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Numri i lëndës: 2019:102844 

Datë: 18.09.2019 

Numri i dokumentit:     00527567 

 

C.nr. 2012/18 

  

GJYKATA THEMELORE NË PRIZREN, Departamenti i Përgjithshëm, gjyqtari 

Gëzim Shehu, me bashkëpunëtoren profesionale Njomëza Berisha, në çështjen juridike 

kontestimore të paditësit M.K nga Prizreni, rruga “...”, nr...., të cilin me autorizim e përfaqëson 

av. O.Z nga Prizreni, kundër të paditurës Bashkimi i Sindikatave të pavarura të Kosovës në 

Prishtinë, rruga “...”, nr. ..., për kompensimin e pagave, pas mbajtjes së seancës së shqyrtimit 

kryesor publik , me datë 03.09.2019, morri këtë:   

 

 

A K T G J Y K I M 

 

 

I. REFUZOHET kërkesëpadia e paditësit M.K nga Prizreni, me anë të së cilës ka 

kërkuar që të: ”Obligohet Bashkimi i Sindikatave  të Pavarura të Kosovës në Prishtinë, që 

paditësit M.K, t'ia kompensoj pagat e papaguara në shumën prej 19.800 euro, dhe atë për 132 

muaj nga 150 euro, me kamatë ligjore nga dita e paraqitjes së padisë, të gjitha këto në afat prej 

15 ditësh, pas plotfuqishmërisë së këtij aktgjykimi, nën kërcënim të ekzekutimit me dhunë.”,  si 

tërësisht e pabazuar.  

 

II. Secila palë i bartë shpenzimet e veta procedurale. 

 

 

A r s y e t i m 

 

Paditësi M.K nga Prizreni, përmes të autorizuarit të tij me datë 24.12.2018, pranë kësaj 

gjykate ka parashtruar padi kundër të paditurës Bashkimi i Sindikatave të Pavarur të Kosovës 

në Prishtinë (më tutje BSPK-së), për kompensimin e pagave, në të cilën ka theksuar se me datë 

06.07.2007, në mbledhjen e degës së BSPK-së paditësi është caktuar si koordinator i Zyrës 

Rajonale të BSPK-së në Prizren, dhe këtë detyrë i njëjti e ka kryer për periudhën 11 vjeçare, 

deri me datë 30.04.2018. Për këtë periudhë të punës i njëjti nuk është paguar fare edhe pse paga 

mujore e caktuar për të njëjtin ka qenë në lartësi prej 150 € (njëqind e pesëdhjetë euro) në 

muaj. Për realizimin e pagave mujore paditësi disa herë i është drejtuar të paditurës por 

asnjëherë nuk ka marrë asnjë përgjigje.  Prandaj e ka paraqit këtë padi duke i propozuar 

gjykatës që pas administrimit të provave të aprovoj në tërësi padinë e paditësit si të bazuar dhe 

të detyroj të paditurën që të bëjë kompensimin e pagave mujore të papaguara dhe atë për 132 

muaj sa ka punuar nga 150 euro, pra shumën e përgjithshme prej 19.800 € (nëntëmbëdhjetë 

mijë e tetëqind euro)   
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 Edhe përgjatë shqyrtimit gjyqësor, i autorizuari i paditësit av. O.Z nga Prizreni, ka 

deklaruar se mbesin në tërësi pranë padisë dhe kërkesëpadisë, ndërsa në fjalën e fundit ka 

deklaruar se paditësi disa herë i është drejtuar BSPK-së për kompensimin e pagave në shumën 

prej 150 eurove në muaj për shkak se i njëjti ka ushtruar detyrën e koordinatorit në Zyrën 

