
C.nr.24/12 

                GJYKATA THEMELORE NË GJAKOVË , Divizioni civil, me gjyqtaren Afijete 

Sada-Gllogjani dhe sekretaren juridike Vjollca Gaxha, në çështjen juridike të paditësit B. D. nga 

Prishtina, përfaqësuar nga Xh. B. avokat nga Prishtina kundër të paditurës Spitali  “H.” 

Gjakovë  përfaqësuar nga  H. B.,  e të cilin e përfaqëson T. B. avokat nga Gjakova, për 

kompensim të pagave, vlera e kontestit 13.500€, pas përfundimit të shqyrtimit kryesor të mbajtur 

me datën 04 dhjetor 2014, në prezencën e  të autorizuarve të ndërgjyqësve, murr këtë; 

 

A K T G J Y K I M 

APROVOHET   kërkesë-padia  e paditësit B. D. nga Prishtina dhe DETYROHET   i 

padituri Spitali  “H. ” në Gjakovë të ia paguaj  gjithsejtë  shumën prej 13.500,00€ ( 

trembëdhjetëmijepesëqind euro) në emër të 3 (tri) pagave të papaguara  për muajt  tetor, nëntor 

dhe dhjetor 2011, për çdo muaj nga 4500,00€, me kamatë ligjore  nga dita e paraqitjes së 

padisë  09 janar 2012 e deri në pagesën definitive si dhe shpenzimet e procedurës 

kontestimore  në shumë  prej 809.00€,  krejt këto në afat prej 7 ditëve, nga dita e 

plotfuqishmërisë së këtij aktgjykimi. 

 

A r s y e t i m 

Paditësi me padi  dhe nëpërmjet të autorizuarit te tij  ka parashtruar se ka lidh kontratën e 

punës numër 28 me datë 3 tetor 2011 me të paditurin me anë të së cilës palët i kanë përcaktuar të 

drejtat dhe obligimet reciproke. Paditësi në cilësinë e të punësuar ka filluar punën menjëherë pas 

nënshkrimit të kontratës së punës. Pas përfundimit të muajit të parë të punësimit paditësi  nuk ka 

marr pagën e paraparë me kontratë në lartësi prej 4500.00€. Edhe për kundër faktit se paditësi 

nuk ka marr pagën për muajin nëntor 2011 ai ka vazhduar ta zbatoi kontratën dhe detyrat e punës 

dhe në muajin nëntor 2011 duke u paraqitur në punë, për edhe për atë muaj nuk i është paguar 

paga mujore e paraparë me kontratë. Duke marr parasysh faktet e cekura me lartë paditësi i është 

drejtuar të paditurit me anë të shkresës së dërguar me poste rekomande me anë të së cilës ka 

kërkuar  nga i padituri pagesën e pagave për muajin tetor, nëntor 2011. I padituri nuk i është 

përgjigjur fare në kërkesën e paditësit për pagesën e pagave për muajin tetor dhe nëntor 2011. 

Me datë 13 janar 2013 po ashtu me anë të postës rekomande i ka dërguar të paditurit ” Njoftimin 

për shkëputje të kontratës “. I padituri nuk i ka paguar paditësit pagat mujore për muajt tetor, 

nëntor dhe dhjetor 2011 në vlerë totale prej 13.500.00€. 

Nuk është kontestuese se në mes të ndërgjyqësve është kontrata e punë me datë 3 tetor 

2011, ku në mes të ndërgjyqësve janë paraparë me kontratë detyrat dhe obligimet e palëve 

kontraktuese. Paditësi disa muaj ka punuar tek i padituri në organizimin e hapjes së repartit të 



kardiokirurgjisë, ka kryer punë dhe detyra  administrative në  marrjen e licencave për atë repart. 

