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Numri i lëndës: 2019:189150 

Datë: 30.12.2020 

Numri i dokumentit:     01381300 

 

 
C.nr.53/18 

 
GJYKATA THEMELORE PEJË-DEGA NË KLINË, me gjyqtari Haki Gashi, dhe zyrtaren   ligjore  

Badushe  Elezaj  ,  lidhur   me  çështjen  sipas   padisë    së    paditësit   G. D. nga  ......,  i  përfaqësuar  
nga av. Cenë  Gashi  nga   ......  , kunder  te  paditurës  ......,  e  përfaqësuar  nga avokati  Publik  
Komunal, Ali  Shala ,  lidhur  me pagimin e  defirencës   së të  ardhurave personale  sipas  koeficientit, 
pas mbajtjes dhe përfundimit të shqyrtimit kryesor,në  prezencën  e palëve  ndergjyqëse  më datën 
13.11.2020 muar ketë: 
 

A K T GJ Y K I M 
 
            APROVOHET,padia dhe  kërkespadia  e paditësit   SI  E   BAZUAR 
 
 DETYROHET, e paditura ...... që paditësit G. D., në emër të    diferencës  së koeficientit  të  të  
ardhurave   personale mujore,  prej  koeficientit 5 në koeficient  6, për periudhën  kohore  prej  datës   
10.05.2012 deri  me  datë   04.07.2018, kur  është    shfuqizuar   aktvendimi  nga  ana e Kryetarit  të   
Komunës, t’ia   paguaj   shumën  prej   4.565,07 €, me  kamatëvonesë   prej  8  % nga dita  e rënjes  në  
vonesë, prej  datës   10.05.2012,  e deri  në  pagesën  defenitive. 
            DETYROHET,e paditura Komuna e .......  ,që t’i paguaj edhe shpenzimet procedurale dhe atë: 
Për  padi   104 €, taksë  gjyqësore 21 €,  parashtresa  ne  kunderpergjigjëje   104 €, Parashtresa  per  
precizim 104 €, ekspertiza  financiare  150  €, per 6  seanca  te  mbajtura  nga  135  € , 6x135=  , 2  
seanca  të  shtyera nga   67.50 €,  ku  totali  i  shpenzimeve të  procedurës    është    1.428 ,00 €. 

Të gjitha këto në afatin prej 15 ditësh nga dita e plotfuqishmërisë së  këtij aktgjykimi, e nën  
kërcënim  të   përmbarimit   me  detyrim. 

 
REFUZOHET    kërkesa   e palës  së paditur,  për shkak  të  jashtafatshmërisë  dhe  

palejueshmërisë  së padisë.    
 
                                                            A r s y e t i m 
 
 Pala paditëse si në padi e poashtu edhe gjatë seancave gjyqësore nëpermes të të autorozuarit 
të tij   Av. Cenë  Gashi, ka  deklaruar se paditësi  G. D.,  është   puntore   në  Komunën  e  .......,  zyrtare   
për  kthim  të  qëndrueshëm   në  ZKK,  në  Komunën  e  ........ Në  bazë të   vendimit 02 nr 112-
227/2012, i datës  10.02.2012, duke  u  bazuar   në  vendimin  me  nr  01/112/2224/2012  dt  08.05.2012,  
në  përputhshmëri  me  sistematizimin  e  vendit  të  punës,  i ishte  ngritur     koeficienti nga 5 në  
koeficient   6 ,   andaj  mbi  një   bazë të     tillë ka  kërkuar  nga     Gjykata  që  të  aprovoj  padinë e  
paditësit  dhe  i  njeti  të    kompenzohet  në  diferencen e  pagës  per  periudhën  nga   data  10.05.2012   
deri  në  shfuqizimin  e   aktvendimit   nga    Kryetari   aktual  me   date   04.07.2018 , pasiqë    vendimi  
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në  fjalë ,  ishte   implementuar   për   disa   puntorë   e   për  disa  të  tjerë   jo , ku  nder  ta  është   edhe 
paditësi  . Poashtu  ka kërkuar   shpenzimet e   procedurës  dhe  ka  propozuar    që padia  dhe    
kërkesa  e  saj  të   aprovohet në tërësi  si  e   bazuar  . 
 
