
       Ac.nr.4098/2013 
 

 

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

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

anëtarë, në çështjen juridike të paditësit A.G., nga Prishtina,  të cilin e përfaqëson me 

autorizim av.Z.A., nga Lipjani,  kundër të paditurës, Aeroporti Ndërkombëtar i Prishtinës 

“Adem Jashari”, sh.a me seli në Sllatinë, të cilin me autorizim e përfaqëson I.D., për 

kompensimin e përvojës së punës, duke vendosur sipas ankesës të autorizuarit të paditësit, 

të ushtruar kundër aktgjykimit të Gjykatës Themelore në Prishtinë-Dega në Lipjan, 

C.nr.106/10, të datës 11.10.2013, në seancën e kolegjit të mbajtur me datë 03.12.2015, 

mori këtë:  

 

 

                                               

A K T GJ Y K I M 
 

 

 

REFUZOHET ankesa e të autorizuarit të paditësit, VËRTETOHET aktgjykimi i 

Gjykatës Themelore në Prishtinë-Dega në Lipjan, C.nr.106/10, të datës 11.10.2013. 

 

 

A r s y e t i m 

 

   

Me aktgjykimin e goditur nën i të dispozitivit është refuzuar kërkesëpadia e 

precizuar e paditësit, me të cilën ka kërkuar që të detyrohet e paditura, që t’ia paguaj 

shumën prej 23.490,00 €, në emër të punës së kaluar, duke llogaritur nga 0.5% në lartësi të 

pagës mujore bazë dhe atë për periudhën kohore prej 01.01.2006 e deri me dt. 31.12.2010, 

me kamatë ligjore në lartësi prej 3.5%, siç paguajnë bankat për mjetet e deponuara pa 

destinim të caktuar, duke filluar prej 01.01.2011, e deri tek pagesa definitive si dhe t’ia 

kompensoj shpenzimet e procedurës kontestimore, të gjitha këto në afat prej 15 ditësh, nga 

dita e dorëzimit të aktgjykimit nën kërcënim të përmbarimit të dhunshëm si e pabazuar. 

Nën II të dispozitivit është vendosur që secila palë ndërgjyqësve i bart shpenzimet e veta 

procedurale.  

 

 Kundër këtij aktgjykimi në afatin ligjor ka ushtruar ankesë i autorizuari i paditësit,  

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 ashtu që kërkesëpadinë e paditësit ta miratoj si të bazuar ose të prishet dhe 

çështja të kthehet në rigjykim gjykatës të shkallës së parë.  

 

 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: 

  

Ankesa është e pabazuar. 

 

Nga shkresat e lëndës rezulton se paditësit ka parashtruar padi për kompensimin e 

përvojës së punës duke kërkuar që të aprovohet kërkesëpadia, me të cilën ka kërkuar që të 

detyrohet e paditura që t’ia paguaj shumën prej 23.490,00 €, në emër të punës së kaluar , 

duke llogaritur nga 0.5%, në lartësi të pagës mujore bazë dhe atë për periudhën kohore 

prej 01.01.2006, e deri me dt. 31.12.2010, me kamatë ligjore në lartësi prej 3.5%, siç 

paguajnë bankat për mjete të deponuara pa destinim të caktuar , duke filluar prej dt. 

01.01.2011 e deri në pagesën definitive, si dhe t’ia kompensoj shpenzimet e procedurës 

kontestimore, të gjitha këto në afat prej 15 ditësh, nga dita e dorëzimit të aktgjykimit, nën 

kërcënim të përmbarimit të dhunshëm.   

 

 Gjykata e shkallës së parë pas administrimit dhe vlerësimit të provave  ka marrë 

aktgjykim me të cilën  ka refuzuar kërkesëpadinë e paditësit të përshkruar si më lart, duke 

vendosur që secila palë ti bart shpenzimet e veta procedurale. Një vendim të tillë gjykata e 

shkallës së parë ka marr pasi që ka ardhur në përfundim se paditësi ka lidhur aneks 

kontratë të punës me dt. 06.01.2006, e cila është edhe në fuqi dhe as njëherë nuk është 

shtruar procedura brenda për brenda të paditurës për anulimin e saj dhe se paditësi 

vullnetarisht ka pranuar këtë ndryshim të kontratës kryesore nr. 081 të dt. 07.02.2012, dhe 

ka vazhduar punën me kushte të reja të pagesës tek e paditura, për pagën mujore bruto prej 

2.700 €, pagë kjo e cila nga ana e të paditurës i është paguar në tërësi për periudhën 

kontestuese dhe me alinen 2 të këtij aneks kontrate të punës të gjitha shtesa tjera janë futur 

në pagën bruto prej 2.700 €, çka do të thotë edhe pune minuele ( përvoja e punës), për 

0.5%, për një vit përvojë pune në pagën bazë është futur në pagën bruto dhe me 

nënshkrimin e kësaj anekse kontrate të punës, e cila është në fuqi që nga data 01.01.2006, 

e më tutje gjen se e paditura nuk ka kurrfarë obligimi që paditësit përveç pagës bruto prej 

2.700 € ti paguan edhe shtesat tjera për përvojën e punës pra edhe 0.5%, për një vit të 

përvojës së punës në pagën bazë, duke përfunduar përfundimisht se ankesë kontrata ka 

qenë në fuqi dhe për deri sa është në fuqi, ajo paraqitet si e obligueshëm për palët 

nënshkruese të saj.  Vendimin për shpenzimet e procedurës e ka bazuar në nenin 450 dhe 

452 të LPK.   

