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Numri i lëndës: 2019:125700 

Datë: 04.03.2020 

Numri i dokumentit:     00873926 

                   C.nr.235/18 

 

 GJYKATA THEMELORE NË FERIZAJ–Dega në Kaçanik, si gjykatë civile e shkallës 

së pare, gjyqtari Riza Livoreka, si gjyqtar individual me sekretaren juridike Azemine Berisha, 

në çështjen juridike të paditësit M.L nga fshati ... Komuna e Kaçanikut, të cilin me autorizim e 

përfaqëson M.K.B, avokate nga Kaçaniku, kundër të paditurës Komuna e Kaçanikut, të cilën 

me autorizim e përfaqëson I.L nga Kaçaniku, për çështjën kontestuese kompenzimin e 

diferencës se pagave, në seancën kryesore të mbajtur me datë 24.02.2020, në praninë e të 

autorizuarëve të palëve ndergjyqëse, ndërsa më datën 04.03.2020, mori këtë : 

 

      A K T GJ Y K I M 

 

 

I. MIRATOHET pjesrishtë kërkesëpadia e paditësit, M.L nga fshati ..., Komuna e 

Kaçanikut, e ushtruar me datën 11.07.2013 dhe DETYROHET e paditura Komuna Kaçanik që 

paditësit të i’a paguaj shumë prej 92.00€, në emër të koeficientit shtesë për  muajin  Shtatorë të 

vitit 2012 në tërsi SI E BAZUAR. 

  

 Këtë shumë me kamatë, prej 8% duke filluar prej datës 24.02.2020 e gjerë në pagesën 

definitive. 

 

II REFUZOHET pjesa tjetër e kërkesëpadisë mbi shumën e gjykauar edhe ate për 

shumën prej 276, në emër të koeficientit shtesë për muajt Prill, Maj  dhe Nëntor të vitit  2009, 

në tërsi SI E PA BAZUAR 

 

III.DETYROHET e paditura Komuna e Kaçanikut që paditësit të i’a paguaj shumën si 

në pikën I të këtij dispozitivi , si dhe shpenzimet e procedurës kontestimore në shumë prej 

829.00€ të cilat pagesa do të behen në afatë prej 7 ditësh nga dita e pranimit në derzim të këtij 

aktgjykimi.  

             

      A r s y e t i m 

 

 

 Paditësi përmes të autorizuarës, si në padi ashtu edhe në seancat e mbajtura gjyqësore, i 

ka propozuar gjykatës që kërkesëpadinë e paditësit ta miratojë në tërësi si të bazuar,dhe  ta 

detyrojë të paditurën Komuna e Kaçanikut, që paditësit të i’a paguaj  shumë prej 368.00 €. 
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Këtë shumë e ka kërkuar me kamatë prej 8% duke filluar nga data 02.12.2009 kur është bërë 

kërkesa për korigjimin e padisë e deri në pagesën definitive. 

 

E autorizuara ka theksuar se paditësi në atë periudhë kohore për të cilën e ka kërkuar 

pagesën e ka ushtruar detyrën e përfaqësimit të avokatit publik të Komunës së Kaçanikut i cili 

fakt mund të vërtetohet nga Aktvendimi i kryetarit të Komunës së Kaçanikut me nr. 

01.nr.11704/2009 i datës 07.12.2009, ku në arsyetim theksohet se tani paditësi ka qenë i 

caktuar ta kryej këtë detyrë që nga data 01.04.2009. 

 

Kanë theksuar se e paditura nuk e ka paguar diferencën në shumë prej 46.00€ edhe atë 

për muajt prill, maj dhe nëntorë të vitit 2009 si dhe për muajt shtatorë të vitit 2012. Prandaj 

meqenëse paditësi ka punuar, diferenca nuk i është paguar nga këto baza ka kërkuar që 

kërkesëpadia të miratohet si e bazuar. 

 

Shpenzimet i ka kërkuar .  

  

 E paditura përmes të autorizuarit, si në përgjigje në padi, ashtu edhe në  seancat e 

mbajtura gjyqësore, e ka kontestuar kërkespadinë dhe  i ka propozuar  gjykatës që  të njejten ta 

refuzojë në tërsi si të pa bazuarë.   

 

 Ka theksuar se paditësi ka punuar tek e paditura dhe herë pas here ka punuar si 

përfaqësues juridik i Komunës së Kaçanikut duke e zëvendësuar punëtoren që ka munguar, por 

e paditura për çdo zëvendësim e ka paguar diferencën e pagës. 