Ka pas angazhime dhe kontakte  në emër të punëdhënësit me kardiokirurg ndërkombëtar. Nuk 

është kontestues se dy të sëmur pacient i ka ekzaminuar në Spital ku  për këtë  ka deklaratë të 

njërës dëshmitare dhe se dëshmitari tjetër ka potencuar se ka qenë ndërmjetësues në mes të 

paditësit dhe të paditurit për lidhjen e  kontratës, se e ka takuar paditësin  njëherë në  Spital dhe 

një herë ka marr pjesë si përfaqësues i të paditurit me disa ekspert zviceran që kanë qenë 

frëngjisht folës. Ka propozuar që  kërkesë padia të aprovohet si e bazuar për tre muaj pune. 

Shpenzimet procedurale u  kërkuar për 6 seanca  në shumë prej 810.00€, për taksë për 

padi shumën prej 67,00 € si dhe taksë për  aktgjykim në bazë të së cilës do të vendos gjykata. 

I autorizuari i të paditurit padinë dhe kërkesën e  ka konsideruar absolutisht të pabazë, 

para se gjithash paditësi nuk e  ka zbatuar kontratën dhe nuk ka realizuar asnjë detyrim sipas 

kontratës në fjalë. Sipas kontratës së punës të bashkangjitur me padi paditësi nuk ka punuar fare 

dhe për shkak se atë nuk e  ka realizuar, ka përgjegjësi ndaj punëdhënësit. Në  padi pretendohet 

se “ E paditura nuk  është përgjigjur fare në kërkesën e paditësit  për pagesën e pagave 

për  muajt  tetor, nëntor 2011” . Sipas pretendimeve të padisë, pretendohet se  “ 

Rrjedhimisht  duke u bazuar në nenin 125 paragrafi  3, 127 dhe 130 të LMD paditësi me datë 13 

janar 2012 po ashtu me anë të postës-rekomande, i ka dërguar  të paditurit “ njoftim për 

shkëputje të kontratës” . Dispozitat e lartcekura nuk janë të aplikueshme. Sipas kontratës së 

punës në këtë çështje aplikohen dispozitat që rregullojnë marrëdhënien e punës e jo të LMD. Por 

pavarësisht se cilat dispozita aplikohen, paditësi nuk ka punuar  dhe pa punë nuk ka para. Me 

moszbatim të kontratës, me mosparaqitjen në punë i padituri është dëmtuar. 

Nga provat e zbatuara nuk është vërtetuar bazushmëria e kërkesë padisë së precizuar. 

Detyrimet  nga kontrata e punës  në mes të ndërgjyqësve janë përcaktuar me nenin 4 dhe 5 të 

kontratës mbi punën dhe me të gjitha provat  bile edhe me deponime te paditësit si palë është 

argumentuar  se nuk janë përmbushur. Paditësi mes tjerash ka pohuar se vetëm në muajin e  parë 

ka punuar 15 ditë me ndërprerje. Paditësi sipas kontratës me të cilën e bazon kërkesë padinë ka 

pas detyra tjera e jo që të siguroi licencë. Andaj në bazë të gjendjes në shkresa të lëndës ka 

propozuar që padia dhe kërkesa të refuzohet. 

Shpenzimet procedurale i ka kërkuar sipas listës. 

Për të vendosur në këtë çështje juridike gjykata bëri nxjerrje e provave ku pas vlerësimit 

veç  e veç të tyre dhe në lidhshmërinë e tyre reciproke bazuar në nenin 8 të LPK gjeti se kërkesë 

padia e saktësuar është e bazuar dhe u aprovua. 

Paditësi  me të paditurin  kanë lidh kontratë pune  nr.28 me datë 03 tetor 2011, i 

padituri  në vendin e  punës kardiokirurg në Spitalin “H.” ka angazhuar B. D. kardiokirurg. 

