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Numri i lëndës: 2019:130823 

Datë: 17.06.2022 

Numri i dokumentit:     03143219 

 

Cnr.181/2019 

 

GJYKATA THEMELORE PEJË - DEGA DEÇAN, civile-juridike  e shkallës së pare  më 

gjyqtarin Bekim Avdimetaj, me procesmbajtësen Yllka Shabanaj, në kontestin e paditësit M.M 

nga fshati Isniq Komuna Deçan, të cilin e përfaqëson me autorizim  Avokati R.GJ nga Gjakova, 

kundër të paditurit K. Komuna e Prishtinës, të cilën më autorizim e  ka përfaqësuar J.M nga 

Prishtina kontest pune, gjykata pas përfundimit te seancës të shqyrtimit kryesore publike me 

datën 12.04.2022, në prani të paditësit dhe te autorizuarve ndërgjyqësve të  përpiluar me datën 

18.04.2022 mur këtë: 

A K T G J Y K I M 

 

I. REFUZOHET Kërkesëpadia e paditësit M.M nga  Komuna e Deçanit, të anulohet njoftimi 

për shkëputjen e kontratës se punës me numër 1449 me date 03.11.2009 marrë nga menaxheri i 

distriktit ne Pejë te K. me seli ne Prishtinë dhe vendimi numër 5966 me date 13.11.2009 marre 

nga Drejtori Ekzekutiv i Divizionit te K., me seli ne Prishtinë dhe te detyrohet e paditura K. me 

seli ne Prishtine, qe paditësin M.M nga K- Deçan qe te kthehet ne vendin e punës sipas kontratës 

se punës numër 9056/0 te datës 01.10.2004 operator ne TS 110/20/10 kv Deçan –A 4/5 distrikti 

Pejë- Divizioni i rrjetit duke ja pranuar te gjitha te drejtat e punëtorit ne kohe te pacaktuar si dhe 

te ja paguaje pagën për çdo muaj nga 435.00 euro, me kamatë për secilin muaj nga rënia ne 

vonesë e ne lartësi sa paguajnë bankat për deponimet mbi një vit për periodën duke filluar nga 

01.10.2009 e deri ne ditën e kthimit ne pune, te gjitha ne afat prej 7 ditëve nen kërcenim te 

përmbarimit.  SI E PA BAZUAR.     

 

II. Secila palë i bartë shpenzimet e veta procedurale.  

 

A r s y e t i m 

 

Paditësit M.M nga Komuna Deçan, të cilin e përfaqëson me autorizim  Avokati .R.GJ nga 

Gjakova, ka paraqitur padi ne ketë gjykate  kundër të paditurit K. Komuna e Prishtinës, të cilën 

më autorizim e  ka përfaqësuar J.M nga Prishtina për kontest pune. 
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Juridiksioni dhe kompetenca e gjykatës 
 

Neni 37 par .1 i Ligjit të Procedurës Kontestimore parashihet, nëse me ligj nuk është caktuar 

kompetenca ekskluzive territoriale e ndonjë gjykate tjetër, për procedimin e çështjes është 

kompetente gjykata e kompetencës së përgjithshme për palën e paditur. 

                                    

Pretendimet e të autorizuarve të paleve ndergjyqese  

 

I autorizuari i paditësit av. R.GJ nga Gjakova gjate seancës te shqyrtimit kryesore ka deklaruar 

se mbes pranë parashtrimeve të paraqitura ne shqyrtimet mbajtura në procedurat e gjertanishëm 

si dhe pranë parashtrimeve paraqitur në ankesë si dhe bazë propozimeve për provat të paraqitur. 

Lidhje me ndërprerjen e marrëdhënies se punës konfrom rregullores së të paditurës dhe kuadër 

ligjit të punës .Konsideroj se ndërprerja e marrëdhënies se punës është berë jo në pajtim me 

dispozitat ligjore dhe bazë kësaj propozoj që kërkesë padia të aprovohet . 