Shpenzimet  i  ka  kërkuar. 
 
Perfaqësuesi i te paditurës Ali Shala, permes pergjegjëjes ne padi   si  dhe   gjatë   seancave  te   
mbajtura   e poashtu   dhe  në  fjalën   përfundimtare, ka  kundershtuar padine  dhe kerkespadinë e  
paditësit  si  të   pabazë   ligjore   dhe  te   jashtafatëshme  , pasiqë   paditësi     si  shërbyese  civile   , 
asnjëher  nuk I është  drejtuar   organeve  te   pundhënësit  në  mënyr  interne   në  afatet   ligjore   me  
ndonje   mjet   juridik  për  të  drejtat  e tij pretenduese   dhe  se  paditësi   ka  rënë në  vonesë   më 
shumë se 5 (pesë) vite  e 9 (nëntë) muaj, nga  koha e  pranimit  të   aktvendimit   e derinë kohën e  
paraqitjes së  padisë  .Poashtu    Gjykata   të   vlerësoj  sipas detyrës    zyrtare    kompetencën e  saj   
lëndore  dhe     çështja  të   orientohej   tek   Këshilli  i  pamvarur  mbikqyrës  , pasiqë  ka   të  drejtën   
ekskluzive  te     kompetencës   lëndore  për   vendosjen  e   kësaj   natyre     juridke  . Paditësja  i  është   
referuar     dy  vendimeve   kinse   i  është   korrigjuar    dhe    rritur   koeficienti   i  pagës    nga    5.0   në  
6.0  pasiqë    vendimet  e   tilla janë të   kunderligjëshme   dhe  te   cilat  janë anuluar     me  vendim të   
veçant    nga    Kryetari  I   Komunës   dhe  atë   me  datë     04.07.2018  dhe  i   cili   i  referohej   anulimit   
retroaktiv   të   akteve  te     tilla  dhe  ishte   bere   në afatin  ligjore . Nga   te   gjitha  kundershtimet   dhe  
në  një   gjendje    notore     dhe   vendimtare  i   ka  propozuar     Gjykatës  që  padinë   dhe   kërkesën  e 
saj   ta  refuzoj   si të   pabazuar   dhe te    paargumentuar.  
  
            Gjykata në bazë të nenit 8 te LPK-së,  gjatë shqyrtimi kryesor i nxori provat e duhura siç janë: 
Dëgjimi i palëve   ndergjyqëse  ,dëgjimi  i  dëshmitarit  Xh. D., Udhëheqës  i  zyrës së personelit  në   
Komunën  e ........ 
 
  Dëshmitari   Xh. D.   në  shqyrëtimin e  datës  14.10.2019, para   gjykatës  është  deklaruar  se : 
Paditësi  si  shërbyes    civil është  pranuar  në punë   si  zyrtare  për  kthim   të  qëndrueshëm  , në  
zyrën  për kthim të  komuniteteve  e  që është  përcaktuar  që nga    fillimi  me koeficient  5  dhe  
përgatitja  e tij  është  e nivelit  të mesëm. Është  bërë  përpjekje  që të  bëhen  disa korigjime  te  
koeficientve  por  nuk  ka  rezultuar  me sukses dhe  ka  një  ndryshim  në  aktemërimin  me  marrveshjen  
e  tij  e   cila  ndryshon  titullin  e  vendit  të  punës  poashtu  me koeficient  aktual  5 (pesë),  edhe  pse   i  
njeti  është   graduar me  pozitë,  mirpo  koeficienti  nuk  i  është  ndryshuar   edhe  për kunder 
përpjekjeve  për  korigjim  të   koficientiti  , meqë  në  përgjithësi    Komuna  e  .......    ka  qenë  e    
dëmtuar   sa i  përket    rritjes  së koeficientit  dhe  si  të  tillë  e kemi  provuar  disa  herë    për të  bërë  
një  ndryshim  por    ajo  ka  mbetur  në  letër    duke  e  arsyetuar  që    Ministria   do  ta  zgjidh  përmes  
katalogut  të  vendit  të  punës    dhe  tani  me ligjin  e ri   të  pagave  do  të  bëhet  ndryshimi dhe  në  
vendimin  me nr  112-2224-2012  dt  08.05.2012  në numërin  rendos    23    është  emiri  i  paditësit  në  
rritjen  e koeficientit  në  6 (gjashtë).  Meqë   në  bazë të  këti  vendimi  paditësit  nuk  i  ka  lëvizur  rritja  
e koeficieentit  nga    5  në  6  ,  e  duke  bërë  pyetjen  se  a  ekzistojn  këto  vendime    dhe  a marrin  
me  rritje  koeficientin  X. K.,  X. H.,  Rr. D.,  S. Gj.,  A. G.  ,  A. S.   etj? Dëshmitari  është  deklaruar  se 
me  vendimin e   Kryetarit  është   bërë  përpjekje    për  tu  korigjuar  disa  koeficiente  por  ato  janë  
refuzuar  nga  Ministria   përkatëse, nderkaq  se a’i  është   rritur  ndokuj  me vendime  te  tilla koeficienti, 
i  njejtti  deklaron  se ju  është  ngritur    por  kan  ndryshime  në titullin  e vendit  të   punës   duke  pas 
një  përgjegjësi  më të  madhe  tani . 
 