 

Ka theksuar se me vendimin e kryetarit të Komunës të datës 12.05.2009, paditësit   

është caktuar në ushtrimin e detyrës së Avokatit publik të Komunës nga data 12.05.2009 e deri 

me datë 30.09.2009, pra deri në kthimin e puntores nga pushimi i lehonisë. 

 

Ka theksuar se paditësit për  përfaqësimet e bëra kompenzimi i është paguar , e ky fakt 

mund të vërtetohet nga kartela e nënpunësit. Poashtu i autorizuari ka theksuar se Gjyakta me 

rastin e vendosjes duhet ta ketë parasyshë faktin se kërkesa e palës paditëse është e vitit 2009 

dhe kjo është parashkruar.Prandaj nga këto baza i ka propozuar Gjykatës që kërkesëpadinë ta 

refuzojë në tërsi si të pabazuar. 

 

  Shpenzimet nuk i ka kërkuar. 

  

 Gjykata për ta vërtetuar në mënyr të drejtë dhe të plotë gjendjen faktike në këtë qështje 

juridike civile me propozimin e palëve ndërgjyqse e zhvilloi procedurën e provave duke e bërë  

leximin e këtyre provave të shkruara: U lexuan: Provat si në procesverbalin e datës 04.01.2017, 

ankesa e datës 23.01.2017, Aktvendimi i datës 10.04.2013, qarkullimi për llogari, Aktvendimet 

e datës 12.05.2009 dhe 07.12.2009, kartela e nënpunësit, kërkesa e muajti shkurt 2020, pa pytje 

dhe pa vërejtje. 
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 Pas analizimit të provave në tërësi dhe të së cilës veç e veç si dhe konform nenit 8 të 

LPK-së,dhe bindjes së lire të gjykatës,Gjykata lidhur me këtë çështje kontestimore juridiko 

civile vërtetoi këtë gjendje faktike:  

 

 Paditësi ka qenë i punësuar tek e paditura, paditësi për një kohë të caktuar e ka kryer 

detyrën e avokatit publik komunal, ndërsa diferenca nuk i është paguar sipas sktemrimin dhe 

aktvendimit të kryetarit të komunës. . 

 

a) Se paditësi ka punuar tek e paditura, këtë fakt gjykata e vërtetoi nga thënjet në padi dhe 

theksimeve të bëra gjatë seancave gjyqësore,aktvendimit të datës 17.05.2013 ku është shënuar 

se paditësi është kordinatorë i shërbimeve administrative në shëndetësi dhe mirqenje sociale, 

mirëpo ky fakt nuk ishte kontestues në mes të palëve ndërgjyqëse. 

 

b) Paditësi  më vonë e ka kryer detyrën e avokatit publik Komunal, këtë fakt Gjykata e ka 

vërtetuar nga Aktvendimi i datës 01 nr.11704/2009, i datës 07.12.2009, nga ky Aktvendim 

vërtetohet se paditësit ka kryer detyrën e avokatit publik Komunal dhe do të paguhet më 

koeficient 9.5, poashtu më këtë Aktvendim është caktuar se paditësi këtë detyrë do ta kryerj 

nga data 01.12.2009 e deri në kthimin e punëtores nga  pushimi pa pagesë që është deri me datë 

31.12.2009. Poashtu këtë fakt  gjykata e ka vërtetuar edhe nga ndryshimi dhe plotësimi i 

aktemrimit të datës 01.04.2013 i cili gjindet në shkresat e lëndës. 

 

c) Se paditësit nuk është paguar sipas koeficinetit 9.5 për muajt prill, maj dhe nëntorë të 

vitit 2009 dhe shtatorë të vitit 2012. Këtë fakt gjykata e vërtetoi nga thënjet si në padi, 

theksimet e bëra gjatë këtij procesi gjyqësore dhe provave të cilat gjinden në shkresat e lëndëve 

nga të cilat vërtetohet se paditësi për këto muaj nuk i është paguar diferenca për punën e bërë. 

Poashtu ky fakt vërtetohet edhe nga listat e pagave nga të cilat vërtetohet se paditësi për këto 

muaj është paguar me koeficien 7.5 e jo me koeficien 9.5. 

