
        

 

                                                                                               Ac.nr.3711/2013 

 

 

 

GJYKATA E APELIT E KOSOVËS NË PRISHTINË, në kolegjin e përbërë 

prej gjyqtarve Kujtim Pasuli kryetar i kolegjit dhe Nenad Llaziq e Makifete Saliuka 

anëtarë, në çështjen juridike të paditësit A.B. nga Mitrovica, të cilin e përfaqëson av. G.R., 

nga Mitrovica, kundër të paditurve Kompania për Transportimin e Udhëtareve “Kosova 

Trans”, tani N.P.L. Stacioni i Autobusëve, të cilën e përfaqëson G.B., dhe Komuna e 

Mitrovicës- Komisioni i Aksionarëve,  për shkak të pagimit të ardhurave personale, duke 

vendosur sipas ankesave të paditurve , të ushtruar kundër aktgjykimit të Gjykatës 

Themelore në Mitrovicë, C.nr.198/2012, të datës 28.10.2013, në seancën e kolegjit të 

mbajtur me datë 01.03.2016, mori këtë:  

 

 

                                               

A K T GJ Y K I M 
 

 

 

         REFUZOHEN si të pabazuara ankesat e të paditurve, N.P.L Stacioni i Autobusëve 

dhe Komunës së Mitrovicës,  VËRTETOHET aktgjykimi i Gjykatës Themelore  në 

Mitrovicë, C.nr.198/2012, të datës 28.10.2013. 

 
 

 

A r s y e t i m 

 

   

Me aktgjykimin e goditur obligohen të paditurat që në mënyrë solidare t’ia 

paguajnë paditësit në emër të ardhurave personale shumën prej 604,00 €, për muajt tetor 

2010 e deri janar 2011, brenda afatit 7 ditor, pas plotfuqishmërisë së aktgjykimit, nën 

kërcënim të përmbarimit të detyrueshëm. Njëherit me të njëjtin aktgjykim obligohen të 

paditurit që në mënyrë solidare t’ia paguajnë paditësit shpenzimet procedurale në emër të 

tri përfaqësimeve nga ana e avokatit në lartësi prej 405 €, 104 € taksa për përpilim të 

padisë, 15 € taksa për padi, si dhe gjykatës në emër të taksës për përpilim të aktgjykimit 

shumën prej 15 €, në afat 7 ditor pas plotfuqishmërisë së këtij aktgjykimi, nën kërcënimin 

e përmbarimit të detyrueshëm.   

 

Kundër këtij aktgjykimi në afatin ligjor kanë ushtruar ankesë  të paditurit N.P.L 

Stacioni i Autobusëve dhe Komunës së Mitrovicës.  

 

NPL Stacioni i Autobusëve  për shkak të: 

 

   -Shkeljeve thelbësore  të dispozitave të  procedurës kontestimore, 

   -Vërtetimit  të gabuar dhe jo të plotë të gjendjes faktike, 

   -Aplikimit  të gabuar  të  së drejtës materiale, me propozim që Gjykata e Apelit e 

Kosovës në Prishtinë të aprovoj ankesën si të bazuar dhe aktgjykimin e goditur  ta 



ndryshoj duke refuzuar kërkesëpadinë si të pabazuar  ose  ta prish dhe lëndën  ta kthej 

gjykatës të shkallës së parë  në rigjykim.  

 

 Komuna e Mitrovicës për shkak të : 

 

- shkeljes së dispozitave procedurale dhe  

- zbatimit të gabuar të së drejtës materiale, me propozim që Gjykata e Apelit e 

Kosovës, ta aprovoj ankesën si të bazuar ndërsa aktgjykimin e goditur ta 

ndryshoj në pjesën aprovuese të kërkesëpadisë që i referohet për të paditurin e 

dytë Komunën e Mitrovicës, duke e refuzuar kërkesëpadinë si të pabazuar.   

 

 Përgjigje në ankesë nuk është  parashtruar. 

   

 Gjykata  e Apelit e Kosovës si gjykatë e shkallës së dytë, duke vepruar në kuptim 

të nenit 194 të Ligjit të procedurës kontestimore, ka vlerësuar aktgjykimin e goditur në 

kuadër të kufijve të arsyeve të theksuara në ankesë, duke pasur kujdes sipas detyrës 

zyrtare për shkeljet thelbësore të dispozitave të procedurës kontestimore nga neni 182 

par.1 dhe 2 pika b), g), j), k) dhe m) dhe për zbatimin e drejtë të së drejtës materiale dhe 

gjeti se: 

  

Ankesat janë të pabazuara. 

