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Numri i lëndës: 2019:190154 

Datë: 29.12.2020 

Numri i dokumentit:     01415072 

 

C.nr.1584/17 

 

GJYKATA THEMELORE NË PRISHTINË - Departamenti i Përgjithshëm, me 

gjyqtarin Dardan Kadolli, në çështjen juridike kontestimore të paditëses M. O. nga 

Vushtrria, të cilën sipas autorizimit e përfaqëson avokate A. K. nga Prishtina, kundër të 

paditurës Shërbimi Spitalor Klinik Universitar i Kosovës në Prishtinë, të cilën e 

përfaqëson T. I., me objekt të padisë anulim i vendimeve dhe kompensim i pagave, në 

prani të palëve ndërgjyqëse, pas përfundimit të seancës së shqyrtimit kryesor publik me 

datë 29.12.2020, mori këtë: 

 

 

      A K T G J Y K I M  

 

 

I. APROVOHET PJESËRISHT kërkesëpadia e paditëses M. O. nga 

Vushtrria.  

 

II. ANULOHEN si të paligjshëm vendimet e të paditurës Shërbimi Spitalor 

Klinik dhe Universitar i Kosovës në Prishtinë me nr. ref. ...., i datës 

09.06.2017 dhe vendimi me nr. 92 i datës 24.05.2017.  

 

III. DETYROHET e paditura Shërbimi Spitalor Klinik dhe Universitar i 

Kosovës në Prishtinë, që paditëses t’ia paguaj diferencën e pagave mes 

koeficientit 4.7 dhe 7.2, për periudhën nga muaji 01.06.2017 e deri me 

datë 21.11.2019, shumën neto prej 4,732.43€, në emër të kontributit 

pensional shumën prej 553.50€, në emër të tatimit në pagë 525.83€, me 

kamatë vjetore prej 8 % duke filluar nga dita e paraqitjes së padisë 

gjegjësisht prej datës 23.06.2017 e deri në pagesën definitive, në afat prej 

7 ditësh pas pranimit të këtij aktgjykimi. 

 

IV. DETYROHET e paditura Shërbimi Spitalor Klinik dhe Universitar i 

Kosovës që paditësit t’ia paguajë shpenzimet procedurale në shumën prej 

794€, në afat prej 7 ditësh pas pranimit të këtij aktgjykimi. 

 

V. REFUZOHET e pabazuar pjesa e kërkesëpadisë së paditëses M. O. nga 

Vushtrria, me të cilën ka kërkuar të detyrohet e paditura t’ia paguaj 

diferencën e pagave mes koeficientit 4.7 dhe 7.2, për periudhën nga muaji 

01.06.2017 e deri me datë 21.11.2019, shumën neto prej 4,732.43€, në 
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emër të kontributit pensional shumën prej 553.50€, në emër të tatimit në 

pagë 525.83€, 

 

 

                                                             A  r  s  y  e  t  i  m 

 

 

Paditësja përmes përfaqësueses së saj me datë 23.06.2017 ka parashtruar padi në këtë 

gjykatë për anulimin e vendimeve me të cilët është ulur në pozitë si dhe është kërkuar 

diferenca në emër të të ardhurave personale. Në padi dhe në seancë gjyqësore ajo ka 

paraqitur se e paditura ka shpallur konkurs të brendshëm me datë 07.09.2016 në Klinikën 

e Kirurgjisë Plastike, Rekonstruktive dhe Estetikë, për pozitën kryeinfermiere, dhe pas 

zhvillimit të procedurave sipas konkursit, paditësja është shpallur si kandidate më e 

suksesshme. Më pas ndërgjyqësit kanë lidhur kontratë me afat të caktuar të punës në 

pozitën kryeinfermiere me afat të caktuar në kohëzgjatje nga data 22.11.2016 deri më 

datë 22.11.2019, me të cilën kontratë janë paraparë të drejta dhe detyrime të ndërsjella, ku 

