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REPUBLIKA E KOSOVËS / REPUBLIKA KOSOVA 

 

Ac.nr.250/17 

 

GJYKATA E APELIT E KOSOVËS NË PRISHTINË, në kolegjin e përbërë nga gjyqtarët 
Drita Rexhaj, kryetare e kolegjit, Albert Zogaj dhe Enes Mehmeti, anëtar të kolegjit, në 
çështjen juridike të paditëses Dr. M.I. nga Ferizaj, rruga “..., përfaqësuar nga H.I., avokat 
në Ferizaj, kundër të paditurave: Qendra Mjekësore në Ferizaj, përfaqësuar nga A.R. 
Komuna e Ferizajt - Drejtoria për Shëndetësi dhe Mirëqenie Sociale në Ferizaj, 
përfaqësuar nga A.A., për kompensimin e dëmi, duke vendosur sipas ankesës së të 
autorizuarit të paditëses dhe të paditurave e paraqitur kundër aktgjykimit të Gjykatës 
Themelore në Ferizaj–Departamenti i Përgjithshëm, Divizioni Civil, C.nr.603/13, i datës 
25.10.2016, në seancën jo publike të mbajtur me datë 22.06.2020, mori këtë: 

 

A K T GJ Y K I M 

 

REFUZOHEN të pathemelta ankesa e të autorizuarit të paditëses M.I., nga Ferizaj, rruga 
“... dhe e të paditurave: Qendra Mjekësore në Ferizaj, Komuna e Ferizajt – Drejtoria për 
Shëndetësi dhe Mirëqenie Sociale,  ndërsa aktgjykimi i Gjykatës Themelore në Ferizaj-
Departamenti i Përgjithshëm, C.nr.603/13, i datës 25.10.2016, VËRTETOHET. 

 

A r s y e t i m 

 

Gjykata e shkallës së parë me aktgjykimin e atakuar C.nr.603/13, i datës 25.10.2016, në 
pikën I (një) të dispozitivit e ka aprovuar pjesërisht si të bazuar kërkesëpadinë e paditëses 
M.I. nga Ferizaj, dhe ka detyruar të paditurat Qendra Mjekësore në Ferizaj, Komuna e 
Ferizajt - Drejtoria për Shëndetësi dhe Mirëqenie Sociale në Ferizaj, që paditëses M.I. në 
mënyrë solidare t’ia paguajnë shumën e të hollave prej 31.986.16 euro, me kamatë prej 8 
% në vit, duke filluar nga data 12.11.2015 deri në pagesën definitive, si dhe detyrohen të 
paditurat Qendra Mjekësore në Ferizaj, Komuna e Ferizajt - Drejtoria për Shëndetësi dhe 
Mirëqenie Sociale në Ferizaj që Trustit Pensional të Kosovës në Prishtinë, në emër të 
paditëses M.I. në mënyrë solidare t’ia paguajnë shumën e të hollave prej 1.511.03 euro me 
kamatë prej 8 % në vit, duke filluar nga data 12.11.2015 deri në pagesën definitive. Në 
pikën II (dy) të dispozitivit e ka refuzuar si të pa bazuar pjesën e kërkesëpadisë së 
paditëses M.I., me të cilën ka kërkuar nga gjykata që të detyrohen të paditurat Qendra 
Mjekësore në Ferizaj, Komuna e Ferizajit - Drejtoria për Shëndetësi dhe Mirëqenie Sociale 
në Ferizaj, që paditëses M.I. në mënyre solidare t’ia paguajnë shumën e të hollave prej 
1.789.84 euro, me kamatë 8 % në vit, duke filluar nga data 12.11.2015 deri në pagesën 
definitive, si dhe të detyrohen të paditurat Qendra Mjekësore në Ferizaj, Komuna e Ferizajt 
- Drejtoria për Shëndetësi dhe Mirëqenie Sociale që Trustit Pensional të Kosovës në 
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Prishtinë, në emër të paditëses M.I. në mënyrë solidare t’ia paguajnë shumën e të hollave 
prej 1510.97, me kamatë prej 8 % në vit duke filluar nga data 12.11.2015 deri në pagesën 
definitive. Në pikën III (tre) detyrohen të paditurat Qendra Mjekësore në Ferizaj, Komuna e 
Ferizajt-Drejtoria për Shëndetësi dhe Mirëqenie Sociale në Ferizaj, që paditëses M.I. në 
mënyre solidare t’ia paguajnë në emër të shpenzimeve të procedurës kontestimore 
shumën e të hollave prej 1.983.00 euro, ndërsa refuzohet si e pa bazuar kërkesa e të 
autorizuarit të paditëses me të cilën  i ka kërkuar shpenzimet për dy seanca të shtyra nga 
104 euro. Dhe, në pikën IV (katër) të dispozitivit ka vendosur që të refuzohet si e pabazuar 
kërkesa e të autorizuarit të paditurës Qendra Mjekësore në Ferizaj A.R. me të cilën ka 
kërkuar shpenzimet e pjesëmarrjes në seanca sipas tarifës. 

