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  Ac.nr.3846/16 

 

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 paditëses M.D. nga Prishtina, të cilën sipas autorizimit e përfaqëson 

F.M., avokat nga Prishtina, kundër të paditurës Kompania e Sigurimeve “ I...” në Prishtinë, të 

cilën sipas autorizimit e përfaqëson A.K., juriste, për anulimin e vendimit, kthim në punë dhe 

kompensimin të të ardhurave personale, duke vendosur sipas ankesës së të autorizuarit të 

paditëses të paraqitur kundër Aktgjykimit të Gjykatës Themelore në Prishtinë, Departamenti i 

Përgjithshëm, C.nr.545/11 të datës 08.05.2013, në seancën e kolegjit të mbajtur me datë 

06.05.2020, mori këtë: 

 

 

A K T GJ Y K I M   

 

 

REFUZOHET si e pabazuar ankesa e të autorizuarit të paditëses M.D. nga Prishtina ndërsa 

Aktgjykimi i Gjykatës Themelore në Prishtinë, Departamenti i Përgjithshëm, C.nr.545/11 të 

datës 08.05.2013,  VËRTETOHET. 

 

 

A r s y e t i m 

 

 

Gjykata e shkallës së parë me aktgjykimin e atakuar, C.nr.545/11 të datës 08.05.2013, në pikën I 

të dispozitivi, e ka aprovuar pjesërisht si të bazuar kërkesëpadinë e paditëses M.D. nga Prishtina 

dhe e ka anuluar si të kundërligjshëm aktvendimin e të paditurës për shqiptimin e masës 

disiplinore nr.034 të datës 15.02.2011. Në pikën II e ka detyruar të paditurën Kompania e 

Sigurimeve “I...” në Prishtinë, që paditëses t’ia kompensoj të ardhurat personale për periudhën 

kohore nga data 23.02.2011 deri me dt. 31.03.2011, në shumë prej 486.47 €uro si dhe shumën 

prej 27.15 €uro, në emër të kontributit pensional në Trustin e Pensioneve për llogari të paditëses 

si dhe shpenzimet e procedurës në shumë prej 447,72 €uro, të gjitha në afat prej7 ditësh nga dita 

e marrjes së aktgjykimit. Në pikën III të dispozitivit e ka refuzuar si të pabazuar pjesën tjetër të 

kërkesëpadisë së paditëses që ka të bëjë me kërkesën që e paditura ta kthejë në vendin e punës 

me të gjitha të drejtat dhe detyrimet të cilat i ka pasur deri në ndërprerjen e kundërligjshme të 

marrëdhënies së punës si dhe kërkesat për kompensim në emër të të ardhurave personale dhe ate 
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nga data 23.02.2011 deri me dt. 31.03.2013, t’ia paguaj shumën prej 9,241.00 €uro si dhe 539.13 

€uro për trustin pensional. Të detyrohet e paditura që paditëses t’ia kompensoj të ardhurat shtesë 

nga data 23.02.2011 deri me dt. 31.03.2013 në shumë prej 1,591.84 €uro si dhe 91.79 €uro në 

emër të trustit pensional, e që sipas ekspertizës të ardhurat shtesë mesatare mujore neto prej 

133.00 €uro në muaj. Të detyrohet e paditura t’ia kompensoj të ardhurat personale mujore neto 

486.47 €uro si dhe 133.00 €uro pagë shtesë nga data 31.03.2013 e deri sa të kthehet në vendin e 

punës me të gjitha të drejtat dhe detyrimet. 

 

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

të njëjtin për shkak të shkeljes esenciale të dispozitave të procedurës kontestimore, konstatimit të 

gabuar dhe jo të plotë të gjendjes faktike si dhe zbatimit të gabuar të së drejtës materiale, me 

propozim që aktgjykimi i atakuar të ndryshohet dhe të aprovohet kërkesëpadia e paditëses ose që 

i njëjti të prishet dhe çështja t’i kthehet gjykatës së shkallës së parë në rigjykim. 

Ankesa e të autorizuarit të paditëses i është dërguar të paditurës por 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 LPK-së, ka gjetur se: 

 

Ankesa e të autorizuarit të paditëses është e pabazuar. 

 

Nga shkresat e lëndës rezulton se paditësja me datë 22.03.2011, nëpërmes përfaqësuesit të 

autorizuar në gjykatën e shkallës së parë, ka paraqitur padi kundër të paditurës Kompania e 

Sigurimeve “I...” sh.a në Prishtinë, me të cilën ka kërkuar që të anulohet vendimi i të paditurës 

mbi ndërprerjen e marrëdhënies së punës dhe të detyrohet e paditura që paditësen ta kthejë në 

vendin e punës me të gjitha të drejtat dhe detyrimet nga marrëdhënia e punës, me arsye sikurse 

në padi . 

