar e 

kërkesëpadisë nuk është e parashkruar dhe për gjykatën interpretimi i kësaj dispozite nga e 

paditura që e tërë kërkesa është e parashkruar nuk qëndron, kjo për faktin se për periudhën 

19.05.2015 deri me datën 31.06.2016, paditësi nuk e ka kërkuar, pasi që edhe me nenin 360 

par.2 thuhet “Afati i parashkrimit rrjedh nga fundi i vitit  në të cilën arrin kërkesa për pagesë” 

në rastin konkretë fundi i muajit Qershor 2016 pasi që pagat paguhet për çdo muaj, kurse me 

par.3 të këtij neni thuhet se “Parashkrimi rrjedh edhe nëse furnizimi dhe shërbimet vazhdojnë” 

në rastin konkretë edhe pse paditësi vazhdon të punoj ende në pozitën e Zyrtar Ligjor në 

Sektorin e Shërbimeve Juridike, Ligjore dhe Administrative kërkesa e tij për periudhën  

19.05.2015 deri me datën 31.06.2016, ka qenë e parashkruar në rast se eventualisht paditësi do 

ta kishte kërkuar, por meqenëse nuk ka pasur kërkesë për atë periudhë gjykata konsideron se 

për periudhën të cilën e ka kërkuar kërkesa nuk është e parashkruar. 

 

Sa i përket pretendimit se kemi të bëjmë me gjyqvarësi dhe se padia e paditësit duhet të hudhet 

kuptim nenit 262 lidhur me nenin 264 të LPK-së, gjykata nga provat të cilat gjinden në 

shkresat e lëndës rezulton fakti se paditësi, është e vërtet se më parë e ka dorëzuar në këtë 

gjykatë padi me datën 24.05.2016, e cila është evidentuar me numër C.nr.396/16, por kjo 

gjykatë me aktvendim jashtë seancës e ka përcjell lëndën në kompetencë në Gjykatën 

Themelore në Prishtinë Departamenti për Çështje Administrative, si dhe është vërtetuar fakti se 

Këshilli i Pavarur Mbikëqyrës për Shërbimin Civil të Kosovës me vendimin e saj A 

02/101/2016 datë 11.05.2016, e ka hudhur si të pa lejuar ankesën e paditësit me numër 

A/02/101/2016 datë 21.03.2016, dhe kundër të cilit vendim paditësi ka hapur konflikt 

Administrativ në Gjykatën Themelore në Prishtinë Departamenti për Çështje Administrative, 

ku gjyqtari i kësaj gjykate në seancën e datës 13.03.2019, në lëndën A.nr.828/16, ka nxjerr 

aktvendim procedural ku ka bërë bashkimin e lëndëve, dhe atë lëndën të cilën kjo gjykatë është 

shpallur jo kompetente lëndore e cila ka qenë e evidentuar me numër C.nr.396/16 dhe lëndën 

që paditësi ka hapur konflikt administrativ ndaj vendimit të KPMSHCJ-së. 
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Nga shikimi i padisë fillestare e cila ka qenë evidentuar në këtë gjykatë me numër C.nr.396/16, 

me padinë e cila është objekt i kërkesëpadisë, rezulton fakti se palët ndërgjygjëse janë të njëjta 

objekti është i njëjtë, baza juridike e njëjtë, por periudha kohore nuk është e njëjtë, andaj në 

rastin konkretë gjykata konsideron se nuk janë plotësuar të gjitha elementet komulative siç 

parashihet me nenin 262.4 të LPK_së, pasi që është e vërtet fakti se janë palët e njëjta, objekti i 

njëjtë, baza juridike e njëjtë, por kërkesa nuk është e njëjtë (lartësia e saj) periudha kohore 

meqenëse paditësi në padinë e cila ka qenë e evidentuar me numër C.nr.396/16, nuk e ka 

precizuar fare kërkesëpadinë e tij sa i përket periudhës kohore dhe lartësisë së saj, si dhe fakti 

se kjo gjykatë e ka shpallur vetën jokompetente në pikëpamje lëndore, kurse Gjykata 

Themelore në Prishtinë Departamenti për Çështje Administrative ka vlerësuar me aktgjykimin 

e saj A.nr.828/16 dt.13.03.2019, vetëm sa i përket ligjshmërinë e vendimit të KPMSHCK_së 

çka do të thotë se e njëjta nuk është lëshuar në lartësinë e të ardhurave personale pasi që nuk ka 

qenë kompetencë e saj, kundër të cilit aktgjykim paditësi ka paraqitur ankesë, dhe deri më tani 

ende nuk ka vendosur Gjykata e Apelit në lidhje me ankesën e paditësit, kurse paditësi tani me 

padinë e tij e ka bërë precizimin e kërkesëpadisë sa i përket periudhës kohore dhe lartësisë së 

saj e cila nuk është e njëjtë me padinë e lart cekur andaj dhe gjykata konsideron se në rastin 

konkretë nuk kemi të bëjmë me gjyqvarësi, andaj dhe pretendimet e të paditurës se kemi të 

bëjmë gjyqvarësi është i pa bazuar. 