Regjionale në Prizren, në të cilën pozitë është emëruar me në mbledhjen e këtij këshilli dhe ky 

fakt vërtetohet nga procesverbali i mbledhjes. Paditësi gjatë punës si koordinator e ka lëshuar 

me qira, me qëllim që qiraja e paguar të shfrytëzohet për mirëmbajtjen e lokaleve të sindikatës 

mirëpo për shkak të mos pagesës së qirasë kjo kontratë është prishur dhe për këtë fakt është 

njoftuar edhe sindikata me datë 30.10.2018. Andaj mbi këtë bazë i propozon gjykatës që padia 

dhe kërkesëpadia e paditësit të aprovohet n tërësi si e bazuar dhe të detyrohet e paditura BSPK-

ja në Prishtinë që paditësit M.K t'ia kompensoj shumën prej 19.800 euro, dhe atë për 132 muaj 

shumën prej 150 euro. Shpenzimet e procedurës i ka kërkuar dhe në emër të përpilimit të 

padisë shumën prej 100 eurove, në emër të përpilimit të dy parashtresave shumën prej 100 

eurove si dhe në emër të dy përfaqësimeve në seanca gjyqësore shumën prej 135 euro për 

secilën seancë. 

 

 Përmes përgjigjes në padi e paditura ka kontestuar kërkesëpadinë paditësit ku ka 

theksuar se nuk është kontestuese se paditësi ka qenë Koordinator i BSPK-së për regjionin e 

Prizrenit i emëruar sipas vendimit numër 310 të datës 18.07.2007, mirëpo në po të njëjtin 

vendim në nenin 3 thuhet shprehimisht “ koordinatori për punën e tij do të kompensohet në 

pagë mujore në bazë të mundësive financiare të BSPK-së, e cila do të caktohet me rregulloren 

mbi sistematizimin e vendeve të punës dhe financiare të BSPK-së.”. Lidhur me këtë fakt 

BSPK-ja, nuk kishte mundësi financiare që të paguante koordinatorin për punën e tij për shkak 

të mospagesës së anëtarësisë së punëtorëve të BSPK-së. Në fjalën e tij përfundimtare 

përfaqësuesi i të paditurës ka deklaruar se padia është e pabazë pasiqë paditësi nuk ka të lidhur 

kontratë sipas ligjit të punës, sipas nenit 78 dhe nuk ka krijuar marrëdhënie pune të rregullt dhe 

nuk kanë të nënshkruar kontratë pune. Në rastin konkret paditësi është dashur ti drejtohet 

organeve të BSPK-së gjegjësisht Këshillit Drejtues, si organ më i lartë dhe kompetent për 

hapjen e vendeve të punës dhe ndarjen buxhetore, andaj konsideron se nuk ka ndonjë bazë 

ligjore që paditësi M.K të kërkoj mjete nga e paditura pas 11 viteve, sepse të njëjtët kanë ofruar 

edhe dëshmi për punëtorët e BSPK-së të cilët kanë kontrata të rregullta të punës.  

 

Për vërtetimin e drejtë të gjendjes faktike, gjykata ka administruar këto prova: ka bërë 

dëgjimin e dëshmitarit S.B; ka bërë leximin e procesverbalit të mbledhjes së degës së BSPK-së 

në Prizren të datës 06.07.2007; ka bërë leximin  e kërkesës për hapjen e xhirollogarisë së datës 

17.08.2007; ka bërë leximin e parashtresës së datës 13.11.2018; ka bërë leximin e kontratës 

mbi qiranë e lidhur me datë 01.12.2017, në mes të BSPK-së; ka bërë leximin e parashtresës së 

OJQ-së-Iniciativa për Drejtësi dhe sundim të ligjit të datës 30.10.2018. 

 

Gjykata pas vlerësimit të pohimeve të palëve ndërgjyqëse dhe provave të lartcekura, në 

kuptimin e nenit 8 të Ligjit për Procedurën Kontestimore (LPK), me kujdes dhe me ndërgjegje 

ka çmuar çdo provë veç e veç dhe të gjitha ato së bashku dhe ka gjetur se: 

Kërkesëpadia e paditësit është e pabazuar.  

 

Në mes palëve ndërgjyqëse nuk ka qenë kontestuese çështja se paditësi ka qenë si 

koordinator i Zyrës Regjionale në Prizren të BSPK-së, por kontestuese ka qenë çështja e 

kompensimit të pagave për paditësin në këtë vend të punës. 