 

Nga shkresat e lëndës rezulton se paditësi ka parashtruar padi për pagimin e të 

ardhurave personale, duke theksuar se ka qenë në marrëdhënie punë në cilësi të përcjellësit 

të autobusëve- dispeqer te e paditura gjer në pensionimin e tij, deri me dt. 05.02.2011, dhe 

sipas kontratës së punës paga për çdo muaj ka qenë në shumë prej 151,00 €. Mirëpo, e 

paditura duke filluar nga muaji tetor i vitit 2010 e deri në fund muajit janar të vitit 2011, 

nuk ka paguar të ardhurat personale në shumë të përgjithshme prej 604,00 €. Prandaj, ka 

propozuar që gjykata ta detyroj të paditurit që në mënyrë solidare t’ia paguajnë në emër të 

ardhurave personale shumën e lartcekur dhe për periudhë të lartcekur si dhe t’ia 

kompensojnë gjithashtu në mënyrë solidare shpenzimet e procedurës.   

 

  Gjykata e shkallës së parë ka marrë aktgjykim me të cilën obligon të paditurat që 

në mënyrë solidare t’ia paguajnë paditësit në emër të ardhurave personale shumën  prej 

604,00 €, për muajit tetor 2010 e deri janar 2011, brenda afatit 7 ditor pas 

plotfuqishmërisë së këtij aktgjykimi, nën kërcënim të përmbarimit të detyrueshëm. 

Njëherit ka obliguar të paditurat që në mënyrë solidare t’ia paguajnë paditësit edhe 

shpenzimet e procedurës gjithashtu në afat 7 ditor pas plotfuqishmërisë së aktgjykimit nën 

kërcënimin e përmbarimit të detyrueshëm. Një vendim të tillë gjykata e shkallës së parë  

ka marr duke vërtetuar se paditësi ka qenë në marrëdhënie pune te e paditura N.P.L 

Stacioni i Autobusëve dhe se të paditurat ia kanë borxh në mënyrë solidare në emër të 

ardhurave personale mjetet e kërkuara, prandaj kanë detyrim që t’ia kompensojnë, pasi që 

e paditura e parë në bazë të dokumentit të pranim dorëzimit të dt. 20.06.2012, i dorëzohet 

të paditurës së dytë me asetet dhe obligimet e deri tanishme, e duke aplikuar dispozitën e 

nenit 55 të Ligjit të punës ku secilit të punësuar i takon paga në bazë të kontratës së punës. 

Sa i përket shpenzimeve të procedurës gjykata e shkallës së parë ka vendosur duke 

aplikuar dispozitën e nenit 452 të LPK.  

 

 Gjykata e Apelit e Kosovës duke vlerësuar  aktgjykimin e goditur të  gjykatës së 

shkallës së parë ka gjetur se e njëjta nuk është përfshirë me shkelje thelbësore të 

dispozitave të procedurës kontestimore nga neni 182 par. 1 dhe 2 në të cilat kjo gjykatë 



shikon sipas detyrës zyrtare e në kuptim të nenit 194 e lidhur me nenin 182 par. 2 pika b) 

,g),j),k) dhe m) të LPK, e as  në ato në të cilën thirret ankesa e paditurës së dytë Komuna e 

Mitrovicës neni 182 par. 2 pika i) të LPK. Kjo për faktin se me shikimin në shkresat e 

lëndës ekziston fletë dërgesa të cilën e ka pranuar Komuna e Mitrovicës, si e paditura e 

dytë që të merr pjesë në seancën e dt. 02.10.2013, mirëpo e njëjta nuk ka ardhur dhe 

mungesën nuk e ka arsyetuar, prandaj, nuk qëndron pretendimi që gjykata me veprimet e 

paligjshme ia ka pamundësuar pjesëmarrjen në shqyrtimin e çështjes në gjykatë.  

Gjithashtu nuk ka shkelje thelbësore të dispozitave të neneve 253 pika f), nenit 262 .1 dhe 

2 të LPK.  

