
          
 

            

REPUBLIKA E KOSOVËS / REPUBLIKA KOSOVA 

 

 

Ac.nr.1004/2018 

  

GJYKATA E APELIT E KOSOVËS NË PRISHTINË, në kolegj të përbërë nga 

gjyqtarët Kujtim Pasuli – kryetar i kolegjit, dhe  Gëzim Llulluni e Nora Bllaca-Dula - 
anëtarë të kolegjit, në çështjen juridike të paditësit M.S. nga fshati ..., Komuna e Ferizajt, 

të cilin e përfaqëson av. N.I. nga Ferizaj, kundër të paditurës Komuna e Ferizajt – 
Drejtoria e Arsimit në Ferizaj, të cilën e përfaqëson me autorizim S.V., për shkak të 
kompensimit të pagave, duke vendosur sipas ankesës të paditurës, të ushtruar kundër 

Aktgjykimit të Gjykatës Themelore në Ferizaj, C.nr.909/2016 të datës 20.11.2017, në 
seancën e kolegjit të mbajtur me 16.07.2020,  mori këtë: 

  

 
A K T G J Y K I M 

 

REFUZOHET si e pabazuar ankesa e të paditurës Komuna e Ferizajt – Drejtoria e 
Arsimit në Ferizaj, VËRTETOHET  Aktgjykimi i Gjykatës Themelore në Ferizaj, 
C.nr.909/2016 të datës 20.11.2017. 

       
A r s y e t i m 

   
Me aktgjykimin e goditur nën I të dispozitivit është aprovuar si e bazuar kërkesëpadia e 
paditësit M.S. nga fshati ..., Komuna Ferizaj, dhe është detyruar e paditura Komuna e 

Ferizajt – Drejtoria e Arsimit në Ferizaj, që paditësit M.S. t’ia kompensoj shumën prej 
1.552,50 €, me kamatë të cilën e paguajnë bankat vendore në mjetet e deponuara mbi një 

vit pa destinim të caktuar nga dita e ushtrimit të padisë e deri në pagesën definitive, në 
emër të shumave të papaguara të pagave mujore për shkak të suspendimit dhe atë për 
muajin dhjetor 2014 dhe për muajit janar, shkurt, mars, prill, maj, qershor, korrik, gusht 

të vitit 2015. Nën II të dispozitivit është detyruar e paditura Komuna e Ferizajt – 
Drejtoria e Arsimit në Ferizaj që paditësit M.S., në emër të shpenzimeve të procedurës 

kontestimore t’ia paguaj shumën e të hollave prej 394,40 €.  
 
Kundër këtij aktgjykimi në afat ligjor  ka  ushtruar  ankesë e paditura, për shkak të :  

 
- Shkeljes thelbësore  të dispozitave të procedurës kontestimore, 

- Vërtetimit të gabuar  jo të plotë  të gjendjes faktike dhe   
- Zbatim të gabuar të drejtës materiale, me propozim  që Gjykata e Apelit e Kosovës në 
Prishtinë,  ta aprovojë ankesën si të bazuar, ndërsa aktgjykimin e goditur ta prish dhe 

lëndën ta kthej gjykatës së shkallës së parë në rigjykim.  
 

Përgjigje në ankesë nuk është parashtruar. 
 
Duke vlerësuar  aktgjykimin e goditur në pajtim me nenin 194  të LPK-së, në kuadër të 

kufijve të pretendimeve ankimore dhe duke pasur kujdes sipas detyrës zyrtare për shkeljet 
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thelbësore të dispozitave të LPK-së të parapara me nenin 182 par.2 dhe për zbatimin e 

drejtë të së drejtës materiale, gjeti se: 
 

Ankesa është e pabazuar. 

 
Nga shkresat e lëndës del se paditësi ka parashtruar padi me të cilën ka kërkuar që të 

detyrohet e paditura që paditësit t’ia kompensoj shumat e papaguara të pagave mujore për 
shkak të suspendimit dhe atë për muajin dhjetor 2014 shumën prej 108 € dhe për muajit 

janar, shkurt, mars, prill, maj, qershor, korrik, nga 108 € në muaj dhe gusht të vitit 2015, 
shumën prej 449,50 €, gjithsejtë shumën prej 1.552,50 €, me kamatë të cilën e paguajnë 
bankat vendore në mjetet e deponuara mbi një vit pa destinim të caktuar nga dita e 

ushtrimit të padisë e deri në pagesën definitive si dhe shpenzimet e procedurës 
kontestimore.  

