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Numri i dokumentit:     01022862 

 

                                                                                                                           C.nr.376/19 

 

GJYKATA THEMELORE NË PRISHTINË – DEGA NË PODUJEVË, Departamenti I 

Përgjithshëm, Divizioni Civil, si gjykatë e shkallës së parë me gjyqtarin Binak Duqi dhe 

zyrtaren ligjore Dalina Kërqeli, duke vendosur në çështjen juridike kontestimore të paditësit  

A. H. nga P. rr.”...”, të cilin e përfaqëson av.Ibrahim Dobruna nga Drenasi i autorizuar nga 

Zyra Rajonale për Ndihmë Juridike Falas në Prishtinë, kundër të paditurës Komuna e 

Podujevës - DKA, e përfaqësuar nga Faik Rama jurist i diplomuar, me autorizim, për 

kompensimin e Dëmit jomaterial dhe material, në shqyrtimin kryesor, publik, të mbajtur me 

dt.02.07.2020, në prani të paditësit, të autorizuarit tij dhe përfaqësuesit të paditurës, ndërsa me 

dt.14.07.2020 mori këtë: 

 

A   K   T   G   J   Y   K   I   M 

 

I. REFUZOHET kërkesëpadia e paditësit A. H. nga P. SI E PA BAZUAR me të cilën ka 

kërkuar që të: 

 

- MIRATOHET në tersi kërkesëpadia e paditësit A. H. nga P. dhe  

 

- Të DETYROHET e paditura Komuna e Podujevës - DKA, që paditësit në emër të dëmit 

material dhe jomaterial, t’ia kompensojë diferencën në pagë në mes vendin e tij të punës së 

mëhershëm të punës dhe atë: 

 

a). Në emër të pagave të parealizuara për vitin shkollor 2013-2014 në vlerën bruto prej 

2.590.80 euro. 

b). Në emër të pagave të parealizuara për periudhën 2015 e deri me 04.12.209, kur 

paditësi ka plotësuar kushtet për pensionim, për shkak të fitimit të humbur, në vlerën 

bruto prej 12.954.00 euro. 

 

- Në emër të dëmit jomaterial për shkak të dhimbjeve shpirtërore dhe shkeljeve të së drejtave të 

njeriut nga marrëdhënia e punës, në shumën prej 7.000.00 euro. 

 

- Ashtu që shuma e tërësishme arrin vlerën prej 22.954.00 euro, me kamatë ligjore në këtë 

shumë prej 8% në bazë të normës sipas LMD–së, kalkuluar nga data 23 dhjetor 2011 kur është 

dorëzuar padia, e të gjitha në afat prej 15 ditësh, nën kërcënim të përmbarimit ligjor. 

 

- Të urdhërojë të paditurën të rimbursoj paditësit të gjitha taksat dhe shpenzimet e kryera në 

lidhje me këtë proces gjyqësor, përfshirë pa kufizime, tarifat e gjykatës, shpërblimet e 

avokateve për përfaqësimin dhe shpenzimet e bëra në lidhje me këtë përfaqësim, sipas listës 
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për shpërblim dhe përfaqësim bazuar në TA, që të gjitha në afat prej 15 ditësh, nga dita e 

plotfuqishmërisë së këtij aktgjykimi, nën kanosjen e përmbarimit ligjor. 

 

II. Detyrohet paditësi të i paguaj Shpenzimet e procedurës kontestimore për ekspert shumën 

prej 200 euro, në afat prej 15 ditësh, nën kërcënim të përmbarimit me dhunë pas pranimit të 

këtij  aktgjykimi. 

A r s y e t i m  
                                   

Paditësi ka ushtruar padi pranë kësaj gjykate me dt.13.07.2016, kundër të paditurës Komuna e 

Podujevës - DKA për kompensim dëmi jomaterial dhe material. Në padi ka deklaruar se me 

dt.30.01.2013 në GJTHP–Dega Podujevë është arritur ujdia gjyqësore mes tij dhe paditurës. 

Kjo ujdi është nxjerr mbi pretendimet e paditësit për ndërprerjen e marrëdhënies së punës dhe 

kompensimin e pagave në bazë të kontratës së punës. Bazuar në këtë ujdi DKA e Podujevës 

ishte obliguar që paditësit t’ia paguaj pagat për periudhën korrik, gusht, tetor, nëntor, dhjetor 

dhe janar në vlerë prej 1.205.40 euro. Po ashtu e paditura është obliguar sipas kësaj ujdie që 

paditësit t’ia vazhdoj kontratën mbi veprën deri me datën 30 qershor 2013 si dhe ti shfrytëzoj e 

paditura të gjitha mundësitë që paditësin ta sistemoj në sistemin e pagave për vitin akademik 

2013/2014. Pretendimet e paditësit janë në përvojën e tij 18 vjeçare në SH.F.”S. F.” në fshatin 

Zh. Komuna e P. dhe ju ka vazhduar marrëdhënia e punës me kontratën mbi veprën edhe për 4 

vite tjera. 