Kundër këtij aktgjykimi i autorizuari i paditëses në afat ligjor ka paraqitur ankesë,  lidhur me 
pjesën e dispozitivit nën II, duke e atakuar aktgjykimin e goditur për shkak të shkeljeve 
thelbësore të dispozitave të procedurës kontestimore, vërtetimit të gabuar dhe jo të plotë të 
gjendjes faktike dhe zbatimit të gabuar të së drejtës materiale, me propozim që Gjykata e 
Apelit ta pranoj ankesën e paditëses, aktgjykimin e atakuar lidhur më pjesën e II të 
dispozitivit ta ndryshoj, ashtu që e paditurat t’i detyroj që paditëses  t’ia paguajnë edhe 
shumën e të hollave prej 1,700 eurosh me kamatë vonesë prej 8 % në vit, duke filluar nga 
data 12.11.2015 deri në ditën e pagesës, edhe 208 euro në emër të shpenzimeve të 
procedurës për ankesë, si dhe Trustit Pensional në Prishtinë në emër të paditëses Dr. M.I. 
shumën e të hollave prej 51 eurosh me kamatë vonesë prej 8 % në vit, duke filluar nga 
data 12.11.2015, të gjitha në afat prej 7 ditësh nga dita e dorëzimit të këtij aktgjykimi. 

Ankesë ka paraqitur edhe i autorizuari i të paditurave, duke e atakuar aktgjykimin e goditur 
për shkak të shkeljeve esenciale të dispozitave të procedurës, vërtetimit të gabuar të 
gjendjes faktike dhe aplikimit të gabuar të së drejtës materiale, me propozim që Gjykata e 
Apelit me aktgjykim të aprovoj ankesën e të paditurës Komuna e Ferizaj, të prishet 
aktgjykimi  i kundërshtuar ose të ndryshohet aktgjykimi i kundërshtuar, ashtu që të 
refuzohet padia dhe kërkesëpadia e paditëses M.I. si e pa bazuar. 

Lidhur me ankesën e të paditurave, paditësja paraqet përgjigje me propozim ashtu që 
Gjykata e Apelit ankesën e të paditurave ta hedh poshtë si të palejueshme në pjesën me të 
cilën goditet pjesa e dispozitivit nën II, nëse këtë nuk e bënë gjykata e shkallës së parë. Të 
refuzoj si të pabazuar dhe aktgjykimin ta vërtetoj në pjesën që ka të bëjë me pjesën e 
dispozitivit nën I e III dhe të paditurat të detyrohen që paditëses t’ia shpërblejnë 
shpenzimet për këtë përgjigje në shumën prej 208 eurosh. 

 
Gjykata e Apelit si gjykatë e shkallës së dytë, pas vlerësimit të pretendimeve ankimore 
lidhur me aktgjykimin e atakuar, në mbështetje te dispozitës se nenit 194 dhe 195,  të LPK-
së, ka gjetur se: 
 
Ankesa e të autorizuarit së të paditurës dhe të paditurave janë të pathemelta. 