  

             Duke vlerësuar aktgjykimin e goditur, Gjykata e Apelit  e Kosovës në Prishtinë, 

ka gjetur se e njëjta nuk është përfshirë me shkelje thelbësore të dispozitave të LPK-së, në 

të cilat kjo gjykatë shikon sipas detyrës zyrtare, e as në ato në të cilat thirret ankesa, kjo 

për faktin se  janë dhënë arsye të mjaftuara për faktet vendimtare të cilat kanë qenë me 

rëndësi vendimtare për të vlerësuar bazën juridike lidhur me këtë çështje kontestimore dhe 

dispozitivi i aktgjykimit të goditur është i kuptueshëm dhe nuk është kontradiktor me 

vetveten , përkatësisht me arsyetimin e aktgjykimit.  

 

Gjendja faktike është vërtetuar në mënyrë të drejtë dhe të plotë, kjo për faktin se 

paditësi me lidhjen e ankesë kontratës së punës të dt. 06.01.2006, e cila është në fuqi dhe 



asnjë herë nuk është kontestuar brenda të paditurës, vullnetarisht ka pranuar ndryshimet në 

kontratën kryesore nr. 081 të dt. 07.02.2002, dhe ka vazhduar punën me kushtet e reja të 

pagës tek e paditura , për pagën mujore prej bruto 2.700 €, dhe kjo pagë nga ana e të 

paditurës është paguar në tërësi për periudhën kontestuese. Me al. 2 të ankesë kontratës së 

punës të gjitha shtesat tjera janë futur në pagën bruto, çka nënkupton edhe puna minuele, 

përkatësisht përvoja e punës për 0.5% për një vit, përvojë pune në pagën bazë  dhe me 

nënshkrimin e kësaj ankesë kontrate të punës edhe kjo gjykatë konsideron e paditura nuk 

ka kurrfarë obligimi që paditësi përveç pagës bruto t’i paguan edhe përvojën e punës prej 

0.5% për një vit përvojë pune, në lartësinë e pagës mujore bazë dhe atë për periudhën 

kohore prej dt. 01.01.2006, e deri më datën 31.12.2010.  

 

  Gjykata e Apelit vlerësoj pretendimet ankimore të autorizuarit të paditësit dhe gjeti 

se janë të pabazuara dhe nuk ndikojnë në marrjen e vendimit ndryshe nga ajo të cilin e ka 

marrë gjykata e shkallës së parë. Prandaj për arsyet e cekura si më lartë dhe arsyet e 

cekura në aktgjykimin e goditur të gjykatës së shkallës së parë, në kuptim të nenit 195 

par.1 pika d) të LPK-së, është vendos si në dispozitiv të këtij aktgjykimi. 

  

   

GJYKATA E APELIT E KOSOVËS NË PRISHTINË 

                                             Ac.nr.4098/2013, të datës 03.12.2015    

  

              

Kryetari i kolegjit 

    Kujtim Pasuli  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

                                                                                              Ac.nr.4098/2013 

 

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 03.12.2015. 

 

 

    TË PRANISHËM JANË: 

 

 Kryetari i kolegjit-gjyqtari Kujtim Pasuli 

 Anëtarët e kolegjit-gjyqtarët Nenad Llaziq e Makifete Saliuka  

 

Duke vendosur sipas ankesës të autorizuarit të paditësit, të ushtruar kundër 

aktgjykimit të Gjykatës Themelore në Prishtinë-Dega në Lipjan, C.nr.106/10, të datës 

11.10.2013, në seancën e kolegjit të mbajtur me datë 03.12.2015, mori këtë:  

 

 

                                               

A K T GJ Y K I M 
 

 

 

REFUZOHET ankesa e të autorizuarit të paditësit, VËRTETOHET aktgjykimi i 

Gjykatës Themelore në Prishtinë-Dega në Lipjan, C.nr.106/10, të datës 11.10.2013. 

 

 

 

 

  

                    Anëtarët e kolegjit                                                        Kryetari i kolegjit 

 

         1. Nenad Llaziq                                                                Kujtim Pasuli 

                    _____________ 

 

 

        2.  Makifete Saliuka 

                     _______________ 