 

Ne parashtresën e dorëzuar sot ne ketë gjykatë kam bere precizimin e padisë duke mbetur pranë 

kërkesë padis fillestare dhe tani kam kërkuar edhe kompensimin e pagave mujore duke filluar 

nga ndërprerja e marrëdhënies së punës respektivisht nga ndërprerje e marrjes se pagave nga 

paditësi nga dt. 01.10.2009 për periudhën nga kjo datë e deri në ditën e paraqitjes se padisë , 

lartësinë e pagës mujore me ketë kërkesë e kam caktuar 435.00 euro ne muaj duke kërkuar 

kamatën për secilin muaj  veç e veç nga rënia ne vonës deri të pagesa . 

Lartësia është caktuar bazë deklaratës paditësi sipas cilit ne momentin e ndërprerjes 

marrëdhënies së punës ka realizuar page mujore nga 435.00 euro. 

Konsideroj edhe me tutje se paditësit marrëdhënia punës është ndërprerë duke mos u zhvilluar 

kurrfarë procedure ndaj të njëjtit vetëm me informim duke mos u paraqitur kurrfarë fletëparaqitje 

për shkeljet kinse te kryera nga paditësi ashtu siç parashihet ne dispozitat e rregullores të palës 

së paditur që e rregullojnë ketë çështje . 

E qka është edhe me keq ne momentin kur paditësi është ndërprerë marrëdhënia e punës i njëjti 

ka qene ne trajtim mjekësor respektivisht ne pushim mjekësor e që kjo rrethanë vërtetohet me 

shkresat e lendes pasi që një provë e tillë konsideroj se gjendet ne shkresat e lendes. 

 

I autorizuari i paditësit i lartshënuar  ne fjalën e tij përfundimtare  ka deklaruar se edhe me tutje 

mbetem pranë parashtrimeve gjer tanishme duke shtuar se rasti është i veçantë dhe konsideroj 

që nga fillimi edhe nga e paditura por edhe nga Gjykata Penale nuk e kanë shqyrtuar si të tillë . 

Paditësi duke qene i emocionuar për humbjen e kolegut dhe shokut të tij të punës dhe duke mos 

menduar për pasojat e ka ndier veten përgjegjës edhe pse sipas mendimit tim po ishte ber një 

ekspertizë dhe analizë e sjelljes gjithë personave pjesëmarrës ne ngjarjen e ndodhur me siguri se 

paditësi ne bazë të deklarimit te tij do të shpallej i pa fajshme apo ajo që ka ndodh nga pakujdesia 

e jo me qellim. Kurrsesi për të shkaktuar veprën e shokut me të dashur të tij . 

Ne ketë drejtim konsideroj se edhe procedura e ndërprerjes se punës nuk është kryer kon formë 

dispozitave rregulloreve të palës së paditur që kanë të bëjnë me rastin e zhvillimit procedurës 

disiplinorë për ndërprerjen e marrëdhënies së Punës. 

Tani po cekur dispozitat e nenit 10 ,11, rregullores Mbi përgjegjësin disiplinorë dhe materiale të 

paditurës . I propozoj që kërkesë padia të aprovohet ne tërësi siç është e precizuar dhe të obligohet 

e paditura ti kompensoj shpenzimet procedurale listën cilën do t’ia bashkëngjis shkresave të 

lendes. 
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Përfaqësuar i të paditurës J.M nga Prishtina gjate seancës të shqyrtimit kryesore ka deklaruar  se 

edhe me tej qëndrojmë pranë deklarimeve deri tanishme , duke kundërshtuar padinë dhe kërkesë 

padinë e paditësit lidhur me anulimin e vendimeve dhe kthimin e vendin e punës për faktin se 

paditësi ka bere shkelje te renda të punës shkaktimi i rrezikut përgjithshëm , për cilat kemi edhe 

aktgjykim penal formës se prehër P.nr 406/09 . 

E paditura bazuar rregulloren e brendshme por edhe Ligjin Themelor i Punës që ishte fuqi në atë 

kohë ka zhvilluar procedurën e brendshme dhe pas vlerësimin se paditësi ka bere shkelje te rend 

të punës ka ndërprere marrëdhënien e punës me paditësin . 

Edhe njëherë e potencoj se e paditura ka vepruar kuadër akteve brendshme dhe dispozitave 

ligjore , po ashtu propozoj që të shkoj sipas sugjerimeve të Gjykatës së Apelit me numër Ac.nr 

4287/2015 me dt. 28/05/2019  , duke  i propozuar gjykatës që padinë dhe kërkesë padinë ta 

refuzoj si të pa bazuar.  