 

DKA e Podujevës nuk e ka ekzekutuar vendimin e gjykatës mbi kthimin e paditësit në vendin e 

punës dhe nuk ka vepruar sipas urdhrit të saj. Mos ekzekutimi i vendimit paditësit i ka 

shkaktuar dëm moral dhe material, duke i rënduar gjendjen sociale, emocionale dhe atë 

familjare. Në ndërkohë ka përfituar nga Zyra Rajonale për Ndihmë Juridike Falas me seli në 

Prishtinë duke i autorizuar paditësit ta përfaqësoj avokati Ibrahim Dobruna nga Drenasi dhe ka  

bërë kërkesë kjo zyra për lirim nga taksa gjyqësore për paditësin si përfitues i kësaj ndihmë 

juridike. Gjykata me aktvendimin e saj C.nr.328/16 dt.16.08.206 ka hudhë poshtë padinë e 

paditësit si të palejueshme se ka gjyqëvarësi në rastin konkret. Pas ankesës së ushtruar nga 

paditësi kundër këtij aktvendimi GJ.A.K me seli në Prishtinë me aktvendimin e saj 

Ac.nr.3601/16 dt.26.05.2019 e ka prish aktvendimin e kësaj gjykate dhe çështjen e ka kthyer në 

rishqyrtim dhe rivendosje. Gjykata për ti eliminua shkeljet dhe vërejtjet e konstatuara nga 

gjykata e instancës me të lartë sepse janë të obligueshme për këtë gjykatë i ka ftuar palët në 

rigjykim dhe çështja ka marrë numër të ri C.nr.376/19. 

 

Në rigjykim – seancën përgatitore, shqyrtim kryesor dhe fjalën përfundimtare me shkrim të 

dorëzuar në gjykatë paditësi përmes të autorizuarit të tij ka deklaruar se: E dorëzoj në gjykatë 

precizimin e kërkesëpadisë për paditësin me parashtresë të veçantë. Më tej ka deklarua se 

mbesë pranë precizimit të bërë padisë dhe propozimeve të bëra, ti administroj provat në 

shqyrtim kryesor si dhe propozoj nxjerrjen e provës me ekspert të aktuaristikës A. B. dhe 

ekspert psikiatër Dr.F. D.. Sipas ujdisë së lidhur mes paditësit dhe të paditurës duke vënë në 

lajthitje paditësin nga ana e palës paditur në momentin e lidhjes së kësaj ujdie gjyqësore duke 

vendosur klauzolën e cila ka qenë më se e qartë për palën e paditur se nuk mund të realizohet 

përmes procedurës përmbarimore dhe si e tillë në këto rrethana pala paditëse ka ushqyer 

shpresat mbi bazën e një lajthimi se do ti gëzoj në tersi mbi bazën e ujdisë gjyqësore të gjitha 

ato detyrime që i ka marrë përsipër e paditura dhe të njëjtit i ka shkaktuar shqetësim, ankth, 

zvogëlim të pragut të tolerancës dhe forma tjera të cilat do ti dëshmoj eksperti i psikiatrisë në 

ekspertizën e tij.  
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Pas pranimit të ekspertizave si atë financiare dhe të psikiatrisë ka deklaruar se nuk ka vërejtje 

në to dhe propozim që të ftohet eksperti financiar në seancë. Këto ekspertiza janë të 

mbështetura në prova material, ekzaminimin e drejtpërdrejtë të paditësit dhe janë hartua 

conform kërkesave ligjore me obligimet përkatëse. Në fjalën përfundimtare të paraqitur me 

shkrim me dt.02.07.2020 i autorizuari i paditësit ka theksuar se me provat e administruara në 

mbështetje të padisë dhe kërkesëpadisë, përtej çdo dyshimi është provuar se padia është e 

pranueshme, ndërsa kërkesëpadia të bazuar. Më tej ka shtuar se e paditura nuk ka prezantuar 

asnjë provë mbi bazën e të cilave e mbështet pretendimin e saj, mbi bazën e argumenteve dhe 

dëshmive të qëndrueshme, për të bërë të ligjshëm veprimin e shkëputjes së kontratës së 

njëanshme të punës, përkatësisht vazhdimit të kontratës së punës. Se paditësi e provon se ka 

qenë punëtor tek e paditura gjatë periudhës kontestuese. Paditësi kishte ngritur padi me kërkesë 

për kthim në punë, e dorëzuar në gjykatë me dt.23.12.2011 e evidentuar C.nr.433/11. Po ashtu 

palët ndërgjygjëse janë dakorduar të lidhin ujdi gjyqësore lidhur me këtë çështje për zgjidhjen e 

kontestit. Por e paditura nuk kishte përmbush premtimin lidhur me atë se do ti shqyrtoj të gjitha 

mundësitë që në fillim të vitit akademik 2013/2014 që paditësin ta sistemoj në sistemin e 

pagave, i cili kusht ishte motiv bindes për paditësin ta pranoj ujdinë gjyqësore. Kërkesëpadia e 

paditësit kundër të paditurës lidhur me kompensimin e dëmit material dhe jomaterial që 

derivon nga marrëdhënia e punës dhe veprimeve kundërligjore të paditurës, është në tersi e 

bazua. Për më tepër në fjalën përfundimtare të dorëzuar me shkrim nga pala paditëse. 