Marrëdhënien e  punës në mes të punëdhënësi  me  të punësuarit e kanë themeluar me këtë 

kontratë dhe janë pajtuar me të gjitha të drejtat dhe obligimet që rrjedhin nga marrëdhënia e 

punës nga bazë të asaj  kontrate si dhe konform dispozitave ligjore në fuqi. Marrëdhënia e punës 



është themeluar për kohë të caktuar për periudhën dy vjeçare prej datës  01 tetor 2011 deri me 31 

shtator 2013, me mundësi  vazhdimi. Punëmarrësi sipas kontratës do të filloi punën me 01 tetor 

2011. Në nenin 4 të kontratës janë paraparë  detyrat e punës së të punësuarit ndërsa neni 

5  parasheh obligimet e të punësuarit. Neni 6  parasheh obligimet e punëdhënësit  si të siguroi 

hapësirë dhe kushte të punës për të punësuarin, të siguroi  të punësuarit mjete për punë sipas 

standardeve minimale të ofrimit të mbrojtjes dhe sigurisë së të punësuarit në punë, të respektoi 

orarin e punës së të punësuar, të kryej pagesën mujore  më së vonë deri me datën 5 të muajit 

vijues etj.  Me nenin 11 është rregulluar  paga/rroga  ku kontraktuesit janë dakorduar  që lartësia 

e pagës mujore  për të punësuarin të jetë në vlerë prej 4500.00€ neto ku pas një periudhe kohore 

në marrëveshje me punëdhënësi  lartësia pagës mund të rishikohet.  Paga do të i paguhet të 

punësuarit më së voni deri me datën 5 të muajit vijues , në xhirollogarinë rrjedhëse të bankës 

adekuate ku e ka të hapur i punësuari  llogarinë. Neni 22 rregullon hyrjen në fuqi të kontratës  e 

cila prodhon efekt juridik në mes të palëve në momentin e nënshkrimit të saj nga palët 

kontraktuese. Kontrata është nënshkruar nga i punësuari dhe punëdhënësi me datën 0 3 tetor 

2011. 

Me datë 05 dhjetor 2011 paditësi  përmes dërgesës së postës rekomande  i është drejtuar 

të paditurit që të bëj pagesën e rrogës së tij  për muajt tetor dhe nëntor 2011 sipas kontratës së 

nënshkruar. Me datën 13 janar 2012 po ashtu përmes  postës me dërgesë rekomande i është 

drejtuar të paditurit  me njoftim  se  pasi që nuk ka përmbush obligimet kontraktore të cilat 

rrjedhin nga kontrata e punës nr.28 të datës  03 tetor 2011  edhe pas afatit plotësues për 

përmbushjen e kontratës e shkëput  kontratën e punës. 

Gjykata bëri procedimin e dëshmitarit O. H.  tani pensionist  më parë i pensionuar me 

kontratë tek i padituri deklaroi se  sa i përket  punës së paditësit tek i padituri  me te  është 

takuar  kalimthi dy ose tri herë në oborr të Klinikës apo në korridorin e  saj. I kujtohet se në atë 

rast e ka pyetur për babain e  tij pasi që të njëjtin e ka pas koleg.  Sa i përket dëshmitares N. Z. 

B.  se a ka qenë prezentë paditësi kur është vizituar ajo një gjë e tillë nuk i kujtohet  dhe 

nëse  rastësisht ka ndodhur  vizita për të përmendurën atë do ta kishte vizituar ai si internist-mjek 

konzervativ dhe jo paditësi pasi që ai është kardiokirurg.   Ajo rrethanë nuk i është njohur dhe se 

nuk është përgjigjur në atë pyetje. Asnjë vizitë dhe asnjë kontroll nuk është lëshuar pa u shënuar 

emri dhe mbiemri i pacientëve në librat e protokollit.  