dhe është përcaktuar paga mujore në lartësi të koeficientit 7.2. Më pas është cekur se 

njëra nga kandidatet që ka qenë pjesë e konkursit, ka ushtruar ankesë pranë Inspektoratit 

të Punës, i cili institucion kishte nxjerrë vendim duke e anuluar zgjedhjen e paditëses si 

kryeinfermiere dhe obliguar që në këtë pozitë të zgjidhet një kandidate tjetër. Sipas 

përfaqësueses së paditëses, kjo mënyrë e vendosjes nga IP është në kundërshtim me 

dispozitat ligjore, ndërsa nuk ka pasur të drejtë të bëjë një gjë të tillë, si pasojë vendimi i 

këtij institucioni është i kundërligjshëm. 

 

Shpenzimet e procedurës i ka kërkuar. 

 

E paditura në përgjigje në padi si dhe për gjatë seancave gjyqësore e ka kontestuar 

kërkesëpadinë duke propozuar që e njëjta të refuzohet e pabazuar. Ajo ka parashtruar se e 

paditura ka shpallur konkursin e brendshëm në Kirurgjinë Plastike për një vend të punës 

në pozitën kryeinfermiere ku kanë qenë disa kandidate dhe në mesin e tyre edhe 

paditësja. Më tej sipas saj, komisioni intervistues ka zhvilluar procedurat për 

përzgjedhjen e kandidatëve, ka zhvilluar procedurat e rekrutimit sipas udhëzimit 

administrativ nr...... Në bazë të këtij konkursi ka rezultuar se paditësja është zgjedhur për 

këtë pozitë. Më pas njëra nga kandidatet që ka qenë pjesë e këtij konkursi ka ushtruar 

ankesë tek e paditura si dhe në Inspektoratin e Punës. Inspektorati i Punës ka nxjerrë 

vendim me të cilin e ka aprovuar ankesën e njërës nga kandidatet dhe ka obliguar që ta 

përzgjedh një kandidate tjetër me më shumë pikë. Ka shtuar se vendimi i IP-së është 

apeluar tek shkalla e dytë e këtij organi i cili kishte refuzuar ankesën dhe kishte obliguar 

po ashtu që të zgjidhet kandidatja sipas konkursit A. Zh.. Përfaqësuesja e të paditurës për 

fund ka cekur se ata kanë qenë të obliguar t’i respektojnë vendimet e IP-së përmes të 

cilave kanë qenë të obliguar që njëra nga kandidatet që ka aplikuar gjegjësisht A. Zh. ta 

zgjedhin në pozitën e kryeinfermieres, pozitë e cila është objekt kontesti në këtë rast. 

 

Lidhur me shpenzimet e procedurës nuk është deklaruar.  

 

Provë: vendimi i të paditurës me numër .... i datës 09.06.2017; vendimi i të paditurës me 

nr.... i dt.24.05.2017; vendimi i Inspektoratit të Punës i dt.21.04.2017, si dhe vendimi i 

dt.03.03.2017; vendimi i të paditurës i dt.18.11.2016; ekspertiza financiare e 

dt.31.12.2019; plotësimi i ekspertizës financiare i dt.25.06.2020; qarkullimi i llogarisë 

bankare i paditëses; dhe Aktgjykimi i Gjykatës Themelore në Prishtinë A.nr.847/17.    
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Pasi që Gjykata bëri vlerësimin e secilës provë veç e veç dhe të gjithave së bashku, 

mbështetur në dispozitat nga neni 8 i Ligjit për Procedurën Kontestimore, arriti në 

përfundimin se në këtë çështje juridike kontestimore duhet vendosur si në dispozitiv të 

këtij aktgjykimi, për këto arsye: 

 

Nga provat shkresore të administruara, por edhe nga pohimet e palëve ndërgjyqëse, para 

gjykatës rezultuan të jenë disa fakte të pa kontestuara. Ndër to se paditësja ka qenë pjesë 

procedurave të konkursit i cili është shpallur nga e paditura për pozitën Kryeinfermiere në 

Klinikën e Kirurgjisë Plastike, Rekonstruktive dhe Estetikë, në të cilën është zgjedhur. Po 

ashtu nuk është kontestuese se tanimë paditësja është duke punuar tek e paditura në 

pozitën infermiere në këtë klinikë.   

