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REPUBLIKA E KOSOVËS / REPUBLIKA KOSOVA 

 

                                                                                                                                  Ac.nr.3810/17 

 

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

Halide Reka, kryetare e kolegjit, Gëzim Llulluni dhe Nora Bllaca-Dula, anëtar, në çështjen 

juridike kontestimore të paditësit I.M. nga fshati ..., Komuna e Lipjanit, të cilin sipas autorizimit 

e përfaqëson B.T., avokat nga Prishtina, kundër të paditurës Komuna e Lipjanit, të cilën sipas 

autorizimit e përfaqëson F.M., avokate publike komunale, për kompensimin e të ardhurave 

personale, duke vendosur sipas ankesës së të autorizuarit të paditësit të paraqitur kundër 

Aktgjykimit të Gjykatës Themelore në Prishtinë- Dega në Lipjan, C.nr.105/14 të datës 

24.02.2017, në seancën e kolegjit të mbajtur me datë 05.08.2020, mori këtë: 

 

 

 

A K T GJ Y K I M 

 

 

REFUZOHET si e pabazuar ankesa e të autorizuarit të paditësit I.M. nga fshati ..., Komuna e 

Lipjanit, ndërsa Aktgjykimi i Gjykatës Themelore në Prishtinë- Dega në Lipjan, C.nr.105/14 të 

datës 24.02.2017, VËRTETOHET. 

 

 

 

A r s y e t i m 

 

 

 

Gjykata e shkallës së parë, me aktgjykimin e atakuar C.nr.105/14 të datës 24.02.2017 në pikën I 

të dispozitivit e ka refuzuar në tërësi si të pabazuar kërkesëpadinë e precizuar të paditësit I.M. 

nga fshati ..., Komuna e Lipjanit, me të cilën ka kërkuar që të detyrohet e paditura Komuna e 

Lipjanit që t’ia paguaj paditësit në emër të pagave mujore sipas marrëveshjes me nr. ... shumën 

prej 3,148.80 €uro, tatimin në pagë në llogarinë e ATK-së në Prishtinë shumën prej 91.20 €uro, 

pagesën e kontributeve pensionale në llogarinë e trustit pensional të Kosovës shumën prej 360 

€uro, për periudhën kohore nga data 30.07.2012 deri në nxjerrjen e ekspertizës financiare 

http://sq.wikipedia.org/wiki/Skeda:Coat_of_arms_of_Kosovo.svg
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30.07.2016 si dhe pagesën e ekspertizës financiare në shumë prej 100 €uro, shpenzimet e 

avokatit sipas TOAK për 4 seanca nga 135 €uro, gjithsej 540 €uro, me kamatë ligjore prej 8 %, 

duke filluar nga dita e paraqitjes së padisë e deri në përfundimin e saj. Në pikën II e ka obliguar 

paditësin që në emër të taksës gjyqësore për padi dhe aktgjykim të paguaj shumën prej 50 €uro, 

në afat prej 15 ditësh nga dita e plotfuqishmërisë së këtij aktgjykimi. 

 

Kundër këtij aktgjykimi i autorizuari i paditësit në afat ligjor ka paraqitur ankesë, duke e atakuar 

të njëjtin për shkak të konstatimit të gabuar të gjendjes faktike dhe aplikimit të gabuar të së 

drejtës materiale me propozim që gjykata e shkallës së dytë ta aprovoj ankesën, ta ndryshoj 

aktgjykimin e atakuar dhe kërkesëpadinë e paditësit ta miratojë si të bazuar.  

 

Ankesa e të autorizuarit të paditësit i është dërguar të paditurës për përgjigje, por e njëjta nuk ka 

paraqitur përgjigje në ankesë. 

 

Gjykata e Apelit si gjykatë e shkallës së dytë, pas vlerësimit të pretendimeve ankimore lidhur me 

aktgjykimin e atakuar dhe komplet shkresave të lëndës, në mbështetje të dispozitës së nenit 194 

dhe 195 të Ligjit për Procedurën Kontestimore (LPK), ka gjetur se: 

 

Ankesa e të autorizuarit të paditësit është e pabazuar.  

 

Nga shkresat e lëndës rezulton se paditësi me datë 18.02.2014, në gjykatën e shkallës së parë ka 

paraqitur padi kundër të paditurës për kompensimin e të ardhurave personale, me arsye sikurse 

në padi. 

