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REPUBLIKA E KOSOVËS / REPUBLIKA KOSOVA 

 

 

                                                                                                                                     Ac.nr.197/17 

GJYKATA E APELIT E KOSOVËS NË PRISHTINË, në kolegjin e përbërë nga gjyqtarët 

Halide Reka, kryetare e kolegjit, Gëzim Llulluni dhe Nora Bllaca-Dula, anëtar, në çështjen juridike 

kontestimore të paditësit F.H. nga Prizreni, rruga “...”, nr.., të cilin sipas autorizimit e përfaqëson 

E.A., avokat nga Prishtina, kundër të paditurës Komuna e Prizrenit-Departamenti i Shëndetësisë-

Qendra e Mjekësisë Familjare në Prizren, të cilën sipas autorizimit e përfaqëson Naile Paqarizi 

nga Prizreni, për kompensimin e dëmit, duke vendosur sipas ankesës së të autorizuarit të paditësit 

të paraqitur kundër Aktgjykimit të Gjykatës Themelore në Prizren, C.nr.987/15 i datës 17.10.2016, 

në seancën e kolegjit të mbajtur me datë 12.10.2020, mori këtë: 

 

A K T GJ Y K I M     

   

 

REFUZOHET si e pabazuar ankesa e të autorizuarit të paditësit F.H. nga Prizreni, rruga “...”, 

nr.80, ndërsa Aktgjykimi i Gjykatës Themelore në Prizren, C.nr.987/15 i datës 17.10.2016, 

VËRTETOHET. 

 

  

A r s y e t i m 

 

 

Gjykata e shkallës së parë me aktgjykimin e ankimuar C.nr.987/15  i datës 17.10.2016, në pikën I 

(një) të dispozitivit e ka refuzuar si tërësisht të pa bazuar kërkesëpadinë e paditësit F.H. nga 

Prizreni, me të cilën ka kërkuar që të obligohet e paditura Komuna e Prizrenit-Departamenti i 

Shëndetësisë-QLMF në Prizren, që në afatin prej 7 ditësh nga dorëzimi i këtij aktgjykimi t’ia 

shpërblejë paditësit dëmin e shkaktuar material për shkak të mos realizimit të ardhurave personale 

mujore filluar prej datës 19.03.2003 e deri me datën 19.08.2013 në shumën prej 57,797.43 €uro, 

me kamatë prej 8% filluar prej 01.06.2016 e deri te pagesa e plotë si dhe brenda të njëjtit afat t’ia 

kompensoj shpenzimet e procedurës kontestimore. Në pikën II (dy) të dispozitivit ka vendosur që 

secila palë t’i bart shpenzimet e veta procedurale. 

Kundër këtij aktgjykimi i autorizuari i paditësit në afat ligjor ka paraqitur ankesë të cilën e ka 

plotësuar me parashtresën e dt. 22.12.2016, duke e atakuar të njëjtin për shkak të shkeljeve të 
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dispozitave të procedurës kontestimore, konstatimit të gabuar të gjendjes faktike, zbatimit të 

gabuar të së drejtës materiale dhe vendimit për shpenzimet e procedurës kontestimore, me 

propozim për Gjykatën e Apelit që të caktoj seancën e shqyrtimit të çështjes dhe pas rishqyrtimit 

ankesën e paditësit ta miratoj si të bazuar dhe aktgjykimin ankimor të gjykatës së shkallës së parë 

në pikën një dhe dy të dispozitivit ta ndryshoj ashtu që kërkesëpadinë e paditësit ta aprovoj si të 

bazuar dhe të paditurën ta detyroj që paditësit t’ia kompensoi shpenzimet e procedurës 

kontestimore, duke i llogaritur edhe shpenzimet e përpilimit të ankesës ose aktgjykimi ankimor të 

prishet dhe lënda t’i kthehet në rigjykim gjykatës së shkallës së parë.  

 

Përgjigje në ankesë ka paraqitur e autorizuara e të paditurës, me propozim që ankesa e të 

autorizuarit të paditësit të refuzohet si e pabazë dhe aktgjykimi i shkallës së parë të vërtetohet. 

 

Gjykata e Apelit si gjykatë e shkallës së dytë, pas vlerësimit të pretendimeve ankimore lidhur me 

aktgjykimin e atakuar dhe komplet shkresave të lëndës, në mbështetje të dispozitës së nenit 194 

dhe 195 të LPK-së, ka gjetur se: 

 

Ankesa e të autorizuarit të paditësit është e pabazuar. 

 

Nga shkresat e lëndës rezulton se paditësi me datë 25.09.2015, në gjykatën e shkallës së parë ka 

paraqitur padi për kompensimin e dëmit material të shkaktuar për shkak të mos realizimit të të 

ardhurave personale, me arsye sikurse në padi. 