  

Shpenzimet e procedurës i kërkoj ashtu siç i ka specifikuar në parashtresën mbi precizim të 

kërkesëpadisë dhe fjalës përfundimtare. 

 

Paditësi prezent deklaroj se e përkrah në tersi fjalën përfundimtare të autorizuarit të tij të 

paraqitur me shkrim në shqyrtim kryesor. 

 

Shpenzimet e procedurës nuk i kërkoj. 

 

Në të përgjigjurit në padi, seancë përgatitore, shqyrtim kryesor dhe fjalën përfundimtare në 

shqyrtim ka deklaruar se: E kundërshtoj në tersi padinë dhe kërkesëpadinë e paditësit si të pa 

bazuar për kompensim dëmi material dhe jomaterial ngase sipas ujdise gjyqësore paditësi i ka 

marrë pagat e tij dhe sipas ligjit mbi shërbyesit civil punëtori i cili punon me kontratë për 

shërbime të veçanta nuk mund të themeloj marrëdhënien përhershme të punës, ngase konform 

këtij ligji për themelimin e marrëdhënies së punës duhet ndjekur disa hapa. Së pari duhet të 

shpallet konkursi, pastaj duhet bërë intervistimi i kandidateve dhe kandidati më i suksesshëm 

themelon marrëdhënien e punës. Prandaj me asnjë dispozitë ligjore nuk është e paraparë dhe 

nuk lejohet që punëtori i cili ka kontratë për shërbime të veçanta të futet në listën e pagave dhe 

të themeloj marrëdhënien e përhershme të punës. Për më tepër kjo çështje është vërtetuar me 

vendimet gjyqësore të gjitha instancave në gjykata përfshirë këtu dhe gjykatën Kushtetuese të 

Kosovës. Prandaj është çështje profesionale dhe etike e avokateve që e ushqejnë palën paditëse 

se kinse është dashur të futet ai në listën e pagave pa u zhvilluar procedurat paraprake siç u 

potencua më lartë me Ligjin e Shërbyesve Civil të Kosovës. I ka kundërshtuar dhe propozimet 

për ekspert sepse nuk ka bazë juridike padia dhe kërkesëpadia e paditësit sepse ai të gjitha 

obligimet respektivisht pagat sipas ujdisë gjyqësore i ka marrë. Më tutje ka deklaruar se mbes 

pranë përgjigjes në padi deklarimeve nga seancat e kaluara duke e kundërshtuara edhe më tej 

padinë dhe kërkesëpadinë e paditësit si të pa bazuar dhe të njëjtës i mungon baza juridike. 

 

Prandaj meqenëse e paditura i ka kryer të gjitha obligimet ndaj paditësit sipas ujdisë së lidhur 

gjyqësore dhe të njëjtës i mungon baza juridike atëherë i propozoj gjykatës që të njëjtën ta 

refuzoj në tersi si të pa bazuar. 
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Shpenzimet e procedurës nuk i kërkoj. 

 

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

procedurën e të provuarit i ka lexuar dhe administruar këto prova. 

 

U lexua padia dorëzua në gjykatë me dt.13.07.2016, kërkesë e paditësit për lirim nga taksa 

gjyqësore e dt.07.06.2016, vendim i agjencisë për ndihmë juridike falas me të cilin i lejohet 

ndihma juridike falas për paditësin A. H. A.nr.99/16-01 dt.07.06.2016, fotokopje e librezës për 

përfitimin e ndihmës sociale nr. regjistri ..., padi për rikthim ne punë e dt.23.12.2011 e paditësit 

A. H. kundër te paditurës DKA Podujevë, procesverbal i dt.30.01.2013 C.nr.433/11, aktvendim 

CP.nr.439/13 dt.08.11.2013, aktvendim Ac.nr.3661/13 dt.28.02.2014, Rev.nr.127/14 i 

dt.12.05.2014 i gjykatës supreme te Kosovës, aktvendim i gjykatës Kushtetuese të Kosovës 

Nr.ref.RK.744/15 dt.05.01.2015, aktvendim Cp.nr.121/15 dt.11.02.2015 i GJTHP-Dega 

Podujevë, aktvendim C.nr.328/16 dt.16.08.2016 i GJTHP-dega Podujevë, aktvendim korrigjues 

C.nr.328/16 dt.29.08.2016 i GJTHP-Dega Podujevë, ankese e paditësit e dt.09.09.2016, 

përgjigje në ankesë e dt.15.09.2016, urgjence për shpejtimin e lëndës drejtuar gjykatës se 

Apelit te Kosovës e dt. 26.09.2017, ankese Nr.895/17 kundër gjykatës se Apelit nr.376/18 

dt.06.03.2018 nga avokati i popullit, aktvendim i gjykate s se apelit Ac.nr.3601/16 i 

dt.20.05.2019, kërkesë për përjashtimin e gjyqtarit nga paditësi A. H. dt.29.08.2019, kërkesë 

drejtuar kryetares se Gjykatës themelore ne Prishtinë për përjashtmin e gjyqtarit e 

dt.02.09.2019, aktvendim i GJTHP - kryetares së gjykatës GJA.nr.524/19 dt.05.09.2019, 

kërkesë për përjashtimin e gjyqtarit nga ZNJF dt.18.09.2019, aktvendim i GJTHP- Dega 