 

Gjykata e shkallës së parë duke vepruar sipas padisë, ka mbajtur shqyrtimin kryesor dhe pas 

administrimit të provave të propozuara nga palët ndërgjyqëse ka nxjerrë aktgjykimin e atakuar 

C.nr.105/14 të datës 24.02.2017, me të cilin e ka refuzuar si të pabazuar kërkesëpadinë e 

paditësit, duke vendosur më decidivisht si në dispozitiv të aktgjykimit të atakuar. 

 

Në arsyetimin e këtij aktgjykimi gjykata ka theksuar se pas vlerësimit të provave ka gjetur se 

kërkesëpadia e paditësit është e pathemeltë pasi që paditësi nuk arriti që të provoj bazën ligjore 

për kompensimin e pagave ashtu siç parashihet me dispozitën e nenit 10 dhe 55 par. 1 dhe 2 të 

Ligjit të Punës. Në fund ka shtuar se paditësi nuk ka ofruar prova materiale se ka lidhur 

marrëveshje me të paditurën për kryerjen e ndonjë pune, në vendin e punës për të cilin pretendon 

se i takon e drejta e kompensimit të pagave, gjithashtu nuk ka evidencë për kohën e kaluar në 

punë me të cilën do të vërtetohej se paditësi ka krijuar të ardhura për të cilat pretendon se i 

takojnë sipas ligjit. 

 

Për bazën juridike i është referuar dispozitës së nenit 10 dhe 55 par. 1 dhe 2 të Ligjit të Punës Nr. 

03/L-21, kurse për shpenzime të procedurës ka vendosur në bazë të nenit 449, 452 dhe 463 të 

LPK-së.  
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Gjykata e Apelit e aprovon vlerësimin juridik të gjykatës së shkallës së parë si të rregullt dhe të 

ligjshëm sa i përket vendosjes si në dispozitiv të aktgjykimit të atakuar, për arsye se i njëjti 

aktgjykim nuk është përfshirë me shkelje thelbësore të dispozitave të procedurës kontestimore 

nga neni 182 paragrafi 2, pika b), g), j), k) dhe m) të LPK-së dhe nuk ka aplikim të gabuar të së 

drejtës materiale, për të cilat gjykata e shkallës së dytë në kuptim të dispozitës së nenit 194 të 

LPK-së çdoherë kujdeset sipas detyrës zyrtare. Gjendja faktike po ashtu del të jetë vërtetuar 

plotësisht dhe në mënyrë të drejtë, ku nga gjykata e shkallës së parë janë dhënë arsye të 

mjaftueshme lidhur me faktet vendimtare të cilat kanë pasur ndikim në mënyrën e vendosjes, e 

cila ka mbështetje të plotë në provat shkresore dhe në ligj. 

Meqenëse nuk kishte pretendime ankimore për shkelje të dispozitave ligjore gjykata i vlerësoi 

vetëm ato për të cilat kujdeset sipas detyrës zyrtare për të cilat konstatoi si më sipër. 

 

Gjykata e Apelit e ka vlerësuar mënyrën e vendosjes në këtë çështje juridike kontestimore nga 

ana e gjykatës së shkallës së parë dhe ka gjetur se është vendosur në mënyrë të drejtë duke u 

mbështetur në provat e administruara të cilat i referohen gjendjes faktike të vërtetuar në mënyrë 

të plotë dhe të drejtë nga gjykata e shkallës së parë dhe rrjedhimisht duke zbatuar në mënyrë të 

drejtë të drejtën materiale.  

 

Nuk qëndrojnë pretendimet e të autorizuarit të paditësit për gjendjen faktike, pasi që gjykata e 

shkallës së parë ka administruar dhe ka nxjerrë të gjitha provat e propozuara të cilat i ka 

konsideruar si të nevojshme për të vërtetuar faktet vendimtare të çështjes të cilat të kualifikuara 

në raport me normat materialo-juridike kanë përcaktuar që kërkesëpadia është e pabazuar. 