Gjatë   këti   stadi   proqedural  Gjykata    nxorri  edhe   provat    dhe atë  : Ekspertiza  e  date s  
30.06.2020 në  kuptim  të  deklarimit   të  ekspertes  në  seancën  e datë s 19.10.2020, vendimi  i  datës  
10.05.2012  lëshuar  nga   zyrtari  i  personelit  Xh. D. ,  Lista  e pagave  e  datës  31.01.2018, Njoftim  
nga    zyra  personelit   dt  15.03.2019, Lista  e pagave  dt  31.12.2013, si  dhe   dates    
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31.12.2014,2016,  Vendimi  i  lëshuar  ng a ish  Kryetati  i  komunës   S. B.    dt  08.05.2012, Akvendimi  i  
datës   04.07.2018, Aktemërimi  i  datës  01.08.2011 lëshuar  nga  udhëheqësi  i  zyrës  s ë personelit, 
Ndryshim  dhe  plotësim  i  aktemërimit  të  dt  14.05.2019 nënshkruar  nga   kryetari  aktual  Z. E.  ,  
marrrveshja  e transferit   e  datës   08.05.2019. Pas  analizimit  të të   gjitha  provave   veç e  veç, 
Gjykata   erdhi në  një  gjendje  te  këtillë  faktike.     
 
               Gjendjen e këtillë faktike gjykata e ka vërtetuar:  
 
             Në bazë të vendimit   të   datës  10.05.2012,  me numër   02 nr 112227/2012,  duke  u  bazuar   
në  vendimin   01/112/22224/2012 te  datës 08.05.2012, ku   sipas     vendimit  të  tillë   janë   
kompenzuar  disa   puntorë ,  ndersa     disa  të   tjerë   nuk janë  kompenzuar, ku  nder  ta  është   edhe   
paditësi , ku  në këtë   rast  nuk janë respektuar  të  drejtat  e   puntorëve   në mënyr  të   barabart  pa  
ndonjë  selektim  nga  ana  e organit   përgjegjës  , e në këtë   rast  me përpikmëri  të   zbatohen  të  
drejtat  e njeriut   sipas  konventes    europiane    dhe  atë    sa  i përket   nenit   6  të   kësaj   konvente     
për  një proqes  të    rregullt dhe  te  drejtë. 
 