Podujevë i dt.25.10.2019 me të cilin refuzohet kërkesa e palës paditëse për përjashtim te 

gjyqtarit, procesverbal i seancës përgatitore dt.11.11.2019, procesverbal i dt.23.12.2019, 

ekspertizë financiare e ekspertit A. B. e dt.21.02.2020, parashtresë e të autorizuarit të paditësit 

lidhur me dorëzimin  e provave e dt.03.01.2020, historiati i llogarisë lëshuar nga Banka 

Ekonomike dt.17.07.2012 prej datës 01.01.2012 deri me datën 17.07.2012, udhëzim për 

konsultim nr.regjistri 2251 dt.22.12.2019, raport nga konsulta nr.regjistri 3140/2019 

dt.23.12.2019 nga mjeku psikiatër, udhëzim për konsultim nr.regjistri 266 dt.18.01.2017, raport 

nga konsulta dt.20.01.2013, udhëzim për konsultim dt.09.06.2014, raport nga konsulta 

dt.20.06.2014, fotokopje e diplomës për A. H.n lëshuar nga Universiteti i Kosovës në 

Prishtinë-Shkolla e Lartë Pedagogjike në Prishtinë me të cilën merr kualifikimin e martë 

Shkollor, diplomë e fakultetit të edukimit për A. H.n lëshuar nga Universiteti i Prishtinës me të 

cilën merr kualifikimin arsimtar i politeknikes lëshuar me dt.05.08.2010 e vërtetuar te noteri 

Skender Dumani Nr.rednor 6415/2019 dt.06.12.2019, historiat i llogarisë lëshuar nga Banka 

Ekonomike  dt.24.12.2019 prej datës 01.01.2011 deri me datën 31.12.2011, ekspertiza 

financiare e hartuar nga eksperti A. B. dt.21.02.2020, pasqyra e llogarisë nga trusi pensional 

për periudhën e raportimit 01.08.2002 deri më 30.12.2019, parashtresë lidhur me precizimin e 

kërkesëpadisë e dt.23.12.2019, procesverbal i dt.23.12.2019, parashtresë e dt. 03.01.2020 

lidhur me dorëzimin e provave nga i autorizuari i paditësit, shënim zyrtarë i dt.01.06.2020. 

 

Pasi që gjykata e bëri vlerësimin e secilës provë veç e veç dhe të gjithave së bashku, 

mbështetur në dispozitat nga neni 8 i LPK–së arriti në përfundimin se në këtë çështje juridike 

civile duhet vendosur si në dispozitiv të këtij aktgjykimi. 

 

Nuk është kontestues fakti për gjykatën se në mes palëve ndërgjygjëse kishte të lidhur një ujdi 

gjyqësore pranë kësaj gjykate me dt.30.01.2013. 
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Nuk është kontestues fakti se palët me këtë ujdi janë marrë vesh dhe e paditura është detyruar 

që paditësit t’ia paguaj pagat për muajt korrik, gusht, tetor, nëntor dhe janar 2012/2013 nga 

215.90 euro në muaj apo gjithsejtë shumën prej 1295.40 euro dhe të njëjtat ti paguhen gjatë 

muajt shkurt të vitit 2013. 

 

Po ashtu nuk është kontestues për gjykatën se palët po ashtu ishin marrë vesh në ujdi që 

paditësit kontrata mbi vepër do ti vazhdoj deri me dt.30.06.2013 dhe i njëjti do të paguhet sipas 

kontratës mbi veprën me pagë mujore prej 215.90 euro. 

 

Nuk është kontestues fakti se në këtë ujdi gjyqësore është obliguar e paditura që ti shfrytëzoj të 

gjitha mundësitë që në fillim të vitit akademik 2013/2014 që paditësin ta sistemoj në sistemin e 

pagave. Këto fakte vërtetohen me prova material në shkresat e lëndës por që nuk 

kundërshtohen as nga palët ndërgjygjëse. 

 

Në këtë çështje kontestimore ishte kontestuese baza juridike e kërkesëpadisë ku e paditura e 

kundërshton pretendimin e palës paditëse se i takon e drejta e kompensimit të dëmit material 

dhe jomaterial dhe shumat e kërkuara nga paditësi, duke pretenduar se atij i është shkaktuar 

dëm posaçërisht me pjesën - paragrafin në ujdi gjyqësore ku thuhet se e paditura do ti shqyrtoj 

gjitha mundësit që paditësin ta sistemoj në paga mëtutjeshme, ku ai është vënë në lajthitje dhe 

kjo ka qenë motive për paditësin me lidhur atë ujdi, derisa e paditura e kundërshton atë sepse 

me paditësin i ka përfunduar gjitha obligimet ndaj tij konform ujdisë gjyqësore dhe ja ka 

paguar pagat në tersi si janë marrë vesh, kurse sa i përket sistemimit të paditësit në listën e 

pagave dhe themelim marrëdhënie pune kjo nuk ka bazë ligjore sepse kjo është e rregulluar me 

ligjin e Shërbyesve Civil të Kosovës dhe procedura që duhet ndjekur derisa paditësi kishte 

kontratë për shërbime të veçanta. 