Gjykata përveç se ka vërtetuar të gjitha faktet e çështjes të njëjtat edhe i ka arsyetuar dhe 

vlerësuar në mënyrë specifike, prandaj pretendimi i të autorizuarit të paditësit se gjykata e ka 

vërtetuar gabimisht gjendjen faktike është një pretendim i pa bazuar. Në rastin konkret gjykata e 

shkallës së parë ka vlerësuar sikurse faktet që shkojnë në favor të themelësisë së kërkesëpadisë 

ashtu edhe faktet që e kanë kundërshtuar kërkesëpadinë, me vlerësimin dhe analizimin e të cilave 

i ka rezultuar se kërkesëpadia e paditësit nuk gjënë mbështetje në prova dhe në ligj me çka edhe 

ka vendosur që kërkesëpadinë e paditësit ta refuzoj si të pabazuar. 

 

Në këtë kontekst vlerësimi i gjykatës së shkallës së parë se paditësi nuk ka arritur që gjykatës t’ia 

vërtetoj dhe provoj faktin se ka lidhur marrëveshje me të paditurën për kryerjen e ndonjë pune, 

në vendin e punës për të cilin pretendon se i takon e drejta e kompensimit të pagave si dhe të 

vërtetoj faktin se ka krijuar të ardhura për të cilat pretendon se i takojnë sipas ligjit, është 

vlerësim i pranuar edhe për Gjykatën e Apelit, sepse nga provat e administruara kjo gjykatë ka 

vërtetuar se paditësi nuk i ka ofruar gjykatës ndonjë provë me të cilën do të vërtetohej fakti se 

paditësi ka qenë në marrëdhënie pune tek e paditura gjatë periudhës kohore kontestuese dhe nëse 

i njëjti me të paditurën ka lidhur ndonjë kontratë të punës nga e cila do të krijoheshin të drejtat 

dhe detyrimet për këtu palët ndërgjyqëse. 

 

Me dispozitën ligjore të nenit 7.1 të LPK-së shprehimisht parashihet se  "Palët kanë për detyrë të 

paraqesin të gjitha faktet mbi të cilat i mbështesin kërkesat e veta dhe të propozojnë prova me të 

cilat konstatohen faktet e tilla" . Me dispozitën ligjore të nenit 319 paragrafi 1 dhe 2  të LPK-së 
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shprehimisht thuhet ,, Secila nga palët ndërgjygjëse ka për detyrë të provojë faktet mbi të cilat i 

bazon kërkimet dhe pretendimet e veta. Të provuarit përfshihen në të gjitha faktet që janë të 

rëndësishme për dhënien e vendimit ’’. Ndërsa me dispozitën ligjore të nenit 322.2 të LPK-së 

shprehimisht përcaktohet ,, Pala që pretendon se i takon një e drejtë ka për detyrë të provojë 

faktin që është qenësor për krijimin ose realizimin e saj, po që se ligji nuk parasheh diçka tjetër 

‘’.   

Sipas vlerësimit të Gjykatës së Apelit, në kuptim të dispozitës së nenit 7.1, 319 par. 1 dhe 2 dhe 

nenit 322.2 të LPK-së, në rastin konkret ka qenë obligim ligjor i vet palës paditëse që të provojë 

faktet mbi të cilat i bazon kërkimet dhe pretendimet e veta sipas padisë së ushtruar, sepse në të 

kundërtën gjykata nëse në bazë të provave të marra nuk mund të konstatojë me siguri ndonjë fakt 

siç kemi të bëjmë edhe në rastin konkret, atëherë aplikohen rregullat mbi barrën e provës (neni 

322.1 , e lidhur me nenin 8 të LPK). 

Të drejtë kjo gjykatë e vlerëson përfundimin juridik të gjykatës së shkallës së parë kur e njëjta 

me rastin e vendosjes sipas aktgjykimit të ankimuar ka gjetur se kërkesëpadia e paditësit në bazë 

të provave të administruara nuk ka dal e bazuar në ligj dhe si e tillë duhet refuzuar, ngase edhe 

kjo gjykatë me shikim në shkresat e lëndës konstaton se në bazë të provave të cilat janë 

administruar gjatë shqyrtimit kryesor paditësi nuk ka mundur ta provojë të drejtën e tij të 

pretenduar sa i përket themelësisë së kërkesëpadisë. 

Vendimi për shpenzimet e procedurës është në përputhje me dispozitat e LPK-së dhe sa i përket 

lartësisë është në harmoni me tarifën e Odës së Avokatëve dhe tarifat për shpenzime gjyqësore. 

 

Nga arsyet e paraqitura më lart e në pajtim me dispozitën e nenit 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.3810/17 me datë 05.08.2020 

 

              Kryetarja e kolegjit 

                                                                                                       Halide Reka d.v 