 

Gjykata pas analizimit të padisë dhe provave të bashkangjitura, theksimeve të bëra, 

kërkesëpadinë e paditësit e miratoi pjesërisht si të bazuar dhe e detyroi të paditurën që të i’a 

paguaj shumën prej 92.00€ në emër të diferencës për muajin shtatorë të vitit 2012. Sepse 

paditësi për këtë periudhë kohore ka punuar ndërsa pagesa nuk i është bërë sipas koeficinetit 

9.5, ashtu siqë është paraparë me ndryshimin dhe plotësimin e aktemrimit dhe Aktvendimit 01 

nr.11704/09 të datës 07.12.2009. 

 

Prandaj Gjykata duke e pasur për bazë faktin se paditësi ka punuar, fakt i vërtetuar nga 

Aktvendimi i të paditurës i pohuar nga i autorizuari i të paditurës, pagesa nuk i është bërë, 

Gjykata padinë e paditësit e miratoi në tërsi si të bazuar. Konform nenit 55 të Ligjit të Punës nr. 

03/L212. 

 

 Gjykata e refuzoi një pjesë të kërkesëpadisë së paditësit edhe ate për shumën prej 

276.00€ sepse kjo kërkesë është parashkruar sepse paditësi padinë në Gjykatë e ka paraqitur 

më datë 11.07.2013, ndërsa me padi ka kërkuar që ti bëhet pagesa e diferencës për muajt prill, 

maj, nëntorë të vitit 2009 dhe shtatorë ti vitit 2012. Kërkesa për vitin 2009 është parashkruar 

sepse me dispozitën e nenit 87 të ligjit të punës është paraparë se të gjitha kërkesat nga 
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mardhënia e punës parashkruhen mbrenda afatit prej 3 vitesh nga dita e paraqitjes së 

kërkesës, e në rastin konkret kërkesa është e vitit 2009, ndërsa padia është paraqitur në 

Gjykatë me datë 11.07.2013. 

 

  Gjykata i analizoi theksimet e palës paditëse, e cila i ka propozuar gjykatës që 

kërkesëpadinë e paditësit ta miratojë në tërësi si të bazuar dhe ta detyrojë të paditurën qe t’ia 

paguaj shumën prej 368.00€, ne emër të diferencës. Gjykata këtyre theksimeve u’a fali 

besimin pjesërisht sepse paditësi për atë periudhë kohore ka punuar nuk është paguar sipas 

koeficientit 9.5 por është paguar sipas koeficientit 7.5, fakt i vërtetuar nga lista e pagave të 

cilat gjinden në shkresat e lëndës. Mirëpo kërkesa e palës paditëse për vitin 2009 është 

parashkruar. 

  

Gjykata i analizoi edhe theksimet e autorizuarit të të paditurës, i cili i propozoj  gjykatës që 

kërkesëpadinë e paditësit ta refuzoj në tërësi si të pa bazuar, këto theksime  gjykata i mori për 

bazë pjesërisht me rastin e vendosjes, sepse një pjesë e kërkesëpadisë së paditësit është 

parashkruar. Ndërsa sa i përket  kërkesës për muajin shtatorë të vitit 2012 këtë shumë Gjykata 

e ka detyruar të paditurën që ta paguaj sepse e paditura në asnjë provë nuk e ka vërtetuar se 

këto pagesa janë bërë për muajt e kërkuar por vetëm është theksuar se këto pagesa janë bërë. 

Prandaj Gjykata vendosi si më lartë. 

 

Gjykata e detyroi palën paditëse që ta paguaj shumën prej 829€, edhe atë për padi 104€, 

shumën prej 675€ për 5 seanca të mbajtura dhe një të shtyrë dhe shumën prej 20.00€, në emër 

të taksës për padi të paraëpara sipas udhëzimit administrativ nr.01/2017 të Këshillit Gjyqësorë), 

Gjykata vendimi mbi shpenzimet e procedures kontestimore e ka bazuar në nenin 452.1 të 

LPK-së. 

. 

Nga sa u thekësua më lartë u vendos si në dispozitiv të këtijë aktgjykimi  

 

GJYKATA  THEMEORE  FERIZAJ 

Dega në Kaçanik 

C.nr.235/18 prej datës 04.03.2020. 

 

                   GJYQTARI  

                           Riza LIVOREKA  

KËSHILLA JURIDIKE: 

Kundër këtijë aktgjykimi është e  

lejuar ankesa në afat prej 7 ditësh 

nga dita e marrjës së këtij aktgjykim, 

ankesa i paraqitet Gjykatës së Apelit  

në Prishtinë permes kësaj gjykate  

në kopje të mjaftushme.  

 


