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Numri i lëndës: 2019:203155 

Datë: 14.10.2019 

Numri i dokumentit:     00577470 

 

C.nr.86/2019 

 

GJYKATA THEMELORE NE GJAKOVË-DEGA MALISHEVË, divizioni civil, me 

gjyqtarin Haki Kryeziu, me sekretaren juridike Fatime Hoti, në çështjen juridike kontestimore të 

paditësit I.K. nga fshati Sh., Komuna e Malishevës, i  përfaqësuar nga Av. N.K.nga M., ndaj të 

paditurës K. e M.- D. per K., R. dhe . të cilin e përfaqëson Avokati Publik Komunal M. S., për 

shkak të kompensimit të pagave, pas mbajtjes së shqyrtimit kryesor publik me dt.27.09.2019, 

ndërsa  me datë 14.10.2019 merr këtë:  

A K T G J Y K  I M 

 

I. APROVOHET në tërësi si e bazuar kërkesëpadia e paditësit I. K. nga fshati Sh., Komuna e 

Malishevës. 

 

II. DETYROHET e paditura K. e M.  që paditësit në emër të kompensimit  të  

gjashtë/6/pagave,duke llogaritur pagën mujore në shumën prej 250.00 euro,t`ia paguaj shumën 

e përgjithshme prej 1500.00 e sipas kontratës mbi veprën dhe atë për periudhën e kontratës 

01.07.2013 e deri e 30.12.2013 me kamatë ligjore  prej 8%  nga data e parashtrimit të 

padisë,respektivisht nga data 22.03.2019 e deri në pagesën definitive,si dhe  shpenzimet 

procedurale dhe atë: për një seancë gjyqësore të përfaqësuar nga avokati shumën prej 135.00 

euro, në emër të parashtrimit të padisë shumën prej 104.00 euro si dhe në emër të taksës shumën 

prej 20 euro, të gjitha këto në afat prej 15 ditësh pas marrjes së aktgjykimit. 

 

A r s y e t i m 

 

          Paditësi përmes të autorizuarit të tij av.N.K. nga M., pranë kësaj gjykate me dt. 22.03.2019 

ka parashtruar padi për kompensimin e pagave sipas kontratës mbi veprën, ndaj të paditurës K. 

e M., ku ndër të tjera në padi është theksuar se paditësi dhe e paditura më datë 02.10.2013 kanë 

lidhur kontratën mbi veprën për periudhën kohore prej 01.07.2013 e deri më 30.12.2013, Sipas 

kësaj kontrate paditësi nuk është kompensuar  nga e paditura e cila me pastaj i ka ndërprerë 

marrëdhëniet e punës duke i mbetur në obligim paditësit për shumën prej 1500.00, përkatësisht 

për punën e tij të kryer për 6 muajt e paraparë me kontratë.  

         Gjykata pas shqyrtimit paraprak të padisë së paditësit e ka njoftuar të paditurën me 

aktvendim mbi dhënien e përgjigjës në padi. 

          E paditura përmes përgjigjes së sajë në padi të parashtruar me datë 04.04.2017 ndër të tjera 

ka deklaruar duke e kontestuar, pasi që paditësi nuk ka ofruar prova që kjo kontratë kur është 

ndërprerë apo deri në çfarë mase është realizuar, po ashtu padia e paditësit në bazë të Ligjit të 

Punës është dashur të hedhet poshtë pasi që paditësi ka pasur kohë në afat prej 30 ditë të inicioje 

procedurë gjyqësore nga ndërprerja e marrëdhënies së punës sipas kësaj kontrate, gjykatës i ka 

propozuar që padinë e paditësit t’a hedhë poshtë si të pa bazuar. 
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            I autorizuari i paditësit gjatë gjithë seancave gjyqësore ka mbetur pranë kërkesëpadisë, 

duke shtuar se nuk është kontestues fakti se paditësi me ët paditurën ka lidh kontratë mbi veprën 

kontratë e cila është në shkresat e lëndës dhe mabn01/997 të dt. 02.10.2013, ku sipas kësaj 

kontrate paditësi ka punuar gjashtë muaj dhe paga mujore e tij sipas kontratës ka qenë 250.00 

euro nuk është kontestuese se paditësi edhe pse ka qenë në punë nuk e ka realizuar të ardhurat, 

por gjithnjë ka qenë premtimi i të paditurës se do tua paguaj pagat sipas kontratës por edhe një 

gjë e tillë nuk ka ndodhur. Edhe pse paditësi disa herë ka parashtruar kërkesë për pagesën e 

pagave mujore e paditura asnjëherë nuk i është përgjigjur. I autorizuari i paditësit i propozon 

gjykatës që të aprovohet kërkesëpadia e paditësit si e bazuar dhe të detyrohet e paditura që 

paditësit në emër të pagave për 6 muaj sipas kontratës mbi veprën t’ia paguaj shumë e 

përgjithshme prej 1,500.00 euro duke e llogaritur pagën mujore prej 250.00 euro, me kamat prej 

8% nga data e parashtrimit të padisë përkatësisht nga data 22.03.2019 e deri në pagesën 

definitive. I kërkon shpenzimet e procedurës kontestimore dhe atë për padi shumën prej 104.00 

euro, për taksa gjyqësore për padi shumën prej 21.00 euro si dhe për dy seanca gjyqësore shumën 

prej 270.00 euro duke llogaritur shumën për një seancë gjyqësore prej 135.00 euro duke 

llogaritur sipas tarifës së O.. 