Përkunder  deklarimit  të  përfaqësuesit  të  të    paditurës  se koeficientet    rriten  në bazë të   avansimit  
të   vendit  të  punës  , në  rastin  konkret  janë  kontradiktore   se në  këtë  rast  paditësi    ka  bërë  
ngritje  te  karrieres  dhe  tash  është   zyrtrae  për   stabilizimin   e  komuniteteve  ,  ku  do  të   thot  se   
është  një   avansim    nga     vendi  i  punës  i  mëhershëm  ,  pasiqë  ka  qenë  zyrtar  për kthim  të  
qendrueshëm  të  komuniteteve  ,  e në  këtë   rast    të  njetiti  nuk  i  ka    ndryshuar  koeficienti  edhe  
për kunder  ngritjes  në pozitë  , ku  do  të   thotë   se  prap  se prap  është    bërë  një  seleksionim   jo  i  
drejtë  nga   pundhënësi ,  duke   shkelur    të  drejtat  sipas konventat  në  fuqi  .    
Poashtu    sa  i  përket     kompenzimit    të   paditësit   lidhur  me   periudhën    kohore  të   mos 
kompenzimit,  bindese   për    gjykatën ishte  edhe    ekspertiza  aktuarisike  e   datës   30.06.2020. 
 
       Andaj Gjykata lidhur   me  çështjen  në  fjalë,  Gjykata   u   bazua   te   Vendimi  i  lëshuar  nga    ish 
Kryetari I   Komunës S. B.,  ku pala paditëse e bazon një kërkesë të tillë , andaj  nga  keto arsye Gjykata     
aprovoi   padinë  dhe kerkesen e saj si  të drejt  dhe  te  bazuar. 
 

Pretendimet  e  të   paditurës Gjykata i hedh poshtë  si  të    pabazuara   dhe  të   
paargumentuara,  pasiqë   një   vendim  i   tillë  është    implementuar   në mënyrë   selektive , prandaj 
një   gjë  e  tillë  e  vë  në detyrim    të   paditurën   që  të   gjitha   këto të  i’a  kompenzoj   paditësit. 
Gjithashtu   përfaqësuesi  i  të  paditurës   ka  kundershtuar  në  tërësi    caktimin e  ekspertizës    aktuare    
dhe  me rastin  e përpilimit  të   ekspertizës  dhe    pas  pranimit  të   saj ,  përfaqësuesi  i  të   paditurës   
ka,  kërkuar    që   eksperti  të  ftohet  në  skjarim dhe  nga   ky  fakt  rezulton  se  përfaqësuesi    bie  në  
kundershtim   me  deklarimin  rreth  ekspertizës.   
   
Sa i  përket  refuzimit  të   kërkesës    së të   paditurës    rreth  jashtafatshmërisë  së padisë dhe  
palejueshmëris   së  saj  ,  Gjykata  e hudhi  poshtë  me  arsyetim  se  në  bazë të  Ligjit nr. 04/L-077 për   
Mardhënjet  e  Detyrimeve  në nenin  361  te  keti  ligji  ku  thuhet se : Kërkesat e vërtetuara nga 
gjykata ose organet tjera kompetente ,te gjitha kërkesat që janë vërtetuar me vendim të formës së prerë 
të gjykatës ose me vendim të organit tjetër kompetent, ose me ujdinë e palëve para gjykatës apo organit 
tjetër kompetent, parashkruhen për dhjetë (10) vjet, madje edhe ato për të cilat ligji edhe ashtu 
parashikon afat më të shkurtër për parashkrim të ardhmen,parashkruhen në afatin e paraparë për 
parashkrimin e kërkesave periodike, çka  do  të  thot  se padia është  e afatëshme , duke u  bazuar  në  
atë   se  këto  vendime  janë  marrë  në  mënyr    selective  nga  ana  e  të  paditurës .  
      
 Andaj Gjykata duke u bazuar ne nenin 143. vendosi si në dispozitiv të aktgjykimit   
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Vendimin mbi shpenzimet procedurale gjykata e ka marr ne bazë të dispozites se nenit 449 dhe 452 të 
LPK-së si dhe ne bazë të tarifes se Odes se avokateve te Kosovës 
 
GJYKATA THEMELORE PEJË-DEGA NË KLINË,C.nr.53/18  më datën, 13.11.2020. 
  
KËSHILLA JURIDIKE:                                                                                                  Gj y q t a r i,  
Kundër këtij aktgjykimi është                                                                                          Haki Gashi 
e lejuar ankesa në afat prej 15 
ditësh nga dita e marrjes së të  
njëjtit Gjykatës se Apelit  në Prishtinë  
e permes kësaj Gjykate 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