 

Çështje kryesore kontestuese mes palëve ndërgjyqëse mbetet, nëse shkëputja e 

marrëdhënies së punës paditësit ishte bërë në kundërshtim me dispozitat e ligjit të punës, 

kurse për këtë në thelb palët kishin pikëpamje të ndryshme nga njëra tjetra. 

 

Gjykata gjeti se paditësja ishte zgjedhur si kandidatë më e suksesshme pas zhvillimit të 

procedurave të rekrutimit, për pozitën Kryeinfermiere tek e paditura, për këtë ishte 

nxjerrë vendim i datës 18.11.2016 ref: ..... në të cilën janë përcaktuar orët e punës në javë, 

si dhe koeficienti i pagesës. Më pas ka pasur lidhja e kontratës së punës mes ndërgjyqësve 

datë 29.11.2016, në të cilën është përcaktuar kohëzgjatja e marrëdhënies së punës më 

kohë të caktuar, nga data 22.11.2016 deri me 21.11.2019, po ashtu në kontratë është 

përcaktuar shuma e pagesës dhe elementet tjera të kontratës. Përmes këtyre akteve, është 

vërtetuar se marrëdhënia e punës është themeluar dhe paditësja ka filluar të ushtroj këto 

detyra të punës.  

 

Gjykata gjeti se njëra nga kandidatet që ka qenë pjesë e procedurave të rekrutimit për të 

njëjtën pozitë që është përzgjedhur paditësja, ka ushtruar ankesë pranë Inspektoratit të 

Punës (IP). Më pas IP, duke vepruar përkitazi më ankesës e kandidates, nxjerrë vendim 

01 nr......, datë 28.02.2017 me të cilën e obligon të paditurën që të përzgjedhë kandidaten 

e dytë me shumë pikë të vlerësuar nga Komisioni vlerësues i të paditurës, në këtë mënyrë 

duke vlerësuar se këtu paditësja nuk i kishte plotësuar kushtet ligjore për përzgjedhje, 

porse si kandidate me e suksesshme do të duhet të ishte kandidatja e dytë e vlerësuar.  

 

Kundër vendimit të shkallës së parë të IP, e paditura SHSKUK paraqet ankesë pranë 

shkallës së dytë të këtij organi, mirëpo përmes vendimit të datës 13.04.2017, refuzohet 

ankesa dhe lihet në fuqi vendimi. Gjykata vlerëson se të dy vendimet e IP-së, paraqesin 

vlerësime të një organi të pavarur, që gjykata nuk është e lidhur sipas tyre në vendosjen 

sipas procedurës gjyqësore për mbrojtjen e të drejtave nga marrëdhënia e punës, mirëpo 

në anë tjetër vlerëson se paraqet të gjetura nga një institucion përgjegjës për mbikëqyrjen 

dhe zbatimin e legjislacionit të punës, i cili kishte hetuar rastin dhe kishte kryer 

inspektime tek selia e të paditurës. Vendosja gjyqësore e mbrojtjes së të drejtave nga 

marrëdhënia e punës, bazohet në Ligjin e punës dhe aktet tjera që rregullojnë këtë fushë 

dhe provave të administruara në shqyrtim kryesor, kurse mbrojtja përmes Inspektoratit të 

punës duhet të kuptohet brenda kompetencave që ka ky institucion.  

 

Nga vlerësimi i provave gjegjësisht vendimit i të paditurës, nr. ..... i datës 24.05.2017, 

gjykata gjeti se bëhet anulimi i vendimit përmes të cilit ishte përzgjedhur paditësja si 

Kryeinfermiere, dhe e njëjta kthehet në pozitën në të cilën ka punuar më parë si 

infermiere. Si arsye që kanë dërguar në nxjerrjen e këtij vendimi, e paditura ka arsyetuar 
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se kanë qenë të obliguar nga vendimet e IP, përmes cilëve ishte vendosur që të anulohej 

përzgjedhja e paditëses dhe të zgjidhet kandidatja e radhës.  

