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Numri i lëndës: 2019:122917 

Datë: 23.08.2019 

Numri i dokumentit:     00473683 

                                                                                                            C.nr.  829/16 

 
 

GJYKATA THEMELORE NË GJILAN, Departamenti i Përgjithshëm, Divizioni 

Civil, gjyqtarja Florije Qerimi, me bashkëpunëtorin profesional Baki Sylejmani, në çështjen 

kontestimore të paditësit N.L. , nga ....  ndaj të paditurit M.Z. , nga .... , pronar i .... , me seli në 

.... , pas mbajtjes së seancës gjyqësore më datë 18.06.2019, mori këtë: 

 
 

A K T GJ Y K I M 

 
 

I.REFUZOHET si e pabazuar kërkesëpadia e paditësit N.L. , nga .... , e paraqitur kundër  të 

paditurit M.Z. , nga .... , me të cilën ka kërkuar që i padituri të detyrohet t’ia paguajë  paditësit 

të ardhurat personale të papaguara për periudhën kohore: për tërë vitin 2013, për vitin 2014 

vetëm muajt Janar, Shkurt, Mars, Prill, për vitin 2015 vetëm muajt Maj, Shtator dhe Tetor, si 

dhe muajin Gusht të viti 2016, e që të gjitha këto janë në shumë të përgjithshme prej 1.000 €, 

gjithashtu në emër të kontributit për punëtorin dhe për punëdhënësin  të paguaj nga 50 € veç e 

veç, si dhe në emër të tatimit në të ardhura personale shumën prej 95 €, të gjitha këto në afat 

prej 15 ditëve, nga pranimi e këtij aktgjykimi. 
 

 

II. Secila palë i bart shpenzimet e veta të procedurës. 

 
 

A r s y e t i m i 

 
 

Paditësi, në këtë gjykatë, ka ushtruar padi kundër të paditurit, me të cilën ka kërkuar që 

të aprovohet kërkesëpadia e tij dhe të obligohet i padituri që paditësit t’ia bëjë kompensimin e 

të gjitha pagave dhe përfitimeve gjatë kohës, sa nuk ju kanë paguar të ardhurat personale sipas 

kontratës së punës në fuqi,  për 5 muaj të vitit 2014 –Janar, Shkurt, Mars, Prill,Maj/shumën 

prej 250 €, për muajt Shtator dhe Tetor të vitit 2015  shumën prej 100,00 €dhe për muajin 

Gusht të vitit 2016, shumën prej 50,00 €, gjithsej shumën prej 1.000,00€, si dhe ka kërkuar 

shpenzimet e procedurës, të gjitha këto në afat prej 15 ditëve  nga dita e plotfuqishmërisë  së 

këtij aktgjykimi, nën kërcënim të përmbarimit. 

 

Gjykata në këtë çështje juridike kontestuese, pas shqyrtimit paraprak të padisë, jashtë 

seancës më datë 06.03.2017 ka marrë aktvendimin për përgjigje në padi, të cilën i padituri e ka 

pranuar më datë 09.11.2017, e cila datë është konfirmuar përmes fletëkthesës e cila gjendet në 

shkresat e lëndës. Me aktvendimin për përgjigje në padi,  gjykata e ka njoftuar të paditurin për 

detyrimin ligjor për dhënie të përgjigjes në padi dhe për pasojat ligjore që do t’i ketë nëse nuk 

paraqet  përgjigje në padi, për mundësinë që gjykata të marrë aktgjykim për shkak të 

mosbindjes. 
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I padituri edhe pse e ka pranuar aktvendimin për përgjigje në padi fare nuk ka ushtruar 

përgjigje në padi. 

Me propozimin e paditësit, shqyrtimi kryesor i dt. 18.06.2019 është mbajtur në 

mungesë të të paditurit, për shkak se i njëjti ftesën për seancë e ka pranuar në mënyrë të 

rregullt dhe mungesën e tij nuk e ka arsyetuar. 

  

Paditësi në shqyrtimin përgatitor, kryesor si dhe në shpjegimet përfundimtare ka mbetur 

në tërësi pranë padisë dhe kërkesëpadisë, duke theksuar se me punëdhënësin M.Z. , nga .... , 

kanë lidhur kontratën e punës prej vitit 2011 në kohë të pacaktuar dhe në vitin 2013 për 12 

muaj nuk e ka paguar asnjë pagë, ku paga mujore ka qenë 50 € në muaj, 5 muaj për vitin 2014, 

Janar, Shkurt, Mars, Prill dhe Maj,  2 muaj për vitin 2015, Shtator dhe Tetor dhe 1 muaj Gusht 

vitin 2016, ku shuma e përgjitshme është 1000 €, e që përkundër tentimeve për pagesë nuk 

kanë mundur të arrijnë marrëveshje për pagesën e pagave.  
 

 

Gjykata për vlerësimin e drejtë dhe të plotë të gjendjes faktike në këtë çështje juridike 

në procedurën e të provuarit i ka administruar këto prova materiale:1. Autorizimi për informata 

tatimore me nr. serik 20175280; 2. Autorizimi për informata tatimore me nr. serik 2078878; 

3.Lista e punëtorëve për periudhën 2013 e lëshuar nga ATK; 4. Lista e punëtorëve për 

periudhën 2014 e lëshuar nga ATK; 5.Lista e punëtorëve për periudhën 2015 e lëshuar nga 

ATK; 6. Lista e punëtorëve për periudhën 2012 e lëshuar nga ATK; 7. Lista e punëtorëve për 

periudhën 4 - 2012 e lëshuar nga ATK; 8. Lista e punëtorëve për periudhën 1 - 2013 e lëshuar 

nga ATK; 9. Lista e punëtorëve përperiudhën 2016 e lëshuar nga ATK; 10. Lista e punëtorëve 

për periudhën 1 - 2016 e lëshuar nga ATK; 11.Lista e punëtorëve për periudhën 1 - 2015 e 

lëshuar nga ATK;12. Lista e punëtorëve për periudhën 1 -2014 e lëshuar nga ATK. 
 