 

Dëshmitari S.B në deklaratën e tij të dhënë gjatë shqyrtimit kryesor ka deklaruar se 

M.K prej vitit 2007 ka punuar si koordinator i BSPK-së. Dhe me sa e di ai nuk ka pranuar pagë 
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nga ana e sindikatës. Shton se ai nuk ka paguar anëtarësinë në sindikatë por thotë se punëtorët 

tjerë kanë paguar nga 2 euro, dhe nuk di se çfarë ka ndodhur me ato mjete dhe nëse këtu 

paditësi ka marrë përqindje.  

 

Me leximin e procesverbalit të mbledhjes së degës së BSPK-së në Prizren të datës 

06.07.2007, gjykata ka vërtetuar faktin se në këtë mbledhje këtu paditësi M.K është zgjedhur 

Koordinator i Zyrës Regjionale të BSPK-së, në Prizren.  

 

Me leximin e kërkesës për hapjen e xhirollogarisë së datës 17.08.2007, gjykata ka 

vërtetuar faktin se përmes kësaj kërkese i janë drejtuar Kryesisë Ekzekutive të Bashkimit të 

Sindikatave të Pavarura të Kosovës për hapjen e një llogarie bankare në të cilën do të ketë 

autorizim të ndërmarr veprime si transferim, pagesa dhe tërheqje koordinatori i zgjedhur M.K.   

 

Me leximin e  parashtresës së datës 13.11.2018, gjykata ka vërtetuar se gjykata ka 

vërtetuar faktin se paditësi M.K i është drejtuar Kryesisë Ekzekutive të BSPK-së për 

kompensimin e pagave  mujore prej vitit 2007 e deri në vitin 2018, përkatësisht për periudhën 

11 vjeçare, dhe atë 150 euro në muaj për 132 muaj, për sa kohë ka punuar në cilësinë e 

koordinatorit të Zyrës Regjionale në Prizrenit.  

 

Me leximin e kontratës mbi qiranë e lidhur me datë 01.12.2017, në mes të BSPK-së, 

gjykata ka vërtetuar se Bashkimi i Sindikatave të Kosovës –Zyra Regjionale në Prizren e 

përfaqësuar nga ana e Kordinatorit M.Knë cilësinë e qiradhënësit dhe OJQ Iniciativa për 

Drejtësi dhe Sundim të Ligjit në Prizren, e përfaqësuar nga ana e A.R në cilësinë e 

qiramarrësit, kanë lidhur kontratë për qiranë, me objekt të kontratës lokalin pronë të BSPL-së, 

ashtu që qiramarrësi do të obligohet që në emër të qirasë të paguaj shumën prej 200 euro në 

muaj në xhirollogarinë e M.K – koordinatorit të BSPK-së, në kohëzgjatje prej datës 01.12.2017 

e deri më 01.12.2020.  

 

Me  leximin e parashtresës së OJQ-së-Iniciativa për Drejtësi dhe sundim të ligjit të 

datës 30.10.2018, gjykata ka vërtetuar se kontrata mbi qiranë e lidhur me datë 01.12.2017, 

ndërmjet BSPK-së dhe OJQ-së Iniciativa për Drejtësi dhe Sundim të Ligjit në Prizrenit prishet 

me datë 31.12.2018, për shkak të mos pagesës së qiarasë dhe shpenzimeve të tjera.  

 

Në këtë çështje juridiko-kontestimore sipas gjykatës duhet të zbatohen dispozitat ligjore 

të parapara në Ligjin të Punës, nr.03/L-212. Në këtë drejtim në nenin 7, 10 dhe 11 të këtij ligji 

normohet krijimi i marrëdhënies së punës, kontrata e punës, respektivisht përmbajtja e 

kontratës së punës, ashtu që në nenin 11 par.1. pika 1.8 i këtij ligji parasheh parasheh që 

kontrata e punës duhet të përmbaj: “ lartësinë e pagës bazë, si dhe ndonjë shtesë ose të 

ardhur tjetër”. Po ashtu me nenin 7.1 të Ligjit për Procedurën Kontestimore (LPK) është 

paraparë se “ palët kanë për detyrë që të paraqesin të gjitha faktet mbi të cilat i mbështesin 

kërkesat e veta dhe të propozojnë prova me të cilat konstatohen faktet e tilla”. 