 

Gjykata gjeti gjithashtu se kundër vendimit me të cilin paditësja kthehet nga pozita 

kryeinfermiere, në atë të infermieres ushtron ankesë, mirëpo e paditura përmes vendimit 

të datës 09.06.2017 refuzon ankesën dhe lë në fuqi vendimin për uljen në pozitë të 

paditëses. Të dy vendimet e Inspektoratit të Punës janë anuluar me Aktgjykimin e 

Gjykatës Themelore në Prishtinë A.nr.847/17 datë 05.11.2020, mirëpo i njëjti nuk është i 

plotfuqishëm.  

 

Për të vërtetuar lartësinë e pagave të papaguara për paditësen gjykata në cilësinë e 

provës ka nxjerr ekspertizën financiare, të datës 31.12.2019, si dhe plotësimin e sajë të 

datës 25.06.2020 të cilën e ka punuar eksperti A. B.. Detyrat e ekspertit janë përcaktuar 

mbi bazë të vëllimit që ka kërkuar pala propozuese për nxjerrjen e ekspertizës, si dhe 

gjykata dhe detyrë e ekspertit ka qenë llogaritja e diferencës së pagave të papaguara që 

do t’i takonin paditëses ndërmjet koeficienteve 7.2 dhe 4.8, sikur mos ulej në pozitë, 

nga data 01.06.2017 e deri me 21.11.2019. Përmes kësaj ekspertize gjykata vërtetoi se 

lartësia e pagave të pa kompensuara nga ana e të paditurës për periudhat kontestuese që 

dërguan në vendosjen si në dispozitivin e III (tretë) të aktgjykimit, arrin shumën neto 

prej 4,732.43€, kurse për kontributin pensional shumën prej 533.50€ dhe tatimit në 

pagë për ATK shumën prej 525.83€. Këto shuma janë pasqyrim i kalkulimeve që ka 

bërë eksperti financiar në plotësimin e bërë më datë 25.06.2020, pas kthimit të sajë në 

plotësim. Mbi bazën e gjendjes së vërtetuar faktike sa i përket diferencës së pagave, 

përfaqësuesja e paditëses ka bërë precizimin e kërkesëpadisë. 

 

Eksperti lartësinë e pagave e kishte përcaktuar në bazë të kontratës së punës të lidhur 

mes palëve ndërgjyqëse, si dhe të dhënave bankare. Gjykata ekspertizën financiare e ka 

vlerësuar si profesionale dhe të argumentuar mirë dhe të njëjtën e ka pranuar në tërësi si 

të besueshme.  

 

I. Ligji i zbatueshëm  

 

Nenet 78 dhe 79 i Ligjit të  Punës Nr.03/L-212, i cili ka hyrë në fuqi me datë 16.12.2010, 

përcaktojnë procedurën dhe afatet për realizimin e të drejtave nga marrëdhënia e punës 

fillimisht tek punëdhënësi, e pastaj në gjykatë. Në nenin 10 të njëjtit ligj përcaktohet se: 

Kontrata e punës lidhet në formë të shkruar dhe nënshkruhet nga punëdhënësi dhe i 

punësuari. Kontrata përfshin elementet e përcaktuara sipas nenit 11 të këtij ligji. Kurse 

neni 17 par. i par. 1: I punësuari caktohet në vendin e punës, për të cilën ka lidhur 

Kontratë Pune.  Kurse lidhur me arsyet që mund të dërgojnë në shkëputjen e 

marrëdhënies së punës, Ligji i Punës në nenin 70 par. 1 mes tjerësh numëron: kur 

ndërprerja e tillë arsyetohet për arsye ekonomike, teknike ose organizative; i punësuari 

nuk është më i aftë t’i kryejë detyrat e punës; punëdhënësi mund ta ndërpresë kontratën e 

punës në rrethanat e përcaktuara në nënparagrafin 1.1. dhe 1.2., të këtij paragrafi nëse 