Nga shkresat e lëndës rezulton se paditësja Dr. M.I. nga Ferizaj, rruga  “..., në gjykatën e 
shkallës së parë, me datën 06.09.2013, ka paraqitur padi për shpërblim dëmi, kundër 
paditurave Qendra Mjekësore në Ferizaj, Komuna e Ferizaj-Drejtoria për Shëndetësi dhe 
Mirëqenie Sociale në Ferizaj, me të cilën ka kërkuar që të urdhërohen të paditurat që 
paditëses t’ia shpërblejnë dëmin në shumën prej rreth 40,000, si dhe shpenzimet e 
procedurës kontestimore në shumën që do të precizohet në seancë, të gjitha në afat prej 8 
ditësh nga dita e dorëzimit të këtij aktgjykimi.   

Gjykata e shkallës së parë pas shqyrtimit dhe vlerësimit të shkresave të lëndës, ka nxjerrë 
aktgjykimin e atakuar C.nr.603/13, i datës 25.10.2016, me të cilin e ka aprovuar pjesërisht 
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kërkesëpadinë e paditëses, duke vendosur më decidivishtë si në dispozitiv të aktgjykimit të 
atakuar.   
 
Në arsyetim të aktgjykimit gjykata e shkallës së parë ka theksuar se pas vlerësimit të 
provave të administruara dhe deklaratave të palëve ndërgjyqëse dhe fakteve jo 
kontestuese ndërmjet tyre, vendosi si në pikën I të dispozitivit të këtij aktgjykimi bazuar në: 
leximin e aktgjykimit të Gjykatës Supreme të Kosovës, me të cilin ishte ndryshuar 
aktgjykimi i gjykatës së Qarkut në Prishtinë, Ac.nr.808/2009 i datës 22.12.2010 dhe ishte 
lënë në fuqi aktgjykimi i Gjykatës Komunale, me të cilin aktgjykim ishte vërtetuar se 
vendimi – njoftimi i të paditurës Qendra Mjekësore në Ferizaj për mos vazhdimin e 
kontratës së punës së paditëses të datës 01.07.2004 është i kundërligjshëm dhe i njëjti 
është anuluar, ashtu që janë detyruar të paditurat Qendra Mjekësore në Ferizaj, që 
paditësen ta kthej në vendin e punës stomatologe me të gjitha të drejtat nga marrëdhënia e 
punës dhe gjykata konsideron se mos vazhdimi në fjalë i kontratës së punës së paditëses, 
me vendimin- njoftimin i cili në procedurë gjyqësore është vërtetuar se është i 
kundërligjshëm, është një akt që i ka bërë të pamundur paditëses realizimin e dy të 
drejtave themelore: ushtrimi i punëve dhe detyrave të punës në vendin e punës si 
Stomatologe në Qendrën Mjekësore në Ferizaj dhe realizmin e të ardhurave personale nga 
marrëdhënia e punës në fjalë, në periudhën korrik 2004 e deri me datën 17 korrik 2013, 
dhe ky mos realizim i të ardhurave personale paraqet një dëm material, në formë të fitimit 
të humbur. Ndërsa nga ekspertiza e ekspertit financiar Z. E.P. si dhe dëgjimi i të njëjtit në 
seancë gjyqësore, gjykata ka vërtetuar se lartësia e dëmit në fjalë është 33497.19 euro, 
kurse sa i përket bazës ligjore gjykata është bazuar në dispozitën  e nenit 155, 154 
paragrafi 1, të LMD-së të vitit 1978 dhe nenin 137, 136 parag.1 i LMD-së së vitit 2012. 
Kurse lidhur me kamatën gjykata ka marr parasysh dispozitën e nenit 382 të LMD-së i cili 
është në fuqi. Lidhur me pjesën e kërkesëpadisë në vlerë 3.300.81 euro, gjykata e ka 
refuzuar sepse nga ekspertiza e ekspertit financiar rezulton se lartësia e të ardhurave të 
papaguara personale në formë të pagave së bashku me kamatën e arritur për pagesë dhe 
shumën që e paditura është dashur ta paguaj për paditësen në trust pensional është 
33497.19, kurse pala paditëse nuk ka arritur me prova ta vërtetoj faktin se e ka pësuar 
dëmin e sipër përmendur ne vlerën e cekur si në pikën II të dispozitivit të aktgjykimit. 
Gjykata konsideron se përkundër faktit se e paditura nuk i ka vazhduar kontratën e punës 
paditëses të njëjtës i takon e drejta e kompensimit, sepse me procedurë gjyqësore është 
vërtetuar se njoftimi- vendimi i të paditurës Qendra Mjekësore në Ferizaj për mos 
vazhdimin e kontratës së punës së paditëses të datës 01.07.2004 është i kundërligjshëm 
dhe i njëjti është anuluar, ashtu që janë detyruar të paditurat Qendra Mjekësore në Ferizaj 
dhe Drejtoria për Shëndetësi dhe Mirëqenie Sociale në Ferizaj, që ta kthejnë në vendin e 
punës stomatologe me gjitha të drejtat nga marrëdhënia e punës. Gjykata ka vlerësuar 
edhe thëniet e të paditurave rreth ushtrimit të biznesit privat nga paditësja, por gjykata 
konsideron se të njëjtat nuk mund të kenë ndikim në vendosjen e kësaj çështje meqë pala 
e paditur nuk ka prezantuar prova gjykatës lidhur më këtë fakt, se paditësja nuk e ka 
pësuar dëmin në vlerën e aprovuar nga gjykata. Lidhur me shpenzimet e procedurës 
gjykata vendosi sipas neneve 452.3, 452.5, 454 të LPK-së. 
 