 
Gjykata e shkallës së parë pas administrimit dhe vlerësimit të provave ka marr 
aktgjykimin më afër të përshkruar si më lart, duke gjetur se vendimi i të paditurës për 

suspendim të përkohshëm nga puna nr. 438 i dt. 20.11.2014, i marr duke u mbështetur në 
dispozitën e nenit 73 par.1 pika 1.1 i Ligjit të punës së Kosovës si dhe vendimi i të 

paditurës për suspendim të përkohshëm nga puna nr.438 i dt.20.11.2014, është në 
kundërshtim me Kushtetutën e Republikës së Kosovës, përkatësisht neni 31 par.5, sepse 
kjo dispozitë parasheh që çdo i akuzuar për vepër penale prezumohet të jetë i pafajshëm 

deri sa të mos dëshmohet fajësia e tij në pajtim me ligjin dhe kjo është e paraparë edhe 
me nenin 6 par 2 të Konventës Evropiane për të Drejtat e Njeriut, prandaj një person nuk 

mund të ketë asnjë pasoj për shkak të një procedure penale të iniciuar  ndaj tij, sepse 
ekziston prezumimi i pafajësisë. Kjo njëkohësisht siç u cek edhe më lart është në 
kundërshtim edhe me nenin 73 par. 1 pika 1.1 e Ligjit të punës së Kosovës, sepse 

dispozita në fjalë kërkon dyshimin e bazuar për vepër penale si shkak i largimit të 
përkohshëm, kurse nga aktgjykimi i Gjykatës Themelore në Ferizaj- Departamenti për të 

mitur PKR nr.18/2015, i dt. 06.05.2015, vërtetohet se në rastin konkret nuk ka ekzistuar 
dyshimi i bazuar për vepër penale, por ai dyshim ka qenë i pabazuar. Prandaj, edhe me 
aktgjykimin e sipër përmendur paditësi është liruar nga akuza penale, ndërsa me 

aktgjykim të Gjykatës së Apelit të Kosovë PAKR nr. 114/16 të dt. 08.08.2016, është 
refuzuar ankesa e prokurorit, kurse aktgjykimi i Gjykatës Themelore në Ferizaj, 

Departamenti i të miturve PKR. nr.18/2015 i dt. 06.05.2015, është vërtetuar. Përveç kësaj 
gjykata e shkallës së parë ka gjetur se e paditura nuk ka vepruar në pajtim me nenin 75 
par. 1 të Ligjit të punës, pasi që suspendimi ka zgjatur më tepër se 6 muaj, përkatësisht ka 

zgjatur 9 muaj e 11 ditë, pra e paditura para skadimit të 6 muajve ka pasur detyrim që 
paditësin ta kthej në punë ose ta shkëpus kontratën e punës. Nga kjo që u tha gjykata e 

shkallës së parë duke u bazuar edhe në nenet 136 par. 1 në lidhje me nenin 137 të LMD-
së, ka vendosur që i padituri, paditësit t’ia paguaj shumën e lartcekur.  
 

Sipas vlerësimit të Gjykatës së Apelit të Kosovës aktgjykimi i goditur nuk përmban 
shkelje thelbësore të dispozitave të LPK-së, nga neni 194 e lidhur me nenin 182 par. 2 

pika b),g),j),k) dhe m),  në të cilat kjo gjykatë kujdesohet sipas detyrës zyrtare, e as nga 
neni 182 par.2 pika n) në të cilat thirret ankesa. Kjo për faktin se dispozitivi i aktgjykimit 
është i qartë  i kuptueshëm dhe nuk ka të meta për shkak të të cilave nuk mund të 

ekzaminohet, dhe në të janë dhënë arsye mbi faktet vendimtare për një vendim të drejtë e 
të ligjshëm, e të cilat arsye nuk janë kundërthënës me përmbajtjen e provave të 

shqyrtuara.  
 
