
 

 
 

 
 

 
 
 

 

REPUBLIKA E KOSOVËS 
REPUBLIKA KOSOVA – REPUBLIC OF KOSOVA 

 

   C.nr.863/2018 

 
GJYKATA THEMELORE NË MITROVICË, departamenti i përgjithshëm, 
e përbërë nga gjyqtari individual Naim Meholli, dhe me bashkëpunëtorin 

profesional Blerim Istrefi, në çështjen juridike të paditësit: B.M nga ..... 
te cilën sipas autorizimit me shkrim e përfaqëson Av. Z.A nga .... kundër 
të paditurës: Ministria e .... të cilën sipas autorizimit me shkrim e 

përfaqëson I.A nga avokatura shtetërore, baza e kontestit: Kontest Pune, 
pas kthimit te lendes ne rigjykim, me datën 14.05.2019 nxjerr këtë: 

 
A K T GJ Y K I M 

 

I.      REFUZOHET në tersi si e pa bazuar kërkesëpadia e paditësit 
B.M nga .... me të cilën ka kërkuar nga gjykata që të obligoj te  

paditurën Ministria ..... qe ta kthej ne vendin e punës si Zyrtar i 
EDP-së në Departamentin e Administratës Lokale – Njësia  për 
Regjistrimin e Automjeteve Mitrovicë me te gjitha te drejtat dhe 

obligimet qe rrjedhin nga ai vend i punës. 
 

II. Secila palë i bartë shpenzimet e veta procedurale. 

 
 

A  r  s  y  e  t  i  m 
 

Paditësi me padinë e datës 05.10.2003, e te precizuar kundër te 

paditurës Ministria ..... ka kërkuar nga gjykata qe te aprovohet padia dhe 
kërkesëpadia si e bazuar dhe ta kthej ne vendin e punës me te gjitha te 

drejtat dhe obligimet qe rrjedhin nga ky vend pune si dhe shpenzimet e 
procedurës kontestimore. 
 

Gjykata Komunale në Mitrovicë me aktgjykimin  C.nr. 621/2006 te dt. 
28.03.2007 e ka aprovuar padinë e paditësit si te bazuar. 
 

Kundër vendimit te lartcekur pas ankesës te parashtruar nga e paditura, 
Gjykata e Apelit në Prishtinë me vendimin AC.Nr.775/2012 te 

dt.15.04.2013 e ka prishur aktgjykimin e  Gjykatës Komunale në 
Mitrovicë C.nr. 621/2006 te dt. 28.03.2007 dhe lëndën e ka kthyer në 
rigjykim. 

 



 

Gjykata Themelore në Mitrovicë pas kthimit te lendes ne rigjykim dhe 
pas mbajtjes se shqyrtimit kryesor,  me Aktgjykimin C.nr. 632/2013 te 

dt. 28.03.2014 e ka aprovuar pjesërisht si e bazuar padia e paditësit.  
 

Kundër vendimit te lartcekur pas ankesës së parashtruar nga paditësi e 
po ashtu edhe nga e paditura, Gjykata e Apelit në Prishtinë me vendimin 
AC.Nr.1880/2014 te dt.23.10.2018 e ka prishur pjesërisht aktgjykimin e  

Gjykatës Themelore në Mitrovicë C.nr. 632/2013 te dt. 28.03.2014 dhe 
lëndën e ka kthyer në rigjykim sa i përket pikës se III dhe IV te 
dispozitivit te aktgjykimit, me rekomandimin qe gjatë ri procedurës te 

vlerësoj faktin se a ka lidhje shkakësore mos vazhdimi i kontratës se 
punës paditësit, nga ana e te paditurës  e qe ndërlidhet me procedurën 

disiplinore dhe te vërtetohet fakti se a do te vazhdohej kontrata e punës 
paditësit nga ana e te paditurës ne kushte normale  po te mos ishte 
zhvilluar procedura disiplinore dhe ajo penale. 