 

          Kjo gjykatë gjen se pretendimi ankimor i paditurës së parë NPL Stacioni i 

Autobusëve, se gjykata e shkallës së parë ka miratuar disponimet e palëve që janë në 

kundërshtim me definimet ligjore të nenit 3 . 3 nën a),b),c) të LPK, është e pabazuar, kjo 

për faktin se me shikimin në shkresat e lëndës nuk vërtetohet se bëhet fjalë për disponimet 

e palëve që janë në kundërshtim me rendin juridik, dispozitat ligjore dhe rregullat e 

moralit publik.  

 

       Gjykata e shkallës së parë drejtë dhe në mënyrë të plotë ka vërtetuar të gjitha faktet 

relevante përkatësisht vendimtare për marrjen e vendimit të drejtë e të ligjshëm dhe për 

këto ka dhënë arsye të mjaftuara të cilat e pranon edhe kjo gjykatë, sepse vetë e paditura e 

parë në deklaratën e saj nuk e konteston bazën e kërkesëpadisë e as lartësinë , por nuk ka 

mundësi për të paguar. Prandaj, me që ekziston në shkresat e lëndës formulari për pranim 

dorëzim i dt. 20.06.2012, ku e  paditura e parë i dorëzohet të paditurës së dytë përkatësisht 

Komunës së Mitrovicës- Komisionit Komunal të aksionareve me asetet dhe obligimet e 

deritanishme, atëherë rezulton se gjykata e shkallës së parë drejtë ka detyruar që i padituri 

i parë dhe i dytë në mënyrë solidare t’ia kompensojnë të ardhurat personale sepse detyrimi 

ndaj paditësit ka lindur para pranim dorëzimit dhe se edhe detyrimin ndaj paditësit e ka 

pranuar edhe i padituri i dytë dhe kanë për detyrim që t’ia kompensojnë. Sa i përket 

pretendimit për pagat e sakta mujore dhe shuma e tërësishme e aprovuar në kërkesë padi 

janë gjithashtu të pabazuara, për faktin se edhe nga vet provat e dorëzuara nga ana e të 

paditurve rezulton se paga mujore është 151,240 €, dhe se kur llogaritet për 4 muaj 

gjithsesi jep shumën e aprovuar nga ana e gjykatës së shkallës së parë dhe në këtë drejtim 

siç u cek edhe më lart drejtë është vendosur.  

 

         Pran, gjendjes faktike të vërtetuar në mënyrë të plotë dhe në tërësi, gjykata e shkallës 

së parë drejtë ka zbatuar edhe të drejtën materiale përkatësisht nenin 321.2 të LPK, dhe 

nenin 55 të Ligjit të punës.  

 

 Nga të lartë cekurat e  në kuptim të nenit 195 par.1 pika d) dhe e) të LPK-së, është 

vendos si në dispozitiv të këtij aktgjykimi. 

  

   

 

GJYKATA E APELIT E KOSOVËS NË PRISHTINË 

                                             Ac.nr.3711/2013, të datës 01.03.2016    

  

              

Kryetari i kolegjit 

    Kujtim Pasuli  

 

 



 

 

 

 

 

 

 

                                                                                              Ac.nr.3711/2013 

 

P R O C E S V E R B A L 

MBI KËSHILLIMIN DHE VOTIMIN 

 

 

 I përpiluar pranë Gjykatës së Apelit të Kosovës në Prishtinë, në seancën kolegjit të 

mbajtur me datë 01.03.2016. 

 

 

    TË PRANISHËM JANË: 

 

 Kryetari i kolegjit-gjyqtari Kujtim Pasuli 

 Anëtarët e kolegjit-gjyqtarët Nenad Llaziq e Makifete Saliuka  

 

Duke vendosur sipas ankesave të paditurve , të ushtruar kundër aktgjykimit të 

Gjykatës Themelore në Mitrovicë, C.nr.198/2012, të datës 28.10.2013, në seancën e 

kolegjit të mbajtur me datë 01.03.2016, mori këtë:  

 

 

                                               

A K T GJ Y K I M 
 

 

 

         REFUZOHEN si të pabazuara ankesat e të paditurve, N.P.L Stacioni i Autobusëve 

dhe Komunës së Mitrovicës,  VËRTETOHET aktgjykimi i Gjykatës Themelore  në 

Mitrovicë, C.nr.198/2012, të datës 28.10.2013. 

 

  

                    Anëtarët e kolegjit                                                        Kryetari i kolegjit 

 

         1. Nenad Llaziq                                                                Kujtim Pasuli 

                    _____________ 

 

 

        2.  Makifete Saliuka 

                     _______________ 


