
C.nr.356/2018 

GJYKATA THEMELORE NE MITROVICE, si kontestimore e përberë nga Gjyqtari 

individual Naim Meholli, ne çështjen juridike te paditësit E.F nga ..... te cilin e 

përfaqëson av. E.R nga ...... rr. “.....” ..., kundër te paditurës Komuna e .....– ..., për shkak 

te kompensimit te ardhurave personale nga marrëdhënia e punës, pas mbajtjes se 

seancës gjyqësore publike, gjykata me dt. 18.03.2019, nxjerr këtë: 

 

A K T GJ Y K I M 

I. APROVOHET e bazuar kërkesëpadia e paditëses E.F nga ...., ashtu që, 

II. OBLIGOHET e paditura Komuna e .... qe në emër te pagesës të të ardhurave 

personale për periudhën kohore për 7 muaj, t’ia paguaj paditësit shumën prej 1789.93 

€ (një mijë e shtatëqind e tetëdhjetë e nëntë euro e nëntëdhjetë e tre cent), në afat prej 7 

ditësh nga dita e marrjes së aktgjykimit nën kërcënim të përmbarimit ligjor 

III. OBLIGOHET e paditura Komuna e ..... t’ia paguajnë paditësit shpenzimet e 

procedurës kontestimore ne shume prej 269 euro të gjitha në afat prej 7 ditësh nga dita 

e marrjes së aktgjykimit nën kërcënim të përmbarimit ligjor. 

A r s y e t i m 

Paditësi ka parashtruar padinë në gjykatë  me datë 23.05.2018 me të cilën ka kërkuar 

kompensimin e të ardhurave personale nga marrëdhënia e punës. 

Gjykata me datë 18.03.2019 ka caktuar seancë gjyqësore në të cilën kanë prezantuar 

paditësi, i autorizuari i paditësit si dhe e përfaqësuesi i të paditurës Avokat publik 

komunal A.M. 

I autorizuari i paditësit për gjate shqyrtimit gjyqësor ka deklaruar se mbetem ne tërësi 

pranë padisë dhe kërkesëpadisë te ushtruar pranë kësaj gjykate meqenëse pas paraqitjes 

se padisë ka rrjedhur një situate e re ashtu qe ka rezultuar se paditësi nuk i ka pranuar 

pagat edhe për muaj korrik, gusht dhe shtator te vitit 2018 e beje zgjerimin e padisë dhe 

kërkesëpadisë ashtu qe tani e tutje nga gjykata kërkoj qe paditësit ne emër te realizimit 

te pagave te humbura për muajt tetor, nëntor dhe dhjetor 2017, janar, korrik, gusht, 
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shtator 2018 ne emër te kompensimit te pagave te humbura te ia njeh shumen e 

tërësishme prej 1789.93 euro. Për ta qartësuar edhe me tutje kërkesëpadinë ton i 

përcaktoj vlerat e pagave te parealizuara për paditësin siç vijon: për muajt tetor, nëntor 

dhe dhjetor te vitit 2017 e paditura i detyrohet paditësit ne shumen 660 euro për muajin 

janar 2018 i detyrohet 440 euro, për muajt korrik dhe gusht 2018 i detyrohet 459.94 

euro kurse për muajin shtator 2018 I detyrohet 229.99 euro e qe vlera totale e këtyre 

shumave arrin ne 1789.93 euro. Meqenëse ne padi kemi kërkuar edhe njohjen e kamatës 

ne këtë seancë heqim dore nga një kërkesë e tille dhe kërkoj qe gjykata te na aprovoj 

padinë dhe kërkesëpadinë ne tërësi. Po ashtu tërhiqemi nga propozimi për caktimin për 

ekspertizën financiare sepse ne baze te kontratave pa mëdyshje vërtetohen lartësia e 

pagese se paditësit. Shpenzimet i kërkojmë dhe atë për përpilim te padisë ne shumen 

prej 104 euro si dhe për përfaqësim për një seancë ne shume prej 135 euro e po ashtu ne 

emir te taksës për padi 20 euro, te gjitha ne afat prej 7 ditësh nen kërcenim për 

përmbarim ligjor.  