 
Gjykata Themelore në Mitrovicë pas kthimit te lendes ne rigjykim ka 

caktuar seancën e shqyrtimit kryesor me dt. 03.05.2019, ku ne këtë 
seancë kanë prezantuar i autorizuari i paditësit dhe përfaqësuesja e te 
paditurës. 

 
I autorizuari i paditësit ne seancën e shqyrtimit kryesor dhe në fjalën 
përfundimtare ka deklaruar se mbesim pranë padis dhe kërkesëpadisë se 

parashtruar, me arsyetimin se ekziston dhe qëndron lidhja kauzale ne 
mes veprimeve te paligjshme te paditurës, veprime tani këto te vërtetuar 

edhe me vendimin e kësaj gjykate për largimin – ndërprerjen e 
marrëdhënies së punës dhe mos vazhdimin e kontratës se punës. I 
autorizuari i paditësit me tutje ka shtuar se duke ju referuar udhëzimeve 

te shkalles se dytë edhe e paditura ka kërkuar qe paditësit ti vazhdohet 
kontrata, me qaka vërtetohet edhe fakti se paditësi pas skadimit te 
kontratës ka punuar edhe një muaj, ku te gjitha këto vërtetojnë faktin  

se po te mos ishin veprime te pa ligjshme te të paditurës, atëherë 
paditësit duhet ti vazhdohet kontrata e punës. Po ashtu  ne këtë fazë te 

procedurës e precizoj kërkesëpadinë dhe nga gjykata kërkoj qe paditësin 
ta kthej ne vendin e punës me te gjitha te drejtat dhe obligimet qe 
rrjedhin nga ky vend pune, e nga te lartcekurat nga nxjerrja e provave  

ne mënyra te pa kontestueshme u vërtetua  kërkesëpadia e  precizuar 
andaj kërkoj qe e njëjta te aprovohet si e bazuar konform legjislacionit  

tonë vendor si dhe Konventës për të Drejtat e Njeriut ku neni 6 parasheh 
domosdoshmërinë për një gjykim dhe trajtim korrekt  te personave te 
cilët kanë qen te dëmtuar  me veprimet e tyre. Shpenzimet i kërkoi sipas 

Tarifës së Avokatëve. 
 
Përfaqësuesi i te paditurës në seancën e shqyrtimit kryesore dhe në 

fjalën përfundimtare ka deklaruar se mbesim ne teri pranë përgjigjes ne 
padi dhe deklarimeve nga seancat e kaluara, duke i propozuar gjykatës 

qe te vendos konform  provave qe gjenden ne shkresat e lëndës si dhe 
rekomandimeve te Gjykatës së Apelit, po ashtu gjykatës ja dorëzoj  
provën - kontratën e punës te cilën e ka pasur paditësi pasi qe ne 

seancën e kaluar nuk është dukur viti i skadimit të të njëjtës. 
Shpenzimet e procedurës nuk i kërkoi.  

 



 

Me qëllim të vërtetimit të drejtë dhe të plotë të gjendjes faktike, lidhur me 

çështjen konkrete juridike, gjykata në procedurën e provave të shqyrtimit 

kryesor-publik nxori dhe administroi këto prova materiale: Ne tërësi 

provat si në lëndën C.nr. 621/2006, Ne tërësi provat si në lëndën C.nr. 

632/2013, Kontrata  mbi marrëdhënien e punës nr. 7/2003 e dt. 

16.12.2003. 

Pasi që gjykata bëri vlerësimin e secilës provë veç e veç  dhe të gjithave se 

bashku, mbështetur në dispozitat nga neni  8 i Ligjit për Procedurën 

Kontestimore, arriti në përfundimin se në këtë çështje juridike civile 

duhet vendosur si në dispozitiv të këtij aktgjykimi, për këto arsye: 

Faktet jo Kontestuese: 

Nuk është kontestues fakti se paditësi ka qenë në marrëdhënie pune   te 

e paditura, ky fakt vërtetohet nga kontrata nr. 7/2003 me nr. te postit 

2/NJRA/DAL e dt. se nënshkrimit 16.12.2003. 