 

Gjykata e shkallës së parë, duke vepruar sipas padisë së paditëses, ka caktuar shqyrtimin kryesor, 

ka administruar provat e propozuara nga palët ndërgjyqëse dhe pas vlerësimit të tyre, ka nxjerrë 

aktgjykimin e ankimuar C.nr.545/11 i datës 08.05.2013, me të cilin e ka aprovuar pjesërisht si të 

bazuar kërkesëpadinë e paditëses M.D. nga Prishtina dhe e ka anuluar si të kundërligjshëm 

aktvendimin e të paditurës për shqiptimin e masës disiplinore nr.034 të datës 15.02.2011, e duke 

vendosur më decidivisht si në dispozitiv të aktgjykimit të atakuar. 

Në arsyetim të aktgjykimit gjykata ka theksuar se nga të gjitha provat e administruara u vërtetua 

se e paditura me vendimin me të cilin paditëses i ka ndërprerë marrëdhënien e punës e ka 

aplikuar në mënyrë të gabuar dispozitën e nenit 70 pika 6, nënpika 1.6.1 të Ligjit të Punës 

nr.03/L-212 për ndërprerjen e marrëdhënies së punës, e po ashtu gabimisht ka zbatuar edhe 

dispozitën e nenit 7.1 të Rregullores për Përgjegjësinë e punonjësve te e paditura , Janar 2003, 

dhe se si rezultat i kësaj nën kushtet e zgjidhjes së kontratës së punës në mënyrë të 

menjëhershme pa shkak të justifikuar paditësja e fiton të drejtën në kompensimin e të ardhurave 

si në pikën II të dispozitivit të aktgjykimit të atakuar, lartësinë e të cilës e ka mbështetur në 



ekspertizën financiare të ekspertit gjyqësor financiar, ndërsa për bazën juridike për këtë pjesë të 

kërkesëpadisë i është referuar dispozitës së nenit 55 të Ligjit të Punës dhe 154 të LMD-së.    

Lidhur me pjesën refuzuese të kërkesëpadisë për kthim në punë dhe kompensimin e të ardhurave 

për periudhën tjetër kontestuese gjykata e shkallës së parë i është referuar dispozitës së nenit 67 

par.1 nën par. 1.3 të Ligjit të Punës, me arsye të detajuar si në arsyetimin e aktgjykimit të 

atakuar. 

Gjykata e Apelit nisur nga kjo gjendje e çështjes vlerëson se 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, e po ashtu nuk është i përfshirë as në shkelje tjera të dispozitave të procedurës 

kontestimore të cilat i ka pretenduar pala ankuese me ankesë. 

Nuk qëndrojnë pretendimet ankimore për shkelje të dispozitave të procedurës kontestimore  

sepse aktgjykimi i atakuar është i kuptueshëm, dispozitivi është në përputhje me arsyet e 

aktgjykimit dhe arsyetimi është në harmoni të plotë dhe në rrjedhë logjike në mes vete. Gjykata e 

shkallës së parë ka dhënë arsye të mjaftueshme për faktet vendimtare, për provat e administruara 

dhe për mënyrën se si janë vërtetuar faktet. Në lidhshmëri me këtë gjykata ka dhënë shpjegime 

për mënyrën se si i ka vlerësuar provat, mënyrën se si i ka kualifikuar faktet e çështjes në pajtim 

me normat materialo-juridike dhe si i ka zbatuar normat materialo-juridike në përputhje me 

gjendjen faktike.  

Pretendimet ankimore për gjendjen faktike të konstatuar nga gjykata e shkallës së parë sipas 

ankueses, Gjykata e Apelit nuk i ka pranuar si të themelta, pasi që gjykata e shkallës së parë në 

procedurën e të provuarit në cilësinë e provave ka administruar të gjitha provat me të cilat ka 

vërtetuar faktet vendimtare të çështjes nga vërtetimi i të cilave pastaj ka nxjerrë përfundimin për 

themelësinë e kërkesëpadisë.  

 

Pretendimet ankimore të paditëses për gjendjen faktike më tepër i referohen përfundimit që e ka 

nxjerrë gjykata e shkallës së parë në lidhje me themelësinë e kërkesëpadisë mbi gjendjen e 

fakteve që ka konstatuar vetë gjykata e shkallës së parë.  