Pas vlerësimit me kujdes të secilës provë veç e veç dhe të gjithave së bashku si në 

kuptim të nenit 8 të LPK si dhe në bazë të rezultatit të gjithmbarshëm të procedurës 

kontestimore, gjykata ka vërtetuar këtë gjendje faktike: 

 

Se paditësi ka qenë në marrëdhënie pune në ....  me seli në ....  me pronar M.Z. , ku 

sipas thënieve të paditësit, ai ka pasur kontratë pune në kohë të pacaktuar, prej vitit 2011, por 

që kopjen e kontratës, sipas të cilës pretendon se ka punuar si kontabilist , por këtë kontratë 

nuk ka arritur që t’ia sigurojë gjykatës dhe se provat të cilat i njëjti i ka prezentuar nuk janë të 

mjaftueshme për aprovimin kërkesëpadsë së  tij. 

 

Nga autorizimi për informata tatimore me nr.serik 2175280 gjykata nuk ka arritur të 

vërtetoi ndonjë pretendim të palës lidhur me pagat e papaguar sepse autorizimi në fjalë ka të 

bëjë vetëm me nxjerrjen e informatave tatimore.  

  

Nga lisatat e punëtorëve vërtetohet fakti se i njejti ka qenë punëtor jo i rregullt, nga 

listat e pagave vërtetohet se janë paguar kontributet dhe tatimet, por asnjëra nga këto lista nuk 

provon faktin se paditësi N.L. , nuk i ka pranuar pagat dhe kontributet e kërkuara në 

kërkesëpadi. 

 

Duke u bazuar në këto prova materiale gjykata  e refuzoi kërkesëpadinë e paditësit si të 

pa bazuar  në ligj, për shkak se paditësi me asnjë prove të vetme nuk arriti ta bindë gjykatën se 

nuk i ka pranuar pagat të cilat i ka kërkuar me kërkesëpadi, pasi që pagat sipas thënieve të 

paditësit nuk janë pranuar përmes bankës, në llogari përkatëse, por janë pranuar në dorë. 
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Andaj duke u bazuar në nenin 319.1  dhe nenin 322 pika 1 dhe 2 të LPK-së, ku neni 

319.1 ka përcaktuar “secila nga palët ndërgjyqëse ka për detyrë të provojë faktet mbi të cilat i 

bazon kërkimet dhe pretendimet e veta”, kurse  neni 322.1 ka cituar ,,në qoftëse gjykata në bazë 

të provave të marrura (neni 8 i këtij ligji) nuk mund të konstatojë me siguri ndonjë fakt, për 

ekzistimin e faktit do të përfundojë duke aplikuar rregullat mbi barrën e provës ”, ndërsa neni 

322.2 ka cituar “pala që pretendon se i takon një e drejtë ka për detyrë të provojë faktin që 

është qenjësor për krijimin ose realizimin e saj po qese ligji nuk parasheh diq tjetër”, andaj nga 

provat e administruara, siç cekëm edhe më lartë, paditësi nuk arriti të provojë faktin se i njëjti 

nuk është kompensuar nga i  padituri për këto periudha kohore. 

 

Gjykata në rastin konkret nuk ka mundur të aplikojë nenin 323 të LPK-së, që gjykata të 

vendosë sipas çmuarjes së lirë, pasi që në rastin konkret paditësi ka pretenduar se të njëjtit nuk 

i janë paguar të ardhurat personale për periudhat e lartcekura, andaj edhe vendosi si në pikën I 

të dispoztivit të këtij aktgjykimi. 

 

Gjykata vendosi si në pikën II të dispozitivt të këtij aktgjykimi  ashtu që secila palë i 

bartë shpenzimet e veta të procedurës,  në përputhje me dispozitën e  nenit 450  të LPK-së ku 

theksohet se “ Secila palë paraprakisht i bartë harxhimet  që  i ka shkaktuar me veprimet 

procedural të veta”. 
 

 

Gjykata administroi edhe prova të tjera materiale, por të njëjtat nuk i arsyetoi veç  e veç 

pasi që nuk do të ndikonin në ndryshimin e gjendjes faktike dhe nuk do të vendosej ndryshe 

nga ajo që është vendosur në dispoziti. 
 

Nga arsyet e lartcekura duke përfshirë dispozitat ligjore të përmendura,  gjendjes 

faktike  të vërtetuar dhe bindjes së lirë të gjyqtarit, e bazuar në nenin 2 lidhur me nenin 142, 

pika 1 dhe 2 të LPK-së, u vendos si në dispozitiv të këtij aktgjykimi. 

 

 

                    GJYKATA THEMELORE NË GJILAN 

    C.nr.829/16, i datës 18.06.2019 

 

   

Gjyqtarja, 

Florije Qerimi 

 

 

 

KËSHILLA JURIDIKE: Kundër këtij aktgjykimi është e lejuar ankesa, Gjykatës së Apelit të 

Kosovës në Prishtinë, në afat prej 15 ditëve. Ankesa dorëzohet në kopje të mjaftueshme përmes 

kësaj gjykate. 

 

 

 

 

 

 

 

 