Gjykata e Apelit nisur nga kjo gjendje e çështjes vlerëson se qëndrimi dhe përfundimi 
juridik i gjykatës së shkallës së parë është i drejtë dhe i ligjshëm, pasi që aktgjykimi i 
atakuar nuk është i përfshirë në shkelje thelbësore të dispozitave të procedurës 
kontestimore nga neni 182 paragrafi 2, pika (b), (g),( j), (k) dhe (m) e LPK-së, e drejta 
materiale është zbatuar në mënyrë të drejtë, e për të cilat shkaqe Gjykata e Apelit  
kujdeset sipas detyrës zyrtare në kuptim të dispozitës së nenit 194 të LPK-së. 
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Gjykata e Apelit nisur nga kjo gjendje e çështjes vlerëson së përfundimi dhe qëndrimi 
juridik i gjykatës së shkallës së parë është i drejtë dhe i ligjshëm, pasi që aktgjykimi i 
atakuar nuk është i përfshirë në shkelje thelbësore të dispozitave të procedurës 
kontestimore nga neni 182 paragrafi 2, pika (b), (g), (j), (k) dhe (m) e LPK-së, dhe e drejta 
materiale është zbatuar në mënyrë të drejtë, për të cilat shkaqe Gjykata e Apelit  kujdeset 
sipas detyrës zyrtare në kuptim të dispozitës së nenit 194 të LPK-së. 

Aktgjykimi i atakuar nuk është i përfshirë as në shkelje tjera të dispozitave të procedurës 
kontestimore të cilat gjykata nuk i shikon sipas detyrës zyrtare por me pretendimin e palës 
ankuese. Pretendimi ankimor i të paditurës se aktgjykimi i atakuar është marrë me shkelje 
të dispozitave të procedurës kontestimore nga neni 182 paragrafi 2 pika (n) e LPK-së, nga 
se, sipas të paditurës dispozitivi i aktgjykimit është i pa kuptimtë dhe në kundërshtim me 
arsyet e dhëna, përkatësisht nuk përmban arsyeje të mjaftueshme për faktet relevante, e 
gjithashtu për faktet relevante ekzistojnë kundërthënie në mes të asaj se çka thuhet në 
arsyet e aktgjykimit mbi përmbajtjen e shkresave dhe procesverbaleve lidhur me deklaratat 
e dhëna gjatë procedurës, për Gjykatën e Apelit është pretendim i pathemeltë.  