 

Përveç gjyqvarësisë ku është thirrur e paditura gjykata ka shkuar edhe më lart edhe pse e 

paditura nuk është thirrur se mos kemi të bëjmë me Res Judicata por  prapë ka konsideruar se 

nuk kemi të bëjmë me çështje të gjykuar pasi që Gjykata Themelore në Prishtinë Departamenti 

për Çështje Administrative me aktgjykimin e saj A.nr.828/16 dt.13.03.2019, ka vendosur 

vetëm sa i përket ligjshmërisë së vendimit të KPMSHCK-së, dhe jo për të ardhurat personale si 

dhe kundër të cilit aktgjykim paditësi ka paraqitur ankesë, çka nënkupton se edhe si i tillë nuk 

është bërë i plotfuqishëm. 

 

Andaj gjykata konsideron se veprimet e të paditurës janë në kundërshtim e dispozitat ligjore të 

lart cekura si dhe me nenin 23.2 të Deklaratës Universale për të Drejtat e Njeriut thuhet 

“Gjithkush ka të drejtën për punë, të zgjedhë lirisht profesionin, të ketë kushte të favorshme 

pune dhe të jetë i mbrojtur nga papunësia.”, kurse me vendimin nr.164/15,me të cilin paditësi 

është transferuar në par.2 thuhet “I përmenduri më art (i referohet paditësit) do të realizoj 

nivelin e njëjtë të pagës mujore dhe detyrat e punës që do ti kryej janë në harmoni me 

përgatitjen profesionale”, andaj meqenëse paditësi është caktuar në detyrat e punës duke u 
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bazuar në përgatitjen profesionale në raport me të do të duhej të paguhej edhe me pagën që 

është përcaktuar koeficienti 9, për çka dhe nuk është paguar, kurse par.3 i Deklaratës 

Universale për të Drejtat e Njeriut i këtij nenit thuhet “Gjithkush, pa kurrfarë diskriminimi, ka 

të drejtë që për punë të njëjtë të marrë rrogë të njëjtë”, për çka dhe siç u vërteta më lart paditësi 

nuk është paguar për punën e kryer që ka qenë e përcaktuar koeficienti 9, por ka vazhduar të 

pranoj pagën me koeficient 7 sa ishte Këshilltar i Arsimit të Mesëm të Ulët e cila deklaratë 

është e inkorporuar në Kushtetutën e Republikës së Kosovës në nenin 22 par.1, e cila dispozitë 

kushtetuese e rregullon zbatimin e drejtpërdrejtë e marrëveshjeve dhe instrumenteve 

ndërkombëtare. 

 

Përveç bazës juridike të lart cekur gjykata konsideron se kërkesëpadia e paditësit është e bazuar 

edhe në nenin 3.2 i Ligjit për Pagat të Shërbyesve Civil e cila dispozitë thuhet “Institucionet e 

administratës publike të Republikës së Kosovës janë të detyruara të paguajnë pagë të njëjtë për 

punën me vlerë të njëjtë”, e cila është në përputhje respektivisht nuk është në kundërshtim 

nenin 23.3 të Deklaratës Universale për të Drejtat e Njeriut, si dhe kërkesëpadia është e bazuar 

edhe me nenin 4 dhe 5 të LPNC-së, ku është e rregulluar paga bazë në të cilën thuhet “Paga 

bazë, sipas këtij ligji është rezultat i çmimit të punës, përkatësisht vlerës për punën e thjeshtë 

dhe koeficientet e caktuar për çdo grup e nëngrup, si dhe shumat e rritura të përvojës së punës, 

për çdo vit të plotë, në përqindje të caktuar”, kurse par.2. “Paga bazë sipas këtij ligji është 

rezultat i angazhimit dhe përkushtimit të nëpunësit civil në pozitën e tij  të  punës  në  raport  

me  tërësinë  e  pozitave  të  tjera  të  punës  të  përcaktuara  me  akt  nënligjor  nga Qeveria e 

Republikës së Kosovës”. 

 

Andaj ashtu siç u konstatuar se me anë të ndryshimit dhe plotësimit të akt emërimit paditësit i 

është caktuar koeficienti 9, respektivisht i është ndërruar nga 7 në 9, por edhe përkundër kësaj i 

njëjti është paguar dhe vazhdon ende të paguhet me koeficient 7, që është në kundërshtim me 

dispozitat ligjore. 

 

Andaj Gjykata me rastin e marrjes së vendimit ka marr parasysh gjithnjë edhe pretendimet tjera 

të përfaqësuesit të paditurës, por nuk kanë pasur ndikim për ndonjë vendim ndryshe. 

 

Gjykata sa i përket kamatë ligjore ka vendosur kuptim nenit 382 të LMD-së, duke ia njohur 

kamatën prej 8%, nga data e paraqitjes së padisë deri në pagesën përfundimtare.  
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Vendimin për shpenzimet e procedurës, gjykata e ka bazuar në kuptim të nenit 452.1 të LPK-

së, andaj e paditura obligohet që paditësit t’ia paguaj shpenzimet e procedurës në shumë të 

përgjithshme prej 120€,  dhe atë në emër të ekspertizës financiare shumën prej 100€, kurse në 

emër të taksës gjyqësore për padi 20€. 

 

Nga sa u tha më lartë është vendosur si në dispozitav të këtij aktgjykimi. 

 

GJYKATA THEMELORE NË FERIZAJ, 

C.nr.807/19 dt.10.12.2019 

                                                                                                                      Gjyqtari, 

                                                                                                                   Alban Beqiri 

 

 

 

 

KESHILLA JURIDIKE, kundër këtij aktgjykimi është 

e lejuar ankesa në afatin prej 7 dite, nga dita e pranimit 

Gjykatës së Apelit në Prishtinë, përmes kësaj gjykate. 

 

 