 

Se qëndrojmë pranë përgjigjes ne padi dhe gjitha parashtresat gjer tanishme , duke kundërshtuar 

padinë dhe kërkesë padinë e paditësit si të pa bazuar për faktin de gjatë deklarimit mëhershme e 

kemi potencuar se e paditura ka zhvilluar procedurë të rregullt konform rregullores se brendshme 

dhe dispozitave ligjore që ishin ne fuqi ne atë kohë. Pasi që siç dihet paditësi ka bere shkelje te 

rend detyrave të punës dhe për ketë e paditura ka vepruar konform këtyre rregullores dhe akteve 

tjera ligjore. 

Sa i përket parashtresës dorëzuar sot nga pala paditëse njëjtën e kundërshtoj pasi që edhe me 

Aktvendimin e gjykatës së Apelit është definuar qartë se cilat veprime duhet ti ndërmarr Gjykata 

Themelorë në Pejë Dega ne Deçan , andaj konsideroj se padia të refuzohen ne tërësi si të pa 

bazuar dhe të pranohen ne tërësi pretendimet e paditurës.  

 

Përfaqësuesi i të paditurës i lartshënuar ne fjalën e tij përfundimtarë ka deklaruar se bazuar ne 

provat qe gjenden ne shkresat e lendes si dhe deklarimeve te thëna deri me tani konsiderojmë se 

kemi ofruar gjykatës dëshmitë mjaftueshme që padinë dhe kërkesë padinë ta refuzoj si të pa 

bazuar për faktin se e paditura ka zhvilluar një procedurë bazë rregullores dhe akteve tjera ne 

fuqi . 

Padia e paditësit është e pa bazuar pasi që e njëjta me veprimet e tij ka shkaktuar rrezik 

përgjithshëm e ku për ketë ka Aktgjykim Penal nga Gjykatës së Qarkut ne Pejë P.nr 406/2009 te 

datës 27.05.2009 andaj duke u mbështetur gjitha këto propozoj gjykatës që padinë dhe kërkesën 

e saj ta refuzoj si të pa bazuar .Shpenzimet e procedurës nuk i kërkojmë.  

 

Përfaqësuesi i paditurës i lartshënuar gjate seancës shqyrtimit kryesore ka deklaruar sa i përket 

propozime tjera cilat i paraqiti përf. i paditëses i kundërshtoj pasi prej momentin kur ka ndodhur 

rasti e deri me tani ka kaluar nj kohë e gjatë dhe janë kundërshtim edhe me sugjerime Gjykatës 

se Apelit si dhe deklaratat e tyre janë deponuar dhe janë te  pa  nevojshme që të dëgjohen edhe 

një here . 

 

Gjykata gjate seancës te shqyrtimit kryesor me mare aktvendim e ka refuzuar propozimet e 

autorizuarit të paditësit për dëgjimin e palëve dhe për ekspertizë pasi në shkresat e lendes janë 

provat që janë vendosur edhe ne çështje penale dhe faktet tjera që e bëjnë panevojshme edhe 

njëherë dëgjimin e palëve si me lartë dëgjimin e palëve. 
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Gjykata ka vepruar sipas rekomandimeve te Aktvendimit te Gjykatës së Apelit të Kosovës me 

numër Ac.nr.4287/15 te marre me datën 28.05.2019. Duke theksuar se paditësit mardh enja e 

punës i është shkëputur  në pajtim më ligjet pozitive, të cilat i ka rregulluar ligji i mardhën eve 

te punës  dhe shkeljeve te renda te detyrës . Se paditësi kishte bere shkelje të rend, ketë nuk e ka 

mohuar në procedure disiplinore të paditurës paditësi M.M, e cila shkelje është vërtetuar  edhe 

ne procedurë penale, ku për ketë vepër paditësi është shpallur fajtor  dhe është  dënuar. Ndërsa 

proceduara disiplinore tek e paditura është zhvilluar  konform nenit 11 par 11.2, par 11.3 pika 2 

si dhe par 11.5 a dhe b te rregullores 2001/27 të Ligjit themelor te punës i cili ka qen ne fuqi  atë 

kohë.  .Si njoftimi më numër 1449 i datës 03.11.2009, për shkëputjen e kontratës së punës 

paditësit M.M, për sjellje tepër  të rend  të keqe të paditësit dhe atë lidhur  ne fatkeqësinë e 

ndodhur më datën 02.09.2009. Vendimi më numër 5966 i datës 13.11.2009  i Drejtori Ekzekutiv 

i K. në Prishtinë, i marrë pesë ankesës  të bere nga ana e paditësit, më të cilin vendim i refuzohet 

si e pa bazuar ankesa e paditësit M.M për kthim në punë. 