Nuk është kontestues fakti se kontrata nr. 7/2003 me nr. te postit 

2/NJRA/DAL e dt. se nënshkrimit 16.12.2003, ka qen me afat te caktuar 

gjegjësisht  nga dt. 01.09.2003-28.02.2004, ky akt vërtetohet nga 

kontrata e lartcekur e cila gjendet ne shkresa te lëndës. 

Nuk është kontestues fati se paditësit i është ndërprerë marrëdhënia e 

punës si rezultat i shkeljes disiplinore me dt. 01.04.2004, ky fakt 

vërtetohet nga vendimi i nxjerr nga Ministria e Shërbimeve Publike me 

dt. 02.04.2004. 

Se paditësi ju ka drejtuar  me ankesë Komisionit për Ankesa te 

Ministrisë se Shërbimeve Publike lidhur me vendimin e komisionit 

disiplinor, dhe se kjo e fundit e ka refuzuar te njëjtën si te pa bazuar me 

vendimin 031 nr.72 te dt. 01.11.2004, ky fakt vërtetohet nga vendimi i 

dt. 01.11.2004.  

Për gjykatën nuk është kontestues fakti se për këtë rast është zhvilluar 

edhe procedura penale, ku  në këtë procedurë paditësi është liruar nga 

akuza, ky fakt vërtetohet nga Aktgjykimi  P.nr.518/2005 te dt. 

10.04.2006, e i plotfuqishëm me dt. 04.05.2006. 

Paditësi të drejtën e saj e mbështet në dispozitat ligjore në fuqi si dhe ne   

nenin 6 të Konventës për të Drejtat e Njeriut ku parasheh 

domosdoshmërinë për një gjykim  dhe trajtim korrekt  te personave te 

cilët kanë qen te dëmtuar  me veprimet e tyre. 

Gjykata e shkalles se parë pas shikimit te shkresave te lendes dhe 
vërejtjeve te gjykatës se shkalles se dytë erdhi ne përfundim se padia e 
paditësit duhet te refuzohet ne tersi si e pa bazuar për këto arsyeje:  neni 

14 i LPK-së (Ligjit te Procedurës Kontestimore), parasheh se “Në 
procedurën kontestimore gjykata, në pikëpamje të ekzistimit të veprës 



 

penale dhe të përgjegjësisë penale të kryerësit, është e lidhur me 
aktgjykimin e formës së prerë të gjykatës penale, me të cilin i pandehuri 

është shpallur fajtor”, ne rastin konkret gjykata  ne procedurë civile kur 
kemi aktgjykim lirues nga përgjegjësia penale nuk është e lidhur me 

aktgjykimin penal te formës se prerë pa marr parasysh arsyejet e lirimit.  
 
Nga shkresat e lëndës vërtetohet fakti se veprimet e paditësit konsistojnë 

me keqpërdorim te detyrave te punës qe parashihen si shkelje te 
rregullave te Kodit te Mirësjelljes  në SHKC, në bazë te nenit 2.1 pika c e 
cila parasheh se “Sinqeriteti: mosshfrytëzim i pozitës zyrtare apo i 

informatave për përfitim personal a për përfitimin e të tjerëve; 
mosshfrytëzim i informatave apo përpjekja për t’i mashtruar të tjerët dhe 

mosshfrytëzim i zbulimit të informacionit të siguruar si rezultat I pozitës 
zyrtare, por vetëm në pajtim me detyrat zyrtare”, kurse pika dhe ç 
parasheh se “Ndershmëria dhe përgjegjësia: përdorimi adekuat i 

dëshmuar i mjeteve financiare publike dhe ushtrimi i dëshmuar adekuat 
i kompetencave”, po ashtu veprimet e paditësit kanë rënë ndesh me 

shtojcën e Rregullores për rregullat e mirësjelljes ma saksish me piken 4 
e cila  parasheh se “Nëpunësit civilë i përdorin mjetet publike në mënyrë 
të ligjshme dhe në mënyrë efikase dhe vetëm sipas autorizimeve të 