është e papërshtatshme për punëdhënësin që ta transferojë të punësuarin në një vend 

pune tjetër, ta trajnojë a ta kualifikojë atë për ta kryer punën ose ndonjë punë tjetër; 

 

II. Vlerësimi i ligjshmërisë së vendimeve të të paditurës për ndërprerjen e marrëdhënies 

se punës 
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Nga vlerësimi i provave të administruar në seancë gjyqësore, pretendimeve të palëve 

ndërgjyqëse, gjykata gjeti se paditësja ka ofruar prova të mjaftueshme që dërguan në 

vendosjen si në dispozitv të këtij aktgjykimi. Kurse në anën tjetër gjykata vlerëson se e 

paditura me rastin e ndërprerjes së punës paditësit nuk i ka zbatuar kërkesat ligjore që 

dalin nga dispozitat ligjore të Ligjit të Punës.  

 

Fillimisht gjykata vlerëson se pas përfundimit të procedurave të konkursit të udhëhequra 

nga e paditura është nënshkruar kontrata e punës mes ndërgjyqësve, ashtu që paditësja 

zgjidhet si Kryeinfermiere në Klinikën e Kirurgjisë Plastike, Rekonstruktive dhe Estetikë, 

në këtë bëhet themelimi i marrëdhënies së punës duke u përcaktuar të drejtat dhe 

detyrimet e palëve. Paditësja fillon marrëdhënies e punësimit në kuptim të ofrimit të 

shërbimeve në favor të të paditurës. Rrjedha e këtyre veprimeve të ndërgjyqësve është në 

përputhje me nenin 10 dhe 17 të Ligjit të Punës.   

 

Nga vlerësimi i vendimit të të paditurës datë 24.05.2017 përmes të cilit është anuluar 

vendimi për zgjedhjen e paditëses në pozitën kryeinfermiere, konstatohet se arsye 

kryesore që ka dërguar në nxjerrjen e tij është vendosja nga IP, i cili i ka obliguar të 

paditurën të bëjë një gjë të tillë, pra të anuloj zgjedhjen e paditëses dhe në vend të sajë të 

zgjidhet një kandidate tjetër që kishte aplikuar. Gjykata vë në dukje se më këtë vendim, e 

paditura ka anuluar vendimin për zgjedhjen e paditëses në pozitën kontestuese, mirëpo 

nuk ka anuluar kontratën e punës që është lidhur mes tyre. Arsyet e dhëna në vendimet e 

të paditurës nuk mund të përbejnë shkak të mjaftueshme që të kenë mbështetje në Ligjin e 

punës, ashtu që shkëputjen do ta bënin të ligjshme.  Gjykata vlerëson se vendimet e IP 

paraqesin vlerësime të një organi të pavarur, që gjykata nuk është e lidhur sipas tyre në 

vendosjen sipas procedurës gjyqësore për mbrojtjen e të drejtave nga marrëdhënia e 

punës, porse të njëjtat paraqesin të gjetura nga një institucion përgjegjës për mbikëqyrjen 

dhe zbatimin e legjislacionit të punës, i cili kishte hetuar rastin dhe kishte kryer 

inspektime tek selia e të paditurës. Edhe pse objekt i kësaj kontestimore nuk kanë qenë 

vlerësimi i ligjshmërisë së vendimeve të IP-së, gjykata vlerëson të theksojë se e njëjta nuk 

ka pasur të drejtë që të obligoj të paditurën që për kandidaten e radhës me më së shumti 

pikë pas paditëses, të themeloj marrëdhënie pune, ngase ky institucion nuk mund të marrë 

kompetenca të cilat i janë dhënë gjykatës.   