 

Pas vlerësimit të provave dhe atë lidhur me bazën juridike të kërkesëpadisë gjykata erdhi në 

përfundim se padia dhe kërkesëpadia e paditësit nuk kanë bazë juridike dhe kjo nuk vërtetohet 

me asnjë provë materiale. Pretendimet e palës paditëse janë të pa bazuara me asnjë provë 

materiale apo dispozite ligjore për këto arsye: 

 

Së pari ujdia gjyqësore e lidhur mes palëve ndërgjygjëse në këtë gjykatë C.nr.433/2011 

dt.30.01.2013 është e zbatuar në tersi në të gjitha pikat e saj. 

 

Së dyti edhe kërkesa për kompensim dëmi jomaterial dhe material nga pala paditëse është 

shterur si e tillë dhe nuk janë të plotësuara kushtet që ajo të ketë mbetur e pa përmbushur sepse 

këtë e vërteton më së miri kërkesa e palës paditëse si kreditor – propozimi i tij për lejimin e 

propozimit për mos zbatim të ujdise C.nr.433/11 dt.30.01.2013 ju ka refuzua propozimi si i pa 

bazuar me aktvendimin e kësaj gjykate CP.nr.439/13 dt.08.11.2013 sepse pala kreditore tani 

paditëse nuk i ka bërë të bazuar dhe mbështetura me prova materiale pretendimet e tij se gjoja e 

paditura - debitori nuk ka përmbush pikën e fundit të ujdisë ku thuhej se: “detyrohet e paditura 

K. Podujevës që ti shfrytëzoj të gjitha mundësitë që në fillim të vitit akademik 2013/2014 që 

paditësin A. H. ta sistemoj në sistemin e pagave”. Kjo rrethanë eshët skajuar qartë në seancën - 

procesverbalin e seancës dëgjimore të mbajtur në këtë gjykatë me dt.05.11.2013 ku e paditura 

si debitorë ka deklaruar se sa i përket kërkesës se kreditorit sipas ujdisë së arritur C.nr.433/11 

dt.30.01.2013 e paditura - debitori i ka shqyrtuar dhe shfrytëzuar të gjitha mundësitë që ta 

sistemoj paditësin në sistemin e pagave për vitin shkollor 2013/2014 mirëpo nuk ka arritur ta 

bëjë këtë. 
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Së treti mbi këtë bazë gjykata ka vendosur që t’ia refuzoj kreditorit atëherë tani paditësit 

propozimin për lejimin e përmbarimit me Aktvendimin CP.Nr.439/13 dt.08.11.2013 si të pa 

bazuar dhe pas ushtrimit të ankesës nga ana e kreditorit Adem Gjykata e Apelit të Kosovës në 

Prishtinë me Aktvendimin e saj AC.nr.3661/13 dt.28.02.2014 nuk ka gjetur të ketë bërë 

kurrfarë shkelje dhe kjo gjykatë drejtë ka zbatuar dispozitat ligjore ku dhe ka refuzuar ankesën 

e kreditorit dhe vërtetuar Aktvendimin e GJTHP - Dega Podujevë CP.439/13 të dt.08.11.2013 

sepse në procesverbalin e seancës dt.05.11.2013 nuk janë kontestuar faktet se debitori në tersi i 

ka përmbushur të gjitha detyrimet financiare ndaj kreditorit sikurse ishte detyruar ta bëjë sipas 

ujdisë gjyqësore dhe se debitori i ka shfrytëzuar të gjitha mundësitë për sistemim të kreditorit 

në sistemin e pagave, mirëpo nuk ka mundur që kreditorin ta sistemoj askund. 

 

Së katërti kreditori i pa kënaqur kundër aktvendimit të GJ.A.K në Prishtinë Ac.nr.3661/13 

dt.28.02.2014 kishte ushtruar dhe revizion pranë Gjykatës Supreme të Kosovës dhe kjo 

Gjykatë me Aktvendimin e saj Rev.nr.127/14 dt.12.05.2014 e kishte hedhë poshtë si të palejuar 

revizonin e kreditorit - paditësit. 

 

Së pesti kreditori tani paditësi përkundër shterjes së mjeteve ligjore të rregullta e 

jashtëzakonshme kundër vendimit të kësaj gjykate ju kishte drejtuar dhe Gjykatës Kushtetuese  

parashtruar kërkesën e tij me nr.Rasti K.I 114/14 për vlerësim të kushtetutshmërisë të 

aktvendimit të GJ.S.K Rev.nr.127/2014 dhe Gjykata Kushtetuese e Kosovës ka vendos që ta 

deklaroj si të pa pranueshme kërkesën e kreditorit - paditësit tani me dt.08 dhjetor 2014. Për më 

tepër tani paditësi - kreditori kishte ushtruar përsëri në GJ.TH.P – Dega në Podujevë propozim  

tjetër për përmbarim dhe kjo gjykatë me Aktvendimin e saj CP.Nr.121/2015 dt.11.02.2015 e 

kishte hedhë poshtë propozimin për përmbarim si të palejueshëm pasi që propozimi i refuzuar 

më parë ishte i plotfuqishëm dhe kjo çështje kishte përfunduar dhe ishte rast i gjykuar.  