Organit të punësimit për të cilin punojnë”, pika 6 e shtojcës parasheh se 
“Nëpunësit civilë (nuk) duhet t’i paraqesin gabimisht apo t’i keqpërdorin 
informatat, apo të bëjnë orvatje për mashtrime”, kurse pika 10 parasheh 

se “ Nëpunësit civilë i zbatojnë udhëzimet e udhëheqësve të tyre, përveç 
nëse këto udhëzime janë në kundërshtim me dispozitat ligjore, të drejtat 

dhe liritë e njeriut ose të drejtat e komuniteteve”.  
 
Neni 30 pika.1 e Urdhëresës administrative 2003/2  parasheh shkeljet 

në lidhje me sjelljen së Shërbimit Civil, ku pika c. parasheh se “ 
Mosrespektimi i një udhëzimi të arsyeshëm nga një menaxher ose duke 
punësuar autoriteti”, ne lidhje me procedurat e menagjimit te personelit 

kapitulli IX, procedura e diciplines, ndershmëria dhe mirësjellja, hapi 4.2 
nen1,2, hapi 5,4.1, 5.4.9 tejkalimi i kompetencave  dhe shpërdorimi i 

detyrës zyrtare, ne rastin konkret duke u bazuar ne dispozitat e 
lartcekura  si rezultat i shkeljeve te cekura me lartë paditësi si zyrtar i 
EDP-së është dashur te veproj  konform shkresës se dt. 04.11.2003 të 

paraqitur nga Zyra Qendrore e Regjistrimit te automjeteve në Prishtinë, 
me te cilën janë njoftuar për automjetet te cilat nuk guxojnë te 

regjistrohen pasi qe nuk posedojnë dokumentacion valid. 
 
Në rastin konkret i njëjti pa e kryer verifikimin me DUD-a doganor, fallco 

ka regjistruar automjetin i cili ka pasur ndalës  për regjistrim, i cili fakt 
është konstatuar ne bazë te kontrollit te dt. 21 dhe 22 janar 2004, e si 
rezultat i shkeljeve te lartcekura do te ishte e pa mundur vazhdimi i 

kontratës, për me tepër me rastin e shkëputjes se marrëdhënies se 
punës, kontrata ka skaduar sipas fuqisë ligjore pasi qe e njëjta ka qenë 

me kohë te caktuar ma saktësisht deri me 28.02.2004.  
 
Mbi bazën e vërtetuar te gjendjes faktike si me lart gjykata vendosi qe 

kërkesëpadinë e paditëses te refuzohet në tërësi si e pabazuar e duke e 
marr parasysh edhe interesin e përgjithshëm e qe duhet te mbrohet.  

 



 

Vendimin mbi shpenzimet procedurale gjykata e mori në kuptim të nenit 450 të 
LPK-së, kjo për faktin se e paditura Qeveria e Kosovës Ministria e Punëve të 
Brendshme nuk i ka kërkuar shpenzimet e procedurës. 
 
Gjykata aktgjykimin e saj e  bazoi  ne nenin 143 par 1 te LPK-se. 

 
 

GJYKATA THEMELORE NË MITROVICË 

C.nr.863/2018  Datë: 14.05.2019 

  GJ Y Q T A R I 

                                                                                    Naim Meholli 

 

UDHËZIM MBI MJETIN JURIDIK: Kundër këtij aktgjykimi pala e 

pakënaqur ka të drejtën e ankesës brenda afatit 7 ditor, që nga dita e 

pranimit të së njëjtit, për Gjykatën e Apelit në Prishtinë, nëpërmes kësaj 

gjykate. 

 

 