Përfaqësuesi i të paditurës gjatë shqyrtimit gjyqësor ka deklaruar: kundërshtoj padinë 

dhe kërkesëpadinë duke theksuar se është e vërtet qe paditësi ka punuar si profesor ne 

shkollën e mesme te mjekësisë “.....” mirëpo nuk është paguar për ata muajt ne te cilën 

theksohet ne padi dhe ne precizimin e padisë ne seancën e sodit andaj ne kërkojmë qe 

gjykata te sjell një vendim meritor pas shqyrtimit te provave. Arsyeja e mos pagesës ka 

qene pamundësia ne listën e pagave. 

Gjykata me qellim te vërtetimit te drejtë dhe te plot te gjendjes faktike për aq sa palët 

ndërgjyqëse i parashtruan ato ne kuptim te nenit 7 te LPK-se, ne procedurën e provave 

ne shqyrtim kryesor te mbajtur me datën 18.03.2019, Gjykata administroj këto prova: 

kontrata e punës e datës 05.10.2017, kontrata e punës e datës 01.01.2018, vërtetimi e 

datës 10.04.2018,  pasqyra e llogarisë e datës 21.05.2018, kërkesa drejtuar te paditurës 

nga ana e paditësit e datës 01.03.2018, përgjigja ne kërkesë e te paditures dt.10.04.2018, 

formulari për reklamacion lëshuar nga shkolla e mesme e larte e mjekësisë Mitrovice, 

pasqyra e llogarisë e datës 23.10.2018, kontrata e datës 01.09.2018, kontrata e punës e 

datës 01.05.2018. 

 Gjykata pasi qe beri analizimin dhe vlerësimin e secilës provë veç e veç e ne lidhshmëri 

njëra me tjetrën, çmuarjesh me kujdese dhe ndërgjegje duke u mbështetur me dispozitat 

e nenit 8 te LPK-se arriti ne përfundim se ne rastin konkret duhet te vendoset si ne 

dispozitiv te këtij aktgjykimi nga arsyet si ne vijim: 

Gjykata ka gjetur faktin e pakontestueshëm se paditësi ka themeluar marrëdhënien e 

punës ne SHML e mjekësisë “ .....” .....  duke filluar nga data 05.10.2017 me kontratë ne 

kohe te caktuar, kjo vërtetohet nga Kontratat e punës   datës 05.10.2017, 01.01.2018, 

01.05.2018, 01.09.2018 e nënshkruar ne mes te paditësit dhe te paditurës. 



Për gjykatën nuk është kontestuese qe paditësit nuk i janë paguar 7 muaj si profesor i 

lëndëve mjekësore ne SHML e mjekësisë “ .....” ..... , kjo vërtetohet nga deklarimet e 

përfaqësuesi i te paditurës për gjate shqyrtimit gjyqësor. Po ashtu nuk është kontestuese 

lartësia e pagës se paditësit e kjo vërtetohet nga kontratat e punës te cekura me lart 

Nga përgjigja ne kërkesë nr 07-610/01-00155/2018 te datës 10.04.2018, vërtetohet fakti 

se e paditura e njofton paditësin se kërkesa e tij aprovohet por për shkak te vështirësive 

buxhetore dhe procedurave te caktuara, ende nuk është bere pagesa e te ardhurave 

personale, por presim qe kjo çështje te rregullohet dhe te gjithë punëtoreve pra edhe 

juve , tu behet kjo pagës. 