Dëshmitarja N. Z. B. e cila  me paditësin është në marrëdhënie familjare ka deklaruar se 

ka qenë në mjekim tek i padituri  në vitin 2011 afërsisht në muajin tetor apo nëntor. Aty është 

paraqitur për shkak të problemeve me tensionin e  gjakut.  Ka zgjedhur që të shkoi tek i padituri 

pasi që paditësi ka qenë në  marrëdhënie pune tek ai.  Në kohën e  cekur  pas marrëveshjes me 

paditësin, ajo së bashku me kunatën dhe bashkëshortin kanë ardhur në Gjakovë janë takuar me 

paditësin i cili ka bërë vizitë mjekësor. Vizita i është bërë drejtë për së drejti dhe menjëherë është 

kthyer në Prizren. Ka marr recetën e mjekut në të cilën kanë qenë të shënuara medikamentet. Me 

pas nuk ka qenë ndonjëherë tjetër në vizitë tek i padituri, pasi që ajo është konsultuar  me 

doktorin për gjendjen e saj përmes telefonit.  Për shërbimin e kryer nga paditësi  ka bërë pagesën 



në arkën e  të paditurit. Atë procedurë e ka kryer bashkëshorti i saj dhe se atij fakti nuk i ka 

dhënë rëndësi lidhur me fletëpagesë.  Raporti mjekësor i është lëshuar  së bashku me receta dhe 

diagnozë, por me te njëjtat nuk disponon.  

Dëshmitari A. K. profesor i kardiologjisë ka deklaruar se ka punuar tek i padituri, ku 

menaxher i  tij  ka qenë H. B., nga janari i vitit 2010 e deri në fundit  të marsit 2013, sipas 

kontratës mbi veprën me gjysmë orari. Me te ka biseduar H. dhe i ka thënë se ka nevojë për 

kardiokirurg, i ka propozuar paditësin. Paditësi dhe H. kanë biseduar në mes veti pa 

prezencën  e tij. Ka dëgjuar nga paditësi dhe nga punëdhënësi se është pranuar  që paditësi të 

punoi dhe kanë lidh kontratë punë në vend punimin si kardiokirurg. Në kohën kur është lidh 

kontrata e punës në mes të ndërgjyqësve është  pritë që të filloi punën shërbimin i 

kardiokirurgjisë tek i padituri. Oraret e punës i kanë pas të ndryshme me paditësin. Kanë  qenë së 

bashku me paditësin,  menaxherin H. ku kanë qenë dhe mjekët nga Zvicra në një darkë, qëllimi 

ka qenë  bashkëpunimi i ndërsjellët siç ai e ka kuptuar. Disa herë paditësi i ka thënë  se nuk ka 

mjete materiale të udhëtoi Prishtinë -Gjakovë dhe se nuk ka mundësi të ngas  për rregullim të 

dokumentacionit nëpër ministri. Njëherë apo dy herë i  ka thënë menaxherit të paditurit, për 

shkak se ka pas raporte të mira me te se paditësi  po  kërkon  me ia paguar paret ose përndryshe e 

lëshon punën. Përgjigja e tij ka qenë këqyrim dhe bisedojmë. Nuk i ka kujtohet se a e  ka takuar 

ndonjëherë paditësin duke kontrolluar pacient, por e ka parë një herë në katin e dytë të  Spitalit 

ku  ka  qenë zyra  e drejtorit dhe hera tjetër ka qenë kur kanë shkuar në darkë, sepse kanë dal nga 

Spitali. Për të funksionuar  reparti i kardiokirurgjisë ka qenë e domosdoshme  që të ketë ekip të 

mjekëve dhe për atë kanë qenë disa mjekë nga Zvicra që kanë fol frëngjisht. Reparti i 

kardiokirurgjisë nuk  është funksionalizuar tek i padituri. Për shkak të raporteve të mira që ka pas 

me menaxherin e të paditurit dhe paditësi ka shkuar tek ai (dëshmitari) në muajin dhjetor 2011 

dhe i ka thënë se  nuk e ka ndërmend që të ia paguaj  pagën nuk do të vazhdoi që të punoi më 

tutje në Spital. Nuk ka dijeni se paditësi ka qenë në marrëdhënie pune di kund tjetër.  

