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GJYKATA E APELIT E KOSOVËS, në kolegjin e përbërë nga gjykatësi 

Ramë Hyseni, si kryetar i kolegjit, gjyqtarëve Fejzullah Rexhepi dhe Isa Shala, 

si anëtarë të kolegjit, në çështjen juridike të paditësit V.Z. nga Gjilani, kundër 

të paditurës NSHP “NN” nga Gjilani, me pronar S.Z. nga Gjilani, për shkak të 

anulimit të vendimit për ndërprerjen e marrëdhënies së punës dhe 

kompensimin e të ardhurave personale, duke vendosur sipas ankesës të 

paditurës, të ushtruar kundër aktgjykimit të Gjykatës Themelore në Gjilan, 

C.nr.402/2013, i datës 20.09.2013, në seancën jo publike të mbajtur më dt. 

08.02.2016, mori këtë: 

 

 

A K T GJ Y K I M  

 

 

I.REFUZOHET si e pa bazuar ankesa e të paditurës NSHT “NN” nga 

Gjilani, dhe VËRTETOHET aktgjykimi i Gjykatës Themelore në Gjilan, 

C.nr.402/2013, i datës 20.09.2013 sa i përket anulimit të vendimit për 

ndërprerjen e marrëdhënies së punës dhe kompensimit të ardhurave 

personale. 

 

II. NDRYSHOHET aktgjykimi i Gjykatës Themelore në Gjilan, 

C.nr.402/2013 i datës 20.09.2013, përkitazi me kthimin në punë të paditësit e 

kamatës dhe gjykohet si vijon: refuzohet kërkesëpadia e paditësit V.Z. nga 

Gjilani, me të cilën ka kërkuar që të obligohet e paditura që ta kthejë në 

vendin e punës si inspektues, si dhe lidhur me kamatën, ashtu që detyrohet 

e paditura që paditësit t’ia paguajë kamatën të cilën e paguajnë bankat 

në Kosovë, sikurse për mjetet e deponuara pa destinim të caktuar përtej një 

viti, duke filluar nga data 15.05.2013 e gjerë te pagesa definitive.  

 

 

 

A r s y e t i m 

 

 

Me aktgjykimin  e atakuar është aprovuar kërkesë padia e paditësit 

dhe është anuluar vendimi për ndërprerjen e marrëdhënies së punës i datës 

15.05.2013, i lëshuar nga NSH “NN” dhe është obliguar e paditura që 

paditësin ta kthejë në vendin e punës si inspektues si dhe t’ia kompensojë 

të ardhurat personale në shumë prej 300 € në muaj, duke filluar nga data 

15.05.2013, e gjerë te pagesa definitive, me kamatë 3,4%. 

 



Kundër këtij aktgjykimi, e paditura në afatin ligjor ka ushtruar ankesë 

për shkak të shkeljeve esenciale të dispozitave të LPK-së, vërtetimit të 

gabuar dhe jo të plotë të gjendjes faktike dhe aplikimit të gabuar të së 

drejtës materiale, me propozim që gjykata e shkallës së dytë aktgjykimin e 

atakuar ta prish dhe lëndën t’ia kthejë gjykatës së shkallës së parë në 

rigjykim ose ta ndryshojë dhe ta refuzojë kërkesëpadinë e paditësit si të 

pathemeltë.  

 

Përgjigje në ankesë ka ushtruar paditësi duke theksuar se 

pretendimet ankimore të paditurës nuk qëndrojnë, ka propozuar gjykatës 

së shkallës së dytë që ankesën e të paditurës ta refuzojë si të pabazuar, 

ndërsa aktgjykimin e atakuar ta vërtetojë. 

 

 

Pas vlerësimit të aktgjykimit  të atakuar dhe shkresave të lëndës, në 

pajtim me nenin 194   të LPK Gjykata e Apelit e Kosovës,  ka vërtetuar se: 

 

 Ankesa është pjesërisht e bazuar. 

 

Nga shkresat e lëndës rezulton se paditësi V.Z., nga Gjilani, ka ushtruar 

padi kundër të paditurës NSHT “NN” nga Gjilani, për shkak të anulimit të 

vendimit mbi ndërprerjen e marrëdhënies së punës dhe kompensimin e të 

ardhurave personale me të dhëna si në petitumin e kërkesëpadisë si dhe i 

ka kërkuar shpenzimet e procedurës.  