Gjykata e Apelit vlerëson se gjykata e shkallës së parë ka vërtetuar në mënyrë të drejtë dhe të 

plotë gjendjen faktike dhe përfundimin për themelësinë e kërkesëpadisë e ka nxjerrë në përputhje 

me dispozitat e Ligjit të Punës përkitazi me bazat e ndërprerjes së marrëdhënies së punës. 

  

Në këtë kontekst duhet theksuar se nuk qëndrojnë pretendimet e palës paditëse për këtë bazë, 

sepse për pjesën e refuzuar të kërkesëpadisë gjykata e shkallës së parë qëndrimin dhe 

përfundimin juridik e ka nxjerrë duke u mbështetur në vlerësimin e asaj se marrëdhënia e punës e 

lidhur në kohë të caktuar krijon të drejta dhe detyrime për palët kontraktuese brenda periudhës së 

kohëzgjatjes së kontratës së punës. Në një analizë logjike mund të thuhet se nga gjendja e 

konstatuar faktike sikur kontrata e punës të mos ishte e lidhur në kohë të caktuar, qëndrimi dhe 

përfundimi juridik i gjykatës së shkallës së parë do të mund të ishte i ndryshëm nga qëndrimi dhe 

përfundimi i gjykatës si vendimi i atakuar.  

 

 

 



 

Në këtë kontekst vlerësimi i gjykatës së shkallës së parë se vendimi mbi ndërprerjen e 

marrëdhënies së punës ka qenë i kundërligjshëm është vlerësim i pranuar edhe për Gjykatën e 

Apelit, sepse nga provat e administruara gjykata ka vërtetuar se e paditura me rastin e shqiptimit 

të masës disiplinore ndërprerje e kontratës së punës paditëses ka vepruar në kundërshtim me 

dispozitat ligjore të nenit 70 të Ligjit të Punës nr.03/L-212 me të cilën janë përcaktuar rastet kur 

nga ana e punëdhënësit, punëtorit mund t’i ndërpritet kontrata e punës megjithatë, meqenëse në 

ndërkohë kishte skaduar kontrata e punës gjykata nuk ka mundur që ta kthejë paditësen në 

vendin e saj të punës. Gjykata me të drejtë ka vendosur që paditëses ti kompensohen pagat deri 

në përfundimin e marrëdhënies së punës sipas kontratës së punës, pasi që vendimi mbi 

ndërprerjen e marrëdhënies së punës ishte i kundërligjshëm.  

 

Në lidhje me pretendimet e të autorizuarit të paditëses për gjendjen faktike, Gjykata e Apelit 

vlerëson se gjykata e shkallës së parë me të drejtë ka administruar provat e propozuara nga palët 

ndërgjyqësore për të konstatuar rrethanën nëse shqiptimi i masës disiplinore ndërprerje e 

kontratës së punës paditëses ishte bërë në përputhje me dispozitat ligjore. Në këtë kuptim gjykata 

ka arsyetuar se nga provat e administruara ka konstatuar gjendje tjetër faktike nga ajo e cila ishte 

paraqitur në vlerësimin e të paditurës për veprimin dhe sjelljen e paditëses të cilësuar si lëndim të 

detyrave të punës, e sipas të cilës gjendje faktike të provuar drejtpërdrejtë në gjykatë duke 

aplikuar edhe dispozitat e Ligjit të Punës ka vendosur për pjesën e aprovuar të kërkesëpadisë. 

 

Nuk qëndrojnë pretendimet ankimore për zbatim të gabuar të së drejtës materiale ngase gjykata e 

shkallës së parë ka aplikuar të drejtën materiale në mënyrë të drejtë kur ka aplikuar dispozitën e 

nenit 67 paragrafi 1 pika 1.3 të Ligjit të Punës, me të cilën një prej bazave të ndërprerjes së 

kontratës së punës është edhe skadimi i kohëzgjatjes së kontratës së punës. Kjo dispozitë e 

aplikuar është në përputhje të plotë me të gjeturat e gjykatës, sepse paditësja me të paditurën 

marrëdhënien e punës e kishte të themeluar sipas kontratës në kohë të caktuar, ndërsa për 

kompensimin e pagave deri në përfundimin e kontratës së punës, gjykata kishte aplikuar 

dispozitën e nenit 55  të Ligjit të Punës dhe 154 të LMD-së.  

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.3846/2016, me datë 06.05.2020. 

 

 

Kryetarja e kolegjit 

                                                                                                                               Halide Rekad.v 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 