 

Ligji i Punës në pjesën që rregullon ndërprerjen e marrëdhënies së punës gjegjësisht 

nenin 67 dhe 70, nuk e ka paraparë mundësinë që ka shfrytëzuar e paditura për të 

ndërprenë marrëdhënien e sajë, nga pozita kryeinfermiere në atë infermiere. Gjatë 

procedurës gjyqësore e paditura ka paraqitur se kanë qenë të obliguar të veprojnë sipas 

vendimeve të IP-së, mirëpo gjykata vlerëson se ndërgjyqësit me rastin e themelimit të 

marrëdhënies së punës, gjegjësisht nënshkrimit të kontratës, kanë marrë përsipër detyrime 

që kanë qenë dashur t’i zbatojnë sipas sajë. Gjatë procedurës gjyqësore nuk është gjetur 

se paditësja të ketë vepruar në kundërshtim me ndonjë dispozitë ligjore që do të 

arsyetonte largimin e sajë nga pozita kryeinfermiere, mirëpo IP kishte gjetur se e paditura 

nuk i ka zbatuar procedurat ashtu siç ka qenë e detyruar t’i zbatojë. Në këtë kontekst, e 

paditura nuk mundet që t’i shmanget përgjegjësisë së sajë që për lëshimet ligjore që mund 

t’i ketë bërë përgjatë zhvillimit të procedurave të rekrutimit, pasojat të rëndojnë mbi 

paditësen, gjithnjë duke pasur vlerësim se ndërgjyqësit kanë lidhur kontratën e punës, nga 

e cila siç është thënë kanë janë themeluar të drejta dhe detyrime të ndërsjella.  

 

Me qenë se nga provat e administruara gjykata gjeti se largimi i paditëses nga pozita 

kryeinfermiere ishte bërë në kundërshtim me dispozitat e Ligjit të Punës, vendosi që ta 
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anulojë vendimin kontestues për ndërprerjen e kontratës së punës, si në pikën III të 

dispozitivit të këtij aktgjykimi, në kuptim të nenit 80 të Ligjit të Punës. 

 

III. Lidhur me kompensimin e pagave 

 

Gjykata vendosi si në dispzitivin e III (tretë), duke detyruar të paditurën t’i paguaj 

paditëses pagat në aplikim të nenit 80 par. 1 pika 1.2 të Ligjit të punës, sipas të cilit: 

“nëse largimi nga puna vlerësohet si i paligjshëm sipas nenit 5 të këtij ligji, Gjykata 

mund ta rikthej të punësuarin në vendin e tij të punës dhe urdhëron kompensimin e të 

gjitha pagave dhe përfitimeve tjera të humbura gjatë gjithë kohës së largimit të 

paligjshëm nga puna.”  

 

Meqë në këtë rast është konstatuar se ndërprerja e kontratës së punës për pozitën 

kryeinfermiere, nga ana e punëdhënësit është joligjore, atëherë gjykata konform menit 55 

dhe 80 të Ligjit të Punës dhe kontratës së punës e ka aprovuar padinë dhe e ka detyruar të 

paditurën që paditësin t’i kompensoj diferencën e pagave mujore ndërmjet koficientëve 

4.8 dhe 7.2  në lartësi si në dispozitiv të këtij aktgjykimi. Në vijimësi të kësaj, gjykata vë 

në dukje kontratën e punës të lidhur ndërmjet palëve ndërgjyqëse, e cila ka qenë e lidhur 

në kohëzgjatje të caktuar, ndërsa kompensimi sipas sajë për pozitën kryeinfermiere është 

ndërprerë me datë 31.05.2017. Kurse përmes ekspertizës është gjetur se nga kjo datë, e 

deri në 21.11.2019 si datë e skadimit të kontratës, shuma e kompensimeve për këto 

periudha arrin shumën neto prej 4,732.43€, në emër të kontributit pensional të paguaj 

shumën prej 553.50€, si dhe në emër të tatimit të paguaj shumën prej 525.83€. Gjykata 

vlerëson se pagesa e shumës së lartcekur është adekuate dhe e drejtë, për shkak se sikur 

mos të shkëputej marrëdhënia e punës si kryeinfermiere, paditësja do të realizonte këto 

kompensime.    