 

Së gjashti të gjitha këto veprime të ndërmarra nga kreditori kundër vendimeve të gjykatave 

kishin rezultuar si të pa bazuara dhe vendimi i kësaj gjykate ishte vlerësuar si i drejtë dhe nuk 

kishte të konstatuara as shkelje por vendosje meritore atëherë kërkesën e paditësit kundër të 

paditurës K. Podujevës se gjoja nuk është vendosur lidhur me kërkesën e cila është e vendosur 

në ujdi gjyqësore sa i përket asaj që ta sistemoj atë në sistem të pagave del të jetë i pa bazuar 

dhe i pa mbështetur me asnjë provë të vetme materiale dhe pa bazë juridike të vërtetuar në 

procedurë. 

 

Së shtati është vërtetuar mjaftueshëm dhe me prova materiale se e paditura - debitori i ka 

përmbush në tersi kushtet dhe ujdinë e arritur gjyqësore në gjykatë C.nr.433/11 dt.30.01.2013 

dhe pa e drejtë dhe e pa bazuar është kërkesa e paditësit për kompensimin e dëmit jomaterial 

dhe material gjoja ti jetë shkaktuar atij me mos zbatim të ujdisë si dhe dhimbje shpirtërore, 

sepse kjo nuk ju ka shkaktuar nga e paditura dhe ai vetvetiu i ka shkaktuar iluzion se gjoja ka 

për tu sistemuar në sistemin e pagave edhe përkundër asaj se e paditura - debitori kishte 

deklarua në seancë se i ka shfrytëzua gjitha mundësit ta sistemoj atë por nuk ka arritur ta bëjë 

këtë. Me këtë është vërtetu se e paditura i ka zbatuar dhe përmbushë në tersi të gjitha obligimet 

e marra me ujdi ndaj paditësit, andaj kërkesa e paditësit në padi mbetet e pa bazuar si e tillë dhe 

pa bazë juridike. E paditura ka vepruar në tersi konform dispozitave ligjore të LPK–së neni 7.1 

lidhur me nenin 319 par. 1 dhe 2 të tij ku me prova të mjaftueshme që kërkohet me këto 

dispozita i ka bërë të bazuara kundërshtimet e saj si të bazuara dhe të mbështetura me prova 

materiale. Prej atij momenti nuk kemi mes palëve të krijuar kurrfarë raporti civilo juridik 

detyrimor sepse ishin përmbush në tersi obligimet e marra nga e paditura ndaj paditësit - 

kreditorit sipas ujdisë gjyqësore. 
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Nuk mund të pranohet pretendimi i palës paditëse si i bazuar se gjoja e paditura i ka bërë 

premtim dhe i njëjti ishte motiv bindes që paditësi të pranoj ujdinë gjyqësore C.nr.433/11 sepse 

kjo ujdi është zbatuar në tersi dhe është e lidhur në mënyrë të shprehjes së lirë të vullnetit nga 

pala paditëse pa presion as kërcënim apo lajthim, sepse paditësi ka pas nivel të tillë shkollor sa 

ta kuptoj përmbajtjen e saj dhe pas seancës në gjykatë CP.nr.439/13 dt.05.11.2013. Paditësi 

është dashur ta di dhe ta ketë të qartë se lidhur me këtë çështje kontestimore dhe kontrata punës 

i ka përfunduar dhe e paditura i ka përmbush të gjitha obligimet e dala ndaj tij sipas ujdisë 

gjyqësore dhe kjo është vërtetua me vendimin e kësaj gjykate për refuzim të propozimit për 

përmbarim CP.nr.439/13 dt.08.11.2013 dhe i njëjti i vërtetuar nga të gjitha Instancat e 

gjyqësorit në Kosovë  andaj këtu nuk është dashur paditësi të ketë kurrfarë motive as shprese 

nga thënia në ujdi se do ti shqyrtoj e paditura gjitha mundësit ta sistemoj në sistemin e pagave e 

posaçërisht kur në procedurë përmbarimore ka deklarua se i ka shfrytëzua gjitha mundësitë ta 

sistemoj por nuk ka arritur ta bëjë këtë, sepse me kohë i është deklaruar se ka përfunduar kjo 

çështje në tersi kontestimore.  

 

Aq më tepër kur kësaj i shtojmë se paditësi me rastin e lidhjes së ujdise gjyqësore është 

përfaqësuar nga avokati Isak Islami nga Prishtina i cili ka pasur njohuri profesionale të 

mjaftueshme ta kuptoj përmbajtjen e ujdisë gjyqësore, lidhur me atë se çfarë kërkese ka 

pranuar dhe si do zbatohen ato, andaj nuk ka mundur të vihet as në lajthim sipas dispozitës së 

nenit 61 të LMD-së së vitit 1978. 