Njëherit gjykata e shkallës së parë drejtë ka vërtetuar edhe gjendjen faktike, përkatësisht 

faktet relevante kur ka aprovuar kërkesëpadinë e paditësit e të cilin vendim e pranon edhe 
Gjykata e Apelit e Kosovës në Prishtinë. Kjo për faktin se sipas aktgjykimit të formës së 



 
prerë penal paditësi është liruar nga akuza, prandaj edhe suspendimi i tij ka rezultuar të 

jetë i kundërligjshëm dhe në këtë drejtim ka të drejtë që të kërkoj edhe kompensimin e 
pagave të parealizuara gjatë kohës së suspendimit të kundërligjshëm, pa marr parasysh që 

nuk ka punuar, e kjo për faktin se nuk qëndron vullneti i tij që të mos punoj, por i njëjti 
është larguar nga puna duke u suspenduar përkohësisht, e ky suspendim ka rezultuar të 
jetë kundërligjor.  

 
Sa i përket pretendimeve ankimore lidhur me afatshmërinë e padisë kjo gjykatë gjen se 

pretendimi i tillë është i pabazuar ngase në rastin konkret bëhet fjalë për kërkesa në të 
holla ku në kuptim të nenit 87 të Ligjit të punës të Kosovës, është paraparë që të gjitha 
kërkesat nga marrëdhënia e punës në para parashkruhen brenda afatit prej 3 vitesh, nga 

dita e paraqitjes së kërkesës, andaj për këtë arsye pretendimet ankimore lidhur me 
paafatshmërinë paraqiten si të pabazuara. 

 
Duke pasur parasysh edhe arsyet e dhëna në aktgjykimin e gjykatës së shkallës së parë 
kjo gjykatë gjen se gjykata e shkallës së parë ka vërtetuar të gjitha faktet relevante në këtë 

çështje juridike për dhënien e një vendimi të drejtë e të ligjshëm, e duke zbatuar drejtë 
edhe të drejtën materiale.  Kjo gjykatë vlerësoj edhe thëniet e tjera ankimore të paditurës 

dhe gjeti se janë të pabazuara dhe pa ndikim në marrjen e vendimit ndryshe nga ajo të 
cilën e ka marr gjykata e shkallës së parë. 
 

  
Nga arsyet e cekura kjo gjykatë  vendosi  si në  dispozitiv të këtij aktgjykimi  në pajtim 

me nenin 195. par. 1 pika d)  të LPK.  
 

 

GJYKATA E APELIT E KOSOVËS NË PRISHTINË 
Ac.nr.1004/18  me dt.16.07.2020 

 

              

 Kryetari i kolegjit – gjyqtari                                         

                                                                            Kujtim Pasuli 

 

 

 

         

 

 

 

                                                                                                     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

  Ac.nr.1004/2018 

  

 

    

PROCESVERBAL MBI KËSHILLIMIN DHE VOTIMIN 

 
 

I përpiluar pranë Gjykatës së Apelit të Kosovës në Prishtinë, në seancën kolegjit të 
mbajtur me datë 16.07.2020. 
 

 
TË PRANISHËM JANË: 

 

 
Kryetari i kolegjit-gjyqtari Kujtim Pasuli 

Anëtarët e kolegjit-gjyqtarët Gëzim Llulluni e Nora Bllaca-Dula  
 

Duke vendosur sipas ankesës të paditurës, të ushtruar kundër Aktgjykimit të Gjykatës 
Themelore në Ferizaj, C.nr.909/2016 të datës 20.11.2017, në seancën e kolegjit të 
mbajtur me 16.07.2020,  mori këtë: 

  

 
A K T G J Y K I M 

 

 
REFUZOHET si e pabazuar ankesa e të paditurës Komuna e Ferizajt – Drejtoria e 

Arsimit në Ferizaj, VËRTETOHET  Aktgjykimi i Gjykatës Themelore në Ferizaj, 
C.nr.909/2016 të datës 20.11.2017. 
 

     
 

 

           Anëtarët e kolegjit                                                        Kryetari i kolegjit 

 

1. Gëzim Llulluni                                                          Kujtim Pasuli 

_____________ 

 

 

2. Nora Bllaca-Dula 

_______________ 

 