Aktgjykimi i atakuar është mjaft i qartë si në pjesën e dispozitivit ashtu edhe të arsyetimit, 
në përputhje të plotë me përmbajtjen e kërkuar me dispozitat e nenit 160 të LPK-së. 
Gjykata e shkallës së parë ka dhënë arsyeje të mjaftueshme për faktet vendimtare të cilat 
duke i kualifikuar në pajtim me normat materialo juridike, ka nxjerrë përfundimin e drejtë  
lidhur me vendosjen meritore. 

Nuk qëndrojnë pretendimet për shkelje lidhur me vërtetimin e gabuar dhe jo të plotë të 
gjendjes faktike, pasi qe gjykata e shkallës së parë të gjitha faktet kontestuese me rendësi 
vendimtare për çështjen i ka vetëtuar me prova të administruara, përveç atyre fakteve të 
cilat janë paraqitur jo kontestuese në mes të palëve ndërgjyqësore.  

Faktet thelbësore që i referohen përgjegjësisë së të paditurës për kompensimin e 
paditëses lidhur me pagat janë provuar në procesin paraprak të palëve ndërgjyqësore i cili 
ka përfunduar me aktgjykimin e Gjykatës Supreme të Kosovës Rev.nr.72/2011, të datës 
18.06.2013, me të cilin ka mbetur në fuqi aktgjykimi i Gjykatës Komunale në Ferizaj C.nr. 
635/2004 dhe është vërtetuar pjesa me të cilën është anuluar vendimi – njoftimi i të 
paditurës për mos vazhdimin e kontratës së punës të datës 01.07.2004 si i kundërligjshëm  
dhe paditësja është kthyer në vendin e punës ku ka punuar deri me 01.07.2004, me të 
gjitha të drejtat nga marrëdhënia e punës. 

Me aktgjykimin e atakuar gjykata e shkallës së parë objekt kontesti ka pas vetëm çështjen 
e pagesës së pagave, pasi që çështja e ndërprerjes së marrëdhënies së punës dhe e 
detyrimit për kthimin e paditëses në punë është konsumuar në atë procedurë. Në këtë 
kontest Gjykata e Apelit vlerëson se gjykata e shkallës së parë me të drejtë është kufizuar 
me rastin e shqyrtimit vetëm në vlerësimin e pagave për periudhën kontestuese. 

Përkitazi me lartësinë e aprovuar të kërkesëpadisë për të vërtetuar lartësinë e të ardhurave 
personale për periudhën kontestuese prej Korrik 2004 deri më dt. 17.07.2013 gjykata e 
shkallës së parë në cilësinë e provës materiale ka nxjerrë ekspertizën financiare të datës 
12.11.2015, të punuar nga eksperti E.P., nga ka rezultuar se shuma e pagave neto për 
periudhën kontestuese së bashku me kamatën është në shumë prej 31.986.16 euro, dhe 
për Trustin Pensional shuma prej 1.511.03 euro. Ndërsa e ka refuzuar pjesën e 
kërkesëpadisë së paditëses me të cilën ka kërkuar që Gjykata ta detyroi solidarishtë të të 
paditurat t’ia paguaj shumën prej 1.789.84 euro, me kamat vonesë duke filluar nga data 
12.11.2015, si dhe trustin pensional në emër të paditëses në shumën prej 1.510.97 euro, 
me kamatë vonesë prej 8% duke filluar nga data 12.11.2015 deri në pagesën definitive. Në 
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këtë kuptim edhe gjykata e shkallës së dytë e pranon vlerësimin  e gjykatës së shkallës së 
parë mbi pranueshmërinë dhe besueshmërinë e ekspertizës, pasi që e njëjta është 
profesionale me shpjegime adekuate dhe objektive. 