 

Së teti nuk kemi të bëjmë fare me shkëputjen e njëanshme të kontratës nga e paditura në dëm të 

paditësit sepse ai ka pasur kontratë të lidhur deri me dt.31.08.2011 nr.05-362 dt.06.12.2011 kur 

dhe i ka skaduar atij kontrata përfshirë dhe faktin se ai në atë kohë nuk kishte kualifikimin e 

kërkuar siç thuhet në certifikatën e marrëdhënies së punës e nënshkruar nga drejtori i 

atëhershëm i arsimit – DKA N. R.. Paditësi nga data 24.01.2012 kishte kontratë të lidhur me të 

paditurën tani për kohë të caktuar mbi veprën 05 nr.567 dt.24.01.2012 për periudhën si punëtor 

teknik pranë SHMU “Sh. Sh.” në P. me afat skadimi deri me dt.23.04.2012, pastaj kontrata 

tjetër mbi veprën 05.nr.137 dt.23.04.2012 për periudhën prej dt.24.04.2012 me afat skadimi 

dt.23.05.2012 si punëtor teknik, kontrata tjetër mbi veprën 05 nr.171/2 për përudhën kohore 

prej dt.23.05.2012 dhe afat skadimi dt.22.06.2012, kontrata tjetër mbi veprën nr.05 nr.171/2 

dt.16.11.2012 me periudhë pune prej dt.01.09.2012 deri dt.30.11.2012 si punëtor teknik dhe 

kontrata tjetër mbi veprën prej dt.01.06.2013 deri me dt.31.08.2013 po ashtu si punëtor teknik. 

Prandaj pritjet e paditësit që ka kontratë kanë qenë jo të bazuara dhe e ka ditur ose është dashur 

të dijë se ka kontratë pune deri me dt.31.08.2013 ku dhe i skadon afati i saj andaj e paditura 

nuk i ka bërë paditësit kurrfarë shkëputje të njëanshme të marrëdhënies së punës dhe kurrfarë 

shkelje të Ligjit të Punës, sepse paditësi ka qenë i njoftuar se deri kur ka kontratë pune mbi 

veprën dhe të njëjtat i ka nënshkruar personalisht me dt.01.06.2013 nr.Kontrate 05 nr.17/2.  

 

Se nënti-paditësi nuk ka pasur kontratë me kohë të pacaktuar as me kohë të caktuar por 

kontratë mbi veprën siç u cek dhe më lartë dhe paditësi e ka ditur se atij i ka skaduar kontrata 

me dt.31.08.2013 dhe ka qenë dashur të jetë i përgatitur e mos të mbaj shpresa tjera dhe të jetë 

me motiv siç thotë pala për vazhdim kontrate, i njëjti është pajtuar me kushtet e tilla dhe ka 

pranuar ujdinë gjyqësore prandaj edhe dhimbjet shpirtërore siç pretendon paditësi nuk i janë 

shkaktuar me fajin e paditurës por të vetin, andaj mbi këtë bazë nuk i takon as e drejta për 

kompensim dëmi jomaterial as material. Sepse e paditura ia ka paguar shumat siç janë marrë 

vesh për muajt korrik, gusht, tetor, nëntor, dhjetor 2013 dhe janar 2014 në shumën prej 

1.295.40 euro përkatësisht nga 215.90 euro në muaj, për ti vazhduar kontrata mbi veprën deri 

me 30 qershor 2013 nga 215.90 euro që ju kanë përmbush në tersi obligimet nga e paditura 

sipas ujdisë gjyqësore. 
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Prandaj paditësit e paditura nuk ia ka shkëput marrëdhënien e punës në mënyrë të njëanshme 

siç pretendon pala paditëse por në pajtim me nenin 67 par.1.3 Ligji i Punës nr.03/L-212 2010 

dhe largimi i paditësit është bërë pas skadimit të kontratës mbi veprën dhe nuk bëhet fjalë për 

largim të kundërligjshëm. Gjithashtu e paditura me përmbushjen e ujdisë gjyqësore i ka kryer 

obligimet ndaj paditësit në pajtim me nenin 72.3 të LP. Këto kontrata mbi veprën kanë afat të 

shkurtër të vlefshmërisë. 

 

Gjithashtu dispozitat ligjore të LMD–së së Ri që ka hyrë në fuqi me 01.01.2013 neni 136 se 

kush i shkakton dëm tjetrit ka për detyrë t’ia kompensoj dëmin dhe neni 169.4 i po të njëjtit ligj 

dhe neni 183 kurse i LMD neni 200 e ka paraparë për dhimbjet shpirtërore i kompensohen ato. 