 

IV. Pjesa refuzuese e kërkesëpadisë 

 

Gjykata vendosi si në dispozitiv e IV (katërt) të këtij aktgjykimi duke e refuzuar 

kërkesëpadinë, me të cilën është kërkuar që të obligohet e paditura që paditëses t’i paguaj 

në emër të pagave të pa paguara t’ia paguaj shumën neto 4,732.43€, në emër të kontributit 

pensional shumën prej 553.50€, në emër të tatimit në pagë 525.83€,€. Gjykata vë në 

dukje një fakt me rëndësi siç është kontrata e punës e lidhur mes palëve ndërgjyqëse. 

Ashtu siç edhe u paraqit kjo ka qenë kontratë me periudhë të caktuar kohore pra deri me 

datë 21.11.2019, së këndejmi paditësja nuk mund të kërkojë të drejta nga marrëdhënia e 

punës që janë përtej kohëzgjatjes së kontratës së punës. Lidhur me këtë fakt, gjykata vë 

në pah nenit 67 par. 1 pika 1.3 të Ligjit të Punës, i cili përcakton se Kontrata e Punës 

sipas fuqisë ligjore, ndërpritet me skadimin e kohëzgjatjes së kontratës. Duke u bazuar në 

këtë normë ligjore si dhe në këtë çështje kontestuese, gjykata nuk mund të akordojë të 

drejta nga marrëdhënia e punës përtej kontratës së punës. Pra si pjesë e kontratës së punës 

ka qenë edhe kohëzgjatja si element i sajë, përmes së cilës punëmarrësi merr përsipër të 

ofrojë punën ose shërbimin e vet për një periudhë të caktuar ose të pacaktuar kohe, në 

kuadër të organizimit dhe të urdhrave të punëdhënësit, në kundërvlerë të pagës mujore. 

 

Lidhur me lartësinë e kamatës së llogaritur prej 8 %, gjykata vendosi në kuptim të nenit 

382 të LMD-së, sipas të cilit Debitori që vonon në përmbushjen e detyrimit në të holla 

debiton, përpos borxhit kryesor, edhe kamatën. Lartësia e kamatëvonesës është tetë 

përqind (8%) në vit, përveç nëse parashihet ndryshe me ligj të veçantë, e llogaritur nga 

dita e paraqitjes së padisë e deri në pagesën definitive. 
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Vendimi për shpenzimet e procedurës është marrë në kuptim të nenit 452 par.1 të Ligjit 

për procedurën kontestimore sipas të cilit Pala e cila e humbë procesin gjyqësor tërësisht 

ka për detyrë që palës kundërshtare gjyqfituese, dhe ndërhyrësit që i është bashkuar, t’ia 

shpërblej të gjitha  shpenzimet gjyqësore. Lartësia e shpenzimeve i referohet shumës për 

përpilimin e padisë 104€, për ekspertizën financiare 100€, për plotësimin e ekspertizës 

50€, katër seanca gjyqësore shumën nga 450€ (135x4), apo në shumë të përgjithshme 

794€. 

 

Duke u bazuar në të dhënat e lartcekura, gjykata ka vendosur si në dispozitiv të këtij 

aktgjykimi. 

 

 

GJYKATA THEMELORE PRISHTINË  

DEPARTAMENTI I PËRGJITHSHËM – DIVIZIONI CIVIL 

C.nr.1584/17, datë 29.12.2020 

 

                                                                                                                          Gjyqtari 

 

______________ 

Dardan Kadolli 

 

KËSHILLË  JURIDIKE: Kundër këtij  aktgjykimi 

është e lejuar  ankesa në afat  prej 7 ditësh, nga dita e 

marrjes së te njëjtit, Gjykatës së Apelit të Kosovës në 

Prishtinë, përmes kësaj gjykate. 