Bazuar ne kriteret e kontratës te cekur me lart sipas se cilës punëdhënësi ( tani e 

paditura) me rastin e kontraktimit te marrëdhënies se punës ka qenë ne dijeni për 

kushtet kontraktuese dhe se obligimi qe ka marr nga kontrata konform kritereve te te 

njëjtës, me dijeni dhe pajtimin e plot e njëjta ka pranuar kontraktimin e punës te 

përcaktuar nga kontrata çka nënkupton se njëkohësisht ka pranuar me vetëdije edhe 

detyrimin për pagesën e te ardhurave personale mujore për paditësen, ndërsa e paditura 

nuk e ka provuar se paditësi i ka shkelur kriteret e kontratës. 

E drejta e paditësit gjen mbështetje ne dispozitat e nenit 55 te Ligjit te Punës ku 

përcaktohet qarte se “i punësuari ka të drejte ne page e cila page përcaktohet me 

Kontratën e Punës, ne pajtim me këtë ligj kontratën kolektive, aktin e brendshëm te 

punëdhënësit”. 

Sipas kontratës paditësi ka përmbushur obligimin e vet kontraktues, pra ka dhënë 

mësim në shkollë, ndërsa e paditura nuk e ka përmbushur pjesën e vet, respektivisht 

bërjen e pagesës siç përcaktohet me Kontratë, Ligj të Punës dhe Kontratë kolektive. 

Gjykata kur ka vendosur si ne dispozitiv te këtij aktgjykimi është mbështetur ne nenin 

136 te Ligjit për Marrëdhëniet e Detyrimeve (Ligji Nr. 04/L-077)  ku parashihet se kush 

i shkakton dem tjetrit ka për detyrë ta kompensoj ne qofte se nuk provon se demi ka 

lindur pa fajin e tij, ndërsa me dispozitën e nenit 140 te të njëjtit ligje parashihet se 

fajësia ekziston kur dëmtuesi i ka shkaktuar dëm me dashje apo nga pakujdesia. Ne 

rastin konkret është provuar se paditësi është dëmtuar nga veprimet e te paditurës nga 

se te njëjtës nuk i janë paguar pagat te cilat i takojnë ne bazë te kontratës mbi 

themelimin e marrëdhënies se punës e me këtë e paditura i ka shkaktuar dem material 

paditësit ne shumen e cekur si ne dispozitiv.  

Gjykata  me  rastin e vendosjes pati  parasysh edhe  pretendimet e  te  paditurës me te 

cilat pretendon se vështirësitë financiare kanë qenë arsye e mos përmbushjes se 

detyrimit nga e paditura, mirëpo te njëjta  gjykata i refuzoi si te pabazuara për arsye se 

vështirësitë financiare nuk janë arsye e mos përmbushjes se detyrimeve kontraktualë, 

kështu qe bazuar ne arsyet  e mësipërme u vendosi  si  ne dispozitiv te  këtij aktgjykimi. 



Vendimin që pala e  paditur t’i bartë shpenzimet e procedurës kontestimore, gjykata e ka 

mbështetur në dispozitat ligjore konform nenit 449 dhe 452 të Ligjit për Procedurën 

Kontestimore. Lartësia e shpenzimeve të aprovuara, i referohet shpenzimeve të 

përfaqësuesve të autorizuar të  paditësit, për 1 seancë të mbajtur në shumën prej 135 

euro, 104 euro ne emër te përpilimit te padisë, si dhe 30 euro ne emër te taksës për padi.      

 Gjykata aktgjykimin e saj e  bazoi  ne nenin 143 par 1 te LPK-se. 

 

GJYKATA THEMELORE NE MITROVICE 

C.nr.356/18 data 18.03.2018 

                                                                                                                          GJ Y Q T A R I 

 Naim Meholli 

 

UDHEZIM MBI MJETIN JURIDIK: Kundër këtij aktgjykimi, lejohet e drejta ne 

ankesë, në afat prej 7 ditësh, nga dita e pranimit te këtij aktgjykimi, Gjykatës se Apelit 

ne Prishtine. Ankesa ushtrohet përmes kësaj Gjykate. 