 

Gjatë deklarimit paditësit M.M, si pale  ka deklaruar  se më datën 02.09.2009,  në ekipin   K., ka 

qen në përbërje prej XH.Z dhe A.H, të cilët kanë kërkuar nga paditësi M.M  që te ben  ndaljen  

dhe tokëzimin në largët përçuesin e rrymës  në fshatin Prapaqan Komuna e Deçanit. Ndërsa  nga 

pakujdesia  e ka bere ndaljen e larg përçuesit  të Ledinave. Gjithashtu  deklaron se i vije keqe që 

e  ka humbur jetën shoku dhe kolegu të tij  M.M.1. Ai gjithashtu ka deklaruar se është dashtë të 

dal ekipi i K.,  në vende të ngjarjes, për te pare  procedurën e shkyçjes dhe kyçës sipas rregullave, 

të cilit deklarim gjykata ja fali besimin që edhe vet paditësi gjate seancës kryesore e ka pranuar 

se ka bere gabim, i cili në vende ta bën  ndaljen  dhe tokëzimin në largët përçuesin e rrymës në 

fshatin Prapaqan, paditësi  nga pakujdesia  ka bere ndaljen e larg përçuesit  te Lëndinave në 

Komunën e Deçanit. 

 

Pretendimet e të autorizuarit të paditësit av. R.GJ gjate seancës te shqyrtimit kryesore ne 

parashtresën e dorëzuar në ketë gjykatë kam bere precizimin e padisë si ne piken I të dispozitivit 

të këtij aktgjykimi duke mbetur pranë kërkesë padis fillestare dhe tani kam kërkuar edhe 

kompensimin e pagave mujore duke filluar nga ndërprerja e marrëdhënies së punës respektivisht 

nga ndërprerje e marrjes se pagave nga paditësi nga dt. 01.10.2009 për periudhën nga kjo datë e 

deri në ditën e paraqitjes se padisë , lartësinë e pagës mujore me ketë kërkesë e kam caktuar 

435.00 euro ne muaj duke kërkuar kamatën për secilin muaj  veç e veç nga rënia ne vonës deri 

të pagesa. Lartësia është caktuar bazë deklaratës paditësi sipas cilit ne momentin e ndërprerjes 

marrëdhënies së punës ka realizuar page mujore nga 435.00 euro. Duke konsideruar  edhe me 

tutje se paditësit marrëdhënia punës është ndërprerë duke mos u zhvilluar kurrfarë procedure 

ndaj të njëjtit vetëm me informim duke mos u paraqitur kurrfarë fletëparaqitje për shkeljet kinse 

te kryera nga paditësi ashtu siç parashihet ne dispozitat e rregullores të palës së paditur që e 

rregullojnë ketë çështje. Gjykata këto pretendime te autorizuarit te paditësit të lartshënuar  nuk 

mundi ti pranoj se paditësi kishte bere shkelje të rend, ketë nuk e ka mohuar edhe vete paditësi 

në procedure disiplinore të paditurës . E cila shkelje është vërtetuar  edhe ne procedurë penale, 

ku për ketë vepër paditësi është shpallur fajtor  dhe është  dënuar.  