Në rastin konkret nuk gjejnë zbatim fare këto dispozita sepse pala paditur nuk i ka shkaktuar as 

dëm as dhimbje shpirtërore paditësit sepse ai ju ka shkëput kontrata e punës që ka qenë mbi 

veprën e ai e ka ditur se ka kontrata deri në atë ditë ose është dashur ta di këtë. Gjykata me 

kohë ia ka tërheq vërejtjen palës paditëse mos të propozoj as ekspertiza me krijuar shpenzime 

sepse së pari është dashur të vërtetohet baza juridike. Andaj dhe ekspertizën financiare as atë të 

psikiatrit gjykata nuk i vlerësoj sepse padisë dhe kërkesëpadisë i mungon baza juridike e saj 

dhe e paditura me të drejtë e ka kundërshtuar atë sikurse dhe nxjerrjen e ekspertizave në fjalë. 

Paditësit nuk i kanë mbetur kurrfarë paga të parealizuara nga e paditura dhe ajo ja ka paguar në 

tersi deri sa ka pasur kontratë paditësi mbi veprën. Nuk ka lidhje kauzale shkak pasojë sepse 

përgjegjësia dhe faji është i paditësit dhe dëmi nuk i është shkaktua nga e paditura pasi ka 

plotësuar në tersi ujdinë gjyqësore andaj nuk i takon as e drejta e kompensimit të dëmit 

jomaterial as material në mungesë të kontratës së punës me të paditurën. Mbi bazën e të 

cekurave më lartë dhe konform dispozitave ligjore të cituara më lartë gjykata gjeti se 

kërkesëpadisë së paditësit i mungon baza juridike e kërkesëpadisë sepse ajo është shterur dhe 

vendosur me ujdinë gjyqësore C.nr.433/11 dt.30.01.2013, procesverbali i gjykatës 

CP.nr.439/13 dt.05.11.2013, Aktvendimi i gjykatës për refuzim propozimi për ekzekutim 

CP.nr.439/13 dt.08.11.2013 i vërtetuar me Aktvendim të GJ.A.K në Prishtinë Ac.nr.3661/13 

dt.28.02.201, Aktvendimi i GJ.S.K në Prishtinë Rev.nr.127/14 dt.12.05.2014 dhe Aktvendimi i 

Gjykatës Kushtetuese të Kosovës për Papranueshmëri Rasti nr.KI114/14 dt.12.05.2014. 

Meqenëse padisë i mungon baza juridike e kërkesëpadisë  atëherë edhe kërkesat për 

kompensim dëmi jomaterial dhe material janë të pa bazuara dhe si të tilla ju refuzuan paditësit 

si të pa bazuara. Sa i përketë thënieve të paditurës se kjo çështje është e rregulluar me ligjin e 

shërbyesve civil paditësi nuk ka statusin e shërbyesit civil dhe nuk zbatohet ligji në fjalë. 

 

Gjykata i vlerësoi dhe provat tjera që gjinden në shkresat e lëndës por ato nuk ishin të asaj 

rëndësie që gjykata të vendos ndryshe nga çka vendos si të dispozitiv të këtij aktgjykimi sepse 

nuk u vërtetua fare baza juridike e kërkesëpadisë dhe nuk kemi të krijuar raport civilo-juridik 

detyrimor mes palëve ndërgjygjëse, pasi që e njëjta i mungon dhe nuk u vërtetua me prova 

material në shkresat e lëndës edhe pse pala paditëse e ka pasur obligim ta bëjë këtë sipas 

dispozitave të LPK–së neni 7.1 lidhur me nenin 319 par. 1 dhe 2 por kjo nuk mund të thuhet 

për palën e paditur pasi që ajo i bëri të bazuara kundërshtimet e saj dhe gjykata si të tilla i mori 

parasysh. 

 

Vendimi që pala paditëse ti bartë shpenzimet e ekspertëve mjekësor prej 200 euro u mor 

konform neneve 449, 452.1 dhe 453 të LPK-së suksesi në kontest lidhur me UA 01/17 të 

KGJK–së për unifikim të taksës gjyqësore. 

 

Ndërsa lidhur me parashtresën e palës paditëse për lirim nga shpenzimet e ekspertëve të 

dt.10.07.2020, gjykata nuk vendosi për të sepse shqyrtimi kryesor është mbyllur dhe 
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përfunduar me dt.02.07.2020 e parashtresa është e vonuar si e tillë. Po ashtu gjykata para 

përfundimit të shqyrtimit dhe në procesverbal i ka bërë me dije palës paditëse se e ka për 

obligim të paguaj ekspertët dhe është pajtuar dhe asnjëherë nuk mund të lirohet nga pagesa e 

ekspertëve pala paditëse përpos për shpenzime për taksë gjyqësore për padinë e ushtruara në 

gjykatë. 

 

Nga sa u tha më lartë u vendos si në dispozitiv të këtij aktgjykimi. 

 

GJYKATA THEMELORE NË PRISHTINË – DEGA NË PODUJEVË, Departamenti I 

Përgjithshëm, Divizioni Civil 

C.nr.376/19 dt.14.07.2020 

 

Gjyqtari, 

Binak Duqi 

 

 

 

 

 

KËSHILLË JURIDIKE: Kundër këtij Aktgjykimi është e lejuar ankesa në afatin prej 15 

ditësh, prej ditës së marrjes së këtij aktgjykimi Gjykatës së Apelit në Prishtinë, e nëpërmes 

kësaj gjykate. 