Gjykata e shkallës së parë duke vepruar sipas padisë së paditësit, pas shqyrtimit dhe vlerësimit të 

shkresave të lëndës, në seancën e shqyrtimit kryesor ka nxjerrë aktgjykimin e atakuar C.nr.987/15  

i datës 17.10.2016, me të cilin e ka refuzuar në tërësi si të pa bazuar kërkesëpadinë e paditësit, 

duke vendosur më decidivisht si në dispozitiv të aktgjykimit të atakuar. 

 

Në arsyetim të aktgjykimit të atakuar gjykata e shkallës së parë ka theksuar se nga provat e 

administruara ka ardhur në përfundim se kërkesëpadia e paditësit është e pa bazuar. Kjo për faktin 

se provat e deponuara nga paditësi në asnjë formë nuk e argumentojnë bazën juridike për 

aprovimin e kërkesëpadisë e posaçërisht me vendimin e Gjykatës Themelore në Prishtinë – 

Departamenti Administrativ me numër A 02/237 2012 të datës 18.09.2012, me të cilin është 

anuluar vendimi i parë i Këshillit të Pavarur Mbikëqyrës të Shërbimit Civil të Kosovës, çështja 

është kthyer në rivendosje dhe se për rastin konkret nuk ka vendosur përfundimisht. Andaj edhe 

Këshilli i Pavarur Mbikëqyrës për Shërbimin Civil me datën 12.09.2013 me vendimin nr. A 

02/237/2012 sipas udhëzimeve të dhëna nga gjykata ka marrë vendimin e ri me të cilin e ka 

refuzuar ankesën e këtu paditësit. Më tej ka shtuar se bazuar në një vendim të tillë në të cilin 

paditësi e bazon kërkesën e tij të parashtruar me padi sipas gjykatës nuk mund të jetë bazë për 

kompensimin e dëmit. Paditësi ka pasur të drejtën e ushtrimit të ankesës kundër vendimit të 

lartcekur apo edhe inicimin e konfliktit administrativ pranë Gjykatës Themelore në Prishtinë – 

Departamenti Administrativ, gjë të cilën paditësi nuk e ka bërë. Ka theksuar se paditësi me 

nënshkrimin e kontratës për specializantët me Departamentin e Shëndetësisë dhe Mirëqenies 
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Sociale me datën 22.03.2001 me vullnetin e vetë ka hequr dorë nga marrëdhënia e mëhershme e 

punës përkatësisht nga vendi i punës tek këtu e paditura, pra me themelimin e marrëdhënies së re 

të punës automatikisht pushon marrëdhënia e vjetër e punës dhe i humb të gjitha të drejtat nga 

marrëdhënia e mëparshme e punës, duke përfshirë edhe të drejtën e kompensimit të dëmit. Në fund 

ka shtuar se e paditura në asnjë mënyrë nuk ishte e obliguar të bëjë kthimin e paditësit në vendin 

e vjetër të punës e as që të njëjtin ta punësoj në vendin e ri të punës, por se do duhej të hapet 

konkursi për vendin e caktuar dhe se këtu paditësi të konkurroj si kandidatët e tjerë. Për kundër 

këtij fakti edhe pse e paditura kishte shpallur konkurs për vendin të cilin i përgjigjet përgatitjes 

profesionale të paditësit i njëjti fare nuk ka shprehur interesim për këtë vend të punës. 

 

Gjykata e Apelit e aprovon vlerësimin juridik të gjykatës së shkallës së parë si të rregullt dhe të 

ligjshëm sa i përket vendosjes si në dispozitiv të aktgjykimit të atakuar, për arsye se i njëjti 

aktgjykim nuk është përfshirë me shkelje thelbësore të dispozitave të procedurës kontestimore nga 

neni 182 paragrafi 2, pika b), g), j), k) dhe m) të LPK-së dhe nuk ka aplikim të gabuar të së drejtës 

materiale, për të cilat gjykata e shkallës së dytë në kuptim të dispozitës së nenit 194 të LPK-së 

çdoherë kujdeset sipas detyrës zyrtare. Gjendja faktike po ashtu del të jetë vërtetuar plotësisht dhe 

në mënyrë të drejtë, ku nga gjykata e shkallës së parë janë dhënë arsye të mjaftueshme lidhur me 

faktet vendimtare të cilat kanë pasur ndikim në mënyrën e vendosjes, e cila ka mbështetje të plotë 

në provat shkresore dhe në ligj. Aktgjykimi i ankimuar nuk del të jetë përfshirë as me shkelje tjera 

procedurale të pretenduara sipas ankesës së ushtruar nga pala ankuese. 