Ndërsa proceduara disiplinore tek e paditura është zhvilluar  konform nenit 11 par 11.2, par 11.3 

pika 2 si dhe par 11.5 a dhe b te rregullores 2001/27 të Ligjit themelor te punës i cili ka qen ne 

fuqi  atë kohë.  .Si njoftimi më numër 1449 i datës 03.11.2009, për shkëputjen e kontratës së 

punës paditësit M.M, për sjellje tepër  të rend  të keqe të paditësit dhe atë lidhur  ne fatkeqësinë 

e ndodhur më datën 02.09.2009. Vendimi më numër 5966 i datës 13.11.2009  i Drejtori 

Ekzekutiv i Divizionit të Rrjetit  të KEK sh.a  Divizioni i rrjetit në Prishtinë, i marrë pasë ankesës  

të bere nga ana e paditësit, më të cilin vendim i refuzohet si e pa bazuar ankesa e paditësit M.M 

për kthim në punë. 
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Gjithashtu përfaqësuesi i të paditurit ka deklaruar gjate seancës të shqyrtimit kryesor se edhe në 

procesverbalin me numër 4654 i datës 09.09.2009, i kryer nga komisioni profesional i K., për 

hulumtimit e rastit të fatkeqësisë në punë të punëtorit M.M.1,  ka gjetur se tani i paditësi është 

përgjegjës çka një përgjegjësi të tillë e ka vërtetuar edhe Gjykata  me Aktgjykimin  Penal të 

Gjykatës se Qarkut në Peje. Andej pretendimet e paditësi M.M që të kthehet ne punë  dhe detyrat 

e punës, janë jo vetëm të pa bazuar por do te ishte i kundërligjshëm dhe do te ishte në kundërshtim 

më parimet e etikes morale ngase më veprimet e paditësit M.M, tani më nuk është kolegu i tij  

M.M.1 dhe kthimi eventual i paditësit  në punë do të ishte  i pa pranueshëm edhe për familjaret 

e të ndjerit . 

 

Pasi që gjykata pati parasysh deklarimet e palëve ndërgjyqëse, bëri vlerësimin e provave te 

administruara e duke u mbështetur në dispozitën e nenit 8 të LPK-së, arriti në përfundim se në 

këtë çështje juridiko civile duhet vendosur si në dispozitiv të këtij aktgjykimi.  

 

Administrimi provave  gjate seancës te shqyrtimit kryesore 

 

Gjykata gjate seancës te shqyrtimit kryesore ka bere administrimin e provave  

 

Lexohet padia me të gjitha shkresat e lendes me numër C.nr 338/11.  

 

Lexohet aktvendimi i gjykatës së apelit Ac.nr 4287/2015 i marr me dt. 28.05.19.  

 

Lexohet : parashtresa e autorizuarit të paditësit për precizimin e padisë dorëzuar ne ketë 

gjykatës 12.04.22.      

Dispozitat ligjore 

 

Gjykata duke çmuar me kujdes çdo provë veç e veç dhe te gjitha atyre se bashku dhe nga kjo 

gjendje e vërtetuar faktike si më larte, erdhi ne përfundim dhe vërtetoj ne mënyrë te pa dyshimte  

kërkesëpadia e paditësit është e pa bazuar dhe ne kuptim te nenit 11 par 11,1 pika c paragrafi 

11.2,paragrafi 11.3 pika (d), paragrafi 11.5 pika (a) të Rregullores nr 2001/27 për Ligjin 

Themelor të Punës  në Kosovë, dhe depozitat nga neni 8 paragrafi  8.4 pika (a) dhe paragrafi 

8.12 të Rregulloreve nr 2 .Për  operacionet e Distrikteve të KEK-ut sh.a, duke vendosur si ne 

piken I të dispozitivit të këtij aktgjykimit   

           

Për shpenzimet e procedurës gjykata vendosi si në piken II. të dispozitivit të këtij aktgjykimi, qe 

secila pale ne vete ti barte pasi që përfaqësuesi i të paditurës gjate seancës te ë shqyrtimit kryesore  

nuk i ka kërkuar duke specifikuar ne kuptim te nenit 463 par.1,2, të Ligjit për procedurën 

kontestimore. 

 

NGA GJYKATA THEMELORE PEJË - DEGA NË DEÇAN i përpiluar më datën 

18.04.2022. 

 

                                                  G J Y Q T A R I 

                                                                Bekim Avdimetaj 

KËSHILLA JURIDIKE 

Kundër këtij aktgjykimi lejohet 

ankesa ne afat prej 7 ditëve,  

Gjykatës së Apelit në Prishtinë  

e përmes kësaj gjykate.  

 