,            Shpenzimet  e procedurës i ka kërkuar dhe atë shumën prej 135 euro në emër të 

përfaqësimit për një seancë të mbajtur,  shumën prej 16 euro në emër të taksës gjyqësore si dhe 

për parashtrimin e padisë shumën prej 104 euro. 

             I autorizuari i të paditurës  Avokati Publik Komunal gjatë gjithë seancave gjyqësore e 

ka kontestuar kërkesëpadinë e paditësve si të pa bazuar, ndërsa avokati publik komunal i të 

paditurës edhe më tej e konteston kërkesëpadinë e paditësit për faktin se pavarësisht se paditësi 

ka pas kontratë por kontrata e till ka qenë kontratë mbi veprën, prandaj edhe nuk ka të drejtë 

kërkoj pagat mujore, por edhe nga ana e të paditurës nuk është gjetur ndonjë provë se paditësi a 

ka qenë në marrëdhënie pune, përderisa regjistri nga ardhja dhe dalja nga puna nuk ekziston në 

arkivin e të paditurës. Lidhur me këtë kontratë e paditura nuk ka dëshmi se a është paguar 

paditësi. I propozon gjykatës që kërkesëpadia e paditësit të refuzohet si e pa bazuar. Shpenzimet 

nuk i kërkon. 

            Për vërtetimin e gjendjes faktike, gjykata bëri shqyrtimin e këtyre provave: Kontratën 

mbi Veprën (për shërbime të veçanta) e datës 02.10.2013, kërkesë për pagimin e pagave të 

Kontratës mbi Veprën ndaj Kuvendit Komunal Malishevë e dt. 18.02.2014, kërkesë ndaj 

Drejtorisë për kulturë, Rini dhe Sport e dt. 12.07.2018. 

         Pas vlerësimit të të gjitha provave veç dhe veç dhe në lidhshmëri me njëra tjetrën, në kuptim 

të nenit  8 të LPK-së,  gjykata vlerëson se kërkesëpadia e paditësit është e  bazuar dhe si të tillë 

e aprovoj. 

          Për gjykatën nuk ishte kontestues fakti se paditësi ka punuar tek e paditura  gjë që 

vërtetohet edhe nga kontrata mbi veprën (për shërbime të veçanta) e datës 02.10.2013. 

         Në bazë të provave të sipërpërmendura gjykata vlerësoan se paditësi gjatë periudhës  6 

mujore 01.07.2013 deri më 30.12.2013 ka punuar në  punë dhe detyra të punës Roje e Sigurisë 

në Palestrën e Sportit të Komunës së M., por të njëjtit mbi bazën e kësaj kontrate nuk i është 

paguar asnjë pagë, andaj  nga provat e administruara, si dhe konformë  dispozitave të nenit  8 

par. 1 të LMD-së  përcaktohet se Pjesëmarrësit në marrëdhënien e detyrimit kanë për detyrë ta 

përmbushin detyrimin e vet dhe janë përgjegjës për përmbushjen e të njëjtit,  andaj gjykata 

vlerëson se e paditura detyrohet  në  kompensimin e pagave paditësit, për çka edhe vendosi si në 

dispozitiv duke aprovuar kërkesëpadinë paditësit. 

        Gjykata shqyrtoi edhe pretendimet e të autorizuarit të të paditurës, por gjykata pretendimet 

e e tilla i konsideroi të pa bazuara ngase u vërtetua se paditësi kishte krijuar marrëdhënie pune 

me punë dhe detyra specifike me të paditurën, dhe lidhur me ligjshmërinë e afateve kohore të 

kryerjes së punëve dhe detyrave specifike, ka qenë e detyruar e paditura të kujdeset, dhe kjo asesi 
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nuk mund ti atribuohet paditësit, ngase kontrata si e tillë në momentin e nënshkrimit përbën ligj 

për palët.  

       Gjykata nuk i administroi provat e tjera pasi që ishin irelevante, pa ndikim dhe si të tilla nuk 

do të kishin konsekuenca në rastin konkret. 

       Vendimin mbi shpenzimet procedurale  gjykata e mori konform nenit 452.1 të LPK-së si 

dhe Rregullores për Tarifat e Avokatëve të Odës së Avokatëve të Kosovës, duke detyruar të 

paditurën që paditësit në emër të pagave për 6 muaj sipas kontratës mbi veprën t’ia paguaj 

shumën e përgjithshme prej 1,500.00euro duke llogaritur pagën mujore prej 250.00 me kamat 

prej 8%, në emër të parashtrimit të padisë shumën prej 104.00 euro si dhe në emër të taksës 

shumën prej 20.00 euro, si dhe për dy seanca gjyqësore të përfaqësuar nga avokati në shumën 

prej 270.00 euro duke llogaritur shumën për një seancë gjyqësore prej 135.00 euro duke 

llogaritur sipas tarifës së O.. 

        Nga të lartcekurat u vendos si në dispozitiv të këtij Aktgjykimi konformë nenit 38 dhe 143 

të LPK-së. 

 

GJYKATA THEMELORE GJAKOVË-DEGA MALISHEVË 

Departamenti i Përgjithshëm – Divizioni Civil 

C.nr.86/2019, datë 14.10.2019 

 

Sekretarja juridike                                                         G j y q t a r i 

     Fatime Hoti                                                  Haki Kryeziu 
 

KËSHILLA JURIDIKE: Kundër këtij aktgjykimi pala e pakënaqur ka të drejtë ankese në afat 

prej 15 dite pas marrjes së të njëjtit, gjykatës së Apelit në Prishtinë, nëpërmjet kësaj gjykate. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