Paditësi i dëgjuar në cilësi të palës ka deklaruar se si ekspertë ka lidh kontratën e punës 

tek i padituri dhe ka filluar punën nga momenti i nënshkrimit të kontratës. Puna e tij ka 

konsistuar  në përgatitjet për hapjen e kardiokirurgjisë, për atë ka vazhduar të punoi në 

marrëveshje me përfaqësuesin e  autorizuar të paditurit. Në muajin e parë pa ndërprerje ka qenë 

15 ditë të muajin sqaron se këtë e ka bërë me ndërprerje. Një ditë ka punuar dhe pastaj sipas 

udhëzimeve të  H. ka shkuar në Prishtinë sepse duhej të përgatiste dokumentacionin për marrjen 

e licencës për punë  të mjekëve  të cilët do të i angazhonte i njëjti nga Franca. Lidhur me punën 

e  tij i padituri nuk e ka kompensuar, nuk i është përgjigjur në thirrjet e tij telefonike. Ky si 

kardiokirurg ka qenë në gatishmëri, nuk i është siguruar puna dhe kushtet për punë. I padituri 

nuk i a ka kompensuar të ardhurat personale , nuk e ka ftuar në punë sipas kontratës dhe ai 

paraqitur kërkesë për ndërprerje të kontratës. Paditësi ka vizituar pacienten N. Z. B.  e cila ka 

qenë paciente e tij dhe atë e ka vizituar se bashku me dr. O. H. vetëm një herë.  E njëjta vuante 

nga hipertensioni arterial. Puna e kardiokirurgut nuk është vetëm të bëj operacione por edhe të 



vizitoi pacient. Atë ditë kur e ka vizituar pacienten N. ka vizituar  edhe një pacient tjetër emri i të 

cilit nuk i kujtohet , së bashku me Dr. O. H.. Ka kryer edhe punë tjera në doganë.   

Menaxheri i të paditurit H. B. ka deklaruar se nuk i kujtohet saktësisht data kur u lidh 

kontrata me paditësin, por është e vërtetë se paditësi në bazë të kontratës është pranuar në kohë të 

pa caktuar, për punë dhe detyra të punës të cekura në kontratë dhe se kontratën në fjalë e kanë 

nënshkruar bashkërisht ai si punëdhënës dhe i padituri si punëmarrës. Në kohën kur paditësi ka 

ardhur tek i padituri ka qenë një ekip e mjekëve kardiokirurg nga Zvicra, në të cilin grup kanë 

qenë të përfshirë anesteziolog, perfuzionist, instrumentaret dhe kardiokirurg. Paditësi ka shkuar 

dy herë dhe atë si vizitor me ekipin e mjekëve, por paditësi  në fakt nuk ka kryer asnjë punë. 

Spitali ka librin e protokollit ku mjeku i cili bënë vizita regjistrohet me emër mbiemër dhe 

nënshkrimin e tij, në fakt paditësi, doktori nuk figuron në ato libra. Paditës i për dy rastet të cilat 

ka qenë prezentë  ka qenë vetëm në oborrin, hollin e Klinikës e kryesisht më së shumti 

në  restorant. Rasti i pacientes N. Z.  B. nuk i është i njohur.  Paditësi  është pranuar si 

kardiokirurg dhe detyra e tij ka qenë blloku operativ, e pse nuk e ka ushtruar veprimtarin  e tij 

dhe nuk ka punuar është  çështje e tij. Absolutisht pohon se i njëjti nuk është paraqitur në punë.  

Më pas ka theksuar se në lokalet e të paditurit i kanë ofruar librin evidencës për 

nënshkrim për secilin punëtor. Nuk i kujtohet se paditësi është angazhuar për sigurimin e 

licencës. Paditësi ka qenë kur është bërë një testim i sallës me mjekët nga Zvicra, ku është 

vërtetuar se të gjitha pajisjet dhe materiali harxhues është i gatshëm për punë dhe punën e sallës 

e organizon kirurgu. Paditësit pse  nuk i është ndërprerë marrëdhënia e punës sipas kontratës, për 

mungesa në punë nuk i kujtohet.   

Bazuar në deklaratat e dhëna të dëshmitareve, dëgjimin e paditësit dhe  menaxhuesit të 

paditurit ka rezultuar se paditësi  është paraqitur në punë, por  Reparti i kardiokirurgjisë nuk 

është funksionalizuar.   