 

Duke marr parasysh të gjitha pretendimet e palëve ndërgjygjëse dhe provat e 

administruara në lidhje me këtë çështje kontestimore, gjykata ka ardhur në përfundim se 

kërkesëpadia e paditësit është e pa bazuar dhe se duke u bazuar në dispozitat ligjore të 

lartcekura, e njëjta duhet të refuzohet në tërësi si e pabazuar.  

 

Nga provat e administruara, gjykata ka vërtetuar paditësi M.K është zgjedhur 

koordinator i Zyrës Regjionale të BSPK-së në Prizren,  në mbledhjen e mbajtur me datë 

06.07.2007. Paditësi me të paditurën për pozitën të cilën e ka mbajtur paditësi M.K pranë 
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BSPK-së nuk kanë lidhur kontratë të punës dhe rrjedhimisht në mes këtu palëve ndërgjyqëse 

nuk janë krijuar të drejta dhe detyrime, prandaj dhe çdo kërkesë për kompensim të pagave 

mujore është e pabazë, shto këtu faktin që edhe me rastin  e përzgjedhjes së tij asnjëherë nuk 

është diskutuar lidhur me mënyrën e pagesës së tij. Pretendimet e paditësit dhe dorëzimi i 

“kërkesës për hapje të xhirollogarisë”, si provë për të vërtetuar detyrimin e të paditurës në 

kompensimin e pagave mujore gjykata nuk e mori parasysh me rastin e vendosjes sepse nëse 

shikohet përmbajtja e saj askund nuk përmendet që kjo llogari do të shërbejë për kompensimin 

e pagave mujore por që e njëjta do të jetë në funksion të nevojave të përditshme dhe nevojave 

financiare të BSPK-së- zyra në Prizren dhe i autorizuar do të jetë këtu paditësi M.K.  

 

Nga të gjitha të cekurat më lart, gjykata erdhi në përfundim se kërkesëpadia e paditësit, 

ashtu siç është cekur në pikën I të dispozitivit të këtij aktgjykimi është e pathemeltë, andaj dhe 

gjykata u deshtë që ta refuzojë në tërësi si të pabazuar, sepse me provat të cilat i pati në 

dispozicion gjykata me rastin e vendosjes nuk mundi që të vërtetoj se e paditura ka pasur 

detyrim që të bëjë kompensimin e pagave mujore për paditësin. 

  

Gjykata gjithashtu ka vlerësuar edhe provat dhe theksimet e tjera të palëve ndërgjyqëse, 

por ka gjetur se të njëjtat janë pa ndikim në nxjerrjen e këtij aktgjykimi. 

 

Në lidhje me shpenzimet procedurale gjykata vendosi duke u bazuar në nenin 450 të 

LPK-së, pasi që paditësi nuk ka pasur sukses në gjykim, ndërsa i padituri nuk i ka kërkuar 

shpenzimet.   

 

Nga sa u tha më lart, gjykata vendosi si në dispozitiv të këtij aktgjykimi, e duke u 

bazuar në nenin 143.1 të LPK-së. 

 

  GJYKATA THEMELORE NE PRIZREN 

               Departamenti i Përgjithshëm  

                                                     C.nr.2012/18 datë 03.09.2019  

 

 

B. Profesionale                                Gjyqtari 

Njomëza Berisha                           Gëzim Shehu  

 

 

KESHILLË JURIDIKE: Kundër këtij aktgjykimi pala e pakënaqur ka të drejtë ankesë 

në afat prej 7 ditëve nga dita e pranimit të të njëjtit, Gjykatës së Apelit në Prishtinë, nëpërmjet 

të kësaj gjykate 

 