 

Nuk qëndrojnë pretendimet ankimore të të autorizuarit të paditësit se aktgjykimi i atakuar është 

përfshirë në shkelje thelbësore të dispozitave të procedurës kontestimore nga neni 182.2 pika n) i 

LPK-së, ngase kjo gjykatë vlerëson se dispozitivi i aktgjykimit të atakuar është mjaft i qartë, e në 

përputhje të plotë me arsyet e aktgjykimit, duke qenë kështu në harmoni logjike dhe juridike 

dispozitivi me arsyetimin. Gjykata ka arsyetuar të gjitha faktet me peshë vendimtare për 

pathemelësinë e kërkesëpadisë e në lidhshmëri me këtë ka arsyetuar mënyrën se si janë vërtetuar 

faktet e gjithashtu edhe mënyrën se si i ka vlerësuar provat për secilin fakt të provuar. Në 

lidhshmëri me këtë gjykata ka dhënë shpjegime për mënyrën se si i ka vlerësuar provat, mënyrën 

se si i ka kualifikuar faktet e çështjes në pajtim me normat materialo-juridike dhe si i ka zbatuar 

normat materialo-juridike në përputhje me gjendjen faktike, ku nga kjo rezulton se aktgjykimi i 

ankimuar përmban të gjitha elementet e kërkuara me dispozitën e nenit 160 të LPK-së. 

Nuk qëndrojnë pretendimet e të autorizuarit të paditësit për gjendjen faktike të vërtetuar në mënyrë 

të gabuar dhe jo të plotë, pasi që gjykata e shkallës së parë në një proces të rregullt gjyqësor ka 

administruar dhe ka nxjerrë të gjitha provat e propozuara të cilat i ka konsideruar si të nevojshme 

për të vërtetuar faktet vendimtare të çështjes të cilat të kualifikuara në raport me normat materialo-

juridike kanë përcaktuar që kërkesëpadia është e pabazuar. Gjykata përveç se ka vërtetuar të gjitha 

faktet e çështjes të njëjtat edhe i ka arsyetuar dhe vlerësuar në mënyrë specifike, prandaj pretendimi 

i të autorizuarit të paditësit se gjykata e ka vërtetuar gabimisht dhe në mënyrë jo të plotë gjendjen 

faktike është një pretendim i pa bazuar. Në rastin konkret gjykata e shkallës së parë ka vlerësuar 

sikurse faktet që shkojnë në favor të themelësisë së kërkesëpadisë ashtu edhe faktet që e kanë 

kundërshtuar kërkesëpadinë, me vlerësimin dhe analizimin e të cilave i ka rezultuar se 

kërkesëpadia e paditësit nuk gjënë mbështetje në prova dhe në ligj me çka edhe ka vendosur që 

kërkesëpadinë e paditësit ta refuzojë si të pabazuar. 
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Në këtë kontekst Gjykata e Apelit e pranon në tërësi përfundimin e gjykatës së shkallës së parë se 

vendimi i Gjykatës Themelore në Prishtinë-Departamenti Administrativ me nr. A 02/237/2012 të 

datës 18.09.2012 me të cilin është anuluar vendimi i parë i Këshillit të Pavarur Mbikëqyrës për 

Shërbimin Civil të Kosovës dhe me të cilin çështja është kthyer në rivendosje për rastin konkret 

nuk është vendosur përfundimisht dhe një vendim i tillë nuk mund të jetë bazë për ndonjë të drejtë 

të paditësit për kompensimin e të ardhurave personale.  

 

Mbi këtë gjendje faktike të konstatuar rezulton se edhe e drejta materiale është zbatuar në mënyrë 

të drejtë me referencë në dispozitat e cituara në aktvendimin e atakuar. Në kuptim të të cekurave 

kjo gjykatë vlerëson se nuk qëndrojnë pretendimet për zbatim të gabuar të së drejtës materiale pasi 

që gjendja e konstatuar nga gjykata e shkallë së parë është në harmoni me normat materiale të cilat 

janë zbatuar në rastin konkret. 

 

I drejtë dhe në pajtim me dispozitën e nenit 452.2 të LPK-së del të jetë edhe vendimi për 

shpenzimet e procedurës, me të cilin gjykata ka vendosur që secila palë t’i bartë shpenzimet e veta 

procedurale pasi që paditësi si palë e ka humb kontestin gjyqësor, ndërsa e paditura nuk i ka 

kërkuar shpenzimet  procedurës. 

 

Gjykata e Apelit me rastin e vendosjes i vlerësoi edhe të gjitha pretendimet e tjera ankimore, 

mirëpo të njëjtat pretendime nuk ishin me ndikim për një vendim ndryshe për çka edhe vendosi si 

në dispozitiv të këtij aktgjykimi. 

 

Nga arsyet e paraqitura më lart e në pajtim me dispozitën e nenit 194, 195 paragrafi 1 pika (d) e 

lidhur me nenin 200 të LPK-së, u vendos si në dispozitiv të këtij aktgjykimi. 

 

GJYKATA E APELIT E KOSOVËS NË PRISHTINË 

Ac.nr.197/17, me datë 12.10.2020 

 

            Kryetarja e kolegjit 

                                               Halide Reka, d.v 

 

 

 

 

 