Kontrata e  punës është lidhur në përputhshmëri me nenin 10 dhe 11 të Ligjit të punës 

nr.03/L-2012 dhe përmban  të dhënat e nevojshme  si për punëdhënësin, për të punësuarin, 

emërtimin, natyrën, llojin e punës, datën e fillimit të punës, kohëzgjatjen e  kontratës së punës, 

lartësinë e pagës bazë si dhe ndonjë shtese apo të ardhur tjetër. 

Kontrata është lidh për një periudhë të caktuar dy vjeçare nga data 03 tetor 2011 deri me 

31 shtator 2013. Fillimi i punës është data 03 tetor 2011  kur edhe është nënshkruar kontrata neni 

22 i kontratës përcakton se kontrata hynë në fuqi dhe prodhon efekte juridike mes palëve në 

momentin e  nënshkrimit të saj nga palët kontraktuese . 

Neni 14 i të njëjtit Ligj parasheh fillimin e  punës e që i punësuari fillon punën ditën 

e  përcaktuar me kontratën e  punë e që është data 03 tetor 2011. 

Paditësi  me datën 02 dhjetor 2011  ka kërkuar  nga punëdhënësi  që  të i bëhet pagesa e 

rrogës sipas kontratës së nënshkruar për muajt tetor dhe nëntor  2011. Ndërkaq  me datë 13 janar 



2012  përmes njoftimit  për shkëputjen e  kontratës  nr.28 datë 3 tetor 2011  për shkak të mos 

përmbushjes së obligimeve kontraktore, të cilat rrjedhin nga kontrata e cekur me lartë  dhe pas 

afatit plotësues për përmbushjen e  kontratës e shkëput kontratën e  punës nr.28 datë 03 tetor 

2011 duke njoftuar punëdhënësin. Paditësi  ka vepruar në përputhshmëri me nenin 69 të Ligjit të 

lartshënuar dhe ka kërkuar në mënyrë të njëanshme  ndërprerjen  e marrëdhënies se punës. 

Punëdhënësi  nuk ka ndërmarr asnjë veprim  për ndërprerje të marrëdhënies së 

punës  punëmarrësit, siç ka deklaruar ai se në mënyrë absolute nuk është paraqitur në punë, pra 

për mungesa eventuale të paditësit nga puna apo  për shkaqe të tjera (neni 70). 

Nga të gjitha këto rezulton se i paditur ka detyrim në pagesën  e pagës bazë  siç është 

shënuar  në kontratën e punës në shumën e përgjithshme prej 4500.00€ për muajt tetor, nëntor 

dhe dhjetor 2011. 

Paditësit i takon edhe kamata ligjore  nga dita e paraqitjes së padisë  e deri në pagesën 

definitive sipas nenit  227 të LMD  i cili ka qenë në fuqi në kohën  e lidhjes së raporteve 

kontraktuale të ndërgjyqësve. nga se nuk ka përmbush detyrimet nga kontrata. 

Vendimi mbi shpenzimet procedurale u murr bazuar në nenin  449 dhe 452 të LPK-së ku 

janë përfshirë shpenzimet për katër seanca të plota nga 135,00 €, shuma 675.00 € dhe për taksë 

gjyqësore për padi dhe aktgjykim në shumë 134.00€, gjithsejtë shumën 809.00€. 

Nga sa u cek më lartë u vendos si në dispozitiv të këtij aktgjykim.  

 

GJYKATA THEMELORE NË GJAKOVË 

C.nr.24/12, me datë 4 dhjetor 2014 

 

                                                                                                                                                            

        Gj y q t a r j a  

                                                                                                                   Afijete Sada-Gllogjani  

 

UDHËZIM JURIDIK; Kundër këtij Aktgjykimi është e lejuar ankesa në afatin prej 7 ditësh, 

pas marrjes së tij, Gjykatës së Apelit në Prishtinë e nëpërmjet kësaj gjykate. 

 