 

Nga shkresat e lëndës rezulton se gjykata në procedurën e provave 

ka dëgjuar në cilësi të dëshmitarëve D.Z., S.Z.n në cilësi të palës, kontratën e 

punës të dt. 03.01.2013, vendimin e datës 15.05.2013, mbi ndërprerjen e 

marrëdhënies së punës paditësit, i lëshuar nga e paditura, vendimin e datës 

26.03.2013, sipas të cilit paditësit i është dhënë vërejtja e fundit nga e 

paditura, e pas vlerësimit të provave të cekura gjykata ka vendosur si në 

dispozitiv të aktgjykimit të atakuar me arsyetim se paditësi ka qenë në 

marrëdhënie pune te e paditura në vendin e punës inspektues i 

automjeteve, i cili këtë detyrë e ka kryer gjerë më dt. 15.05.2013 kur i është 

ndërprerë marrëdhënia e punës nga e paditura në të cilin vendim mbi 

ndërprerjen e marrëdhënies së punës nuk ceket asnjë arsye për çka i është 

ndërprerë marrëdhënia e punës, por vetëm ceket, për mos mbrojtjen e 

interesave të firmës.  

 

Kjo gjykatë, duke e vlerësuar përfundimin dhe vendimin e  gjykatës së 

shkallës së parë përkitazi me anulimin e vendimit për ndërprerjen e 

marrëdhënies së punës dhe kompensimin e të ardhurave personale ka 

gjetur se i njëjti është i drejtë, i bazuar, se ka mbështetje në shkresat e 
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lëndës, ndërkohë që janë dhënë edhe arsyet e justifikueshme të cilat i 

pranon edhe kjo gjykatë. 

 

Pretendimet ankimore të paditurës përkitazi me anulimin e vendimit 

për ndërprerjen e marrëdhënies së punës dhe pagesën e të ardhurave 

personale nuk qëndrojnë pasi që gjykata e shkallës së parë nuk ka bërë 

shkelje esenciale të dispozitave të procedurës kontestimore, e as aplikim të 

gabuar të së drejtës materiale për të cilat kjo gjykatë kujdeset sipas detyrës 

zyrtare, për faktin se vendimi mbi ndërprerjen e marrëdhënies së punës 

është joligjor dhe nuk është bazuar në dispozitën e nenit 72.1, si dhe të njëjtit 

nuk i është dhënë e drejta për ankesë, pra vendimi mbi ndërprerjen e 

marrëdhënies së punës është dhënë nga e paditura pa këshillë juridike. 

 

Nga të cekurat më lartë është vendosur si në pikën I të dispozitivit të 

këtij aktgjykimi  në pajtim me nenin 195  par.1 pika  d) lidhur me nenin 200 të 

LPK-së. 

 

Sa i përket kthimit në punë dhe kamatës së gjykuar nga ana e 

gjykatës së shkallës së parë, me këtë aktgjykim gjykata e shkallës së dytë e 

ka ndryshuar aktgjykimin e gjykatës së shkallës së parë konformë nenit 195.1 

e) lidhur me nenin 201 par.1 pika d) të LPK-së, sepse paditësi ka qenë në 

marrëdhënie pune me kontratë me kohë të caktuar, duke filluar nga data 

03.01.2013 e gjer me datë 31.12.2013, kurse sa i përket kamatës, kjo gjykatë 

ka gjykuar, ashtu që e ka detyruar të paditurën që paditësit t’ia paguaj 

kamatën në lartësinë të cilën e paguajnë bankat në Kosovë sikurse për 

mjetet e deponuara pa destinim të caktuar përtej një viti, duke filluar nga 

data 15.05.2013 e gjer te pagesa definitive.  

 

 

 

GJYKATA E  APELIT E KOSOVËS 

Ac.nr.3487/2013 më dt.08.02.2016  

 

 

       Kryetari i kolegjit, 

           Ramë Hyseni, 

  

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

SHËNIM MBI VOTIM DHE VENDOSJE 

 

 

Një zërit u vendos, në seancën jo publike të kolegjit të mbajtur më dt. 

08.02.2016, si në dispozitiv të këtij aktgjykimi. 

 

Referues ka qenë gjyqtari Ramë Hyseni. 

 

 

V ë r t e t o j n ë: 

 

                                    Anëtarët e kolegjit  Kryetari i kolegjit 

 

    1._______________ 

    

   2._______________ 
 

 