Në kuptim të gjendjes faktike të konstatuara edhe e drejta materiale është zbatuar në 
mënyrë të drejtë. Sipas dispozitës së nenit 154 të Ligjit mbi Marrëdhëniet e Detyrimeve, 
parashihet se “ kush i shkakton tjetrit dëmin ka për detyrë ta kompensoi, në qoftë së nuk 
provon së dëmi ka lindur pa fajin e tij”, ndërsa me dispozitën e nenit 158 përshihet se “ 
fajësia ekziston kur dëmtuesi e ka shkaktuar dëmin me dashje apo nga pakujdesia”. Në 
rastin konkret është provuar së paditësja është dëmtuar nga veprimet e kundërligjshme të 
të paditurës me largimin e saj nga puna, respektivisht me mos vazhdimin e kontratës së 
punës.  

Pretendimet e palës së paditur se paditëses do të duhej t’i kompensoheshin pagat vetëm 
në periudhën pasi është kthyer në punë, e të cilin obligim e paditura e ka kryer ndaj saj, 
duke e ekzekutuar aktgjykimin e Gjykatës Supreme, duke e kthyer paditësen në punë me 
të gjitha të drejtat nga marrëdhënia e punës, e jo edhe për periudhën kohore pas 
përfundimit të kontratës me afat të caktuar dhe atë nga data 01.01.2004 deri më 
30.06.2004 e deri në kthimin e saj në punë më datë 17.07.2013 është pretendim i 
pathemeltë sepse me aktgjykimin e Gjykatës Supreme të Kosovës është konstatuar 
kundërligjshmëria e ndërprerjes së marrëdhënies së punës, respektivisht mos vazhdimi i 
kontratës së punës pas datës 30.06.2004 për paditësen dhe rrjedhimisht është konfirmuar 
se e njëjta të kthehet në vendin e punës me të gjitha të drejtat nga momenti i ndërprerjes 
së marrëdhënies së punës. 

Pretendimi i të autorizuarit të paditëses se paditëses duhet ti paguhen të ardhurat edhe për 
pjesën e refuzuar, nga se gjykata e shkallës së parë gabimisht i ka refuzua paditëses 
kompensimin e të ardhurave për periudhën kohore 01.07.2004 deri në Vitin 2006, me 
arsyetimin se ka realizuar të ardhura nga biznesi i saj privat, për faktin se paditësja edhe 
para ndërprerjes së marrëdhënies së punës ka realizuar të ardhura personale të plota në 
lartësinë e rrogave + të ardhura nga biznesi privat,  për Gjykatën e Apelit rezultojnë të 
pabazuara, nga se siç rezulton nga ekspertiza financiare e datës 12.11.2015 dhe nga 
parashtresa e ATK-së e dt. 30.10.2015, të ardhurat e realizuara për periudhën kontestuese 
nga biznesi privat i paditëses janë vlerësuar si të ardhura personale, për të cilat paditësja 
ka paguar edhe trustin si kontribut i punëdhënësit dhe punëmarrësit, e që për gjykatën e 
Apelit vlerësohen si të ardhura personale – pagë, e jo si të hyra personale, për të cilat 
paditësja do të kishte paguar vetëm tatimin në të ardhura.  

Vendimi mbi shpenzimet është në pajtim me dispozita e cituar të LPK-së, nga neni 449 dhe 
452, dhe në përputhje me shpenzimet e përtueshme për kompensim, në këtë rast 
shpenzimet për taksë gjyqësore. 

Nga arsyet e cekura Gjykata e Apelit, gjeti së gjykata e shkallës së parë në mënyrë të 
drejtë dhe të ligjshme ka vendosur në këtë çështje juridike, prandaj në mbështetje të 
dispozitave nga neni 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. 250/117, me datë 22.06.2020 

 
Kryetari i kolegjit 

        Drita Rexhaj, d.v 


