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Datë: 25.02.2021 

Numri i dokumentit:     01540686 

 
A.C.nr.5497/2018 

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

gjyqtarët Bujar Muzaqi kryetar, Nehat Idrizi, dhe Burim Shala, anëtarë, në çështjen 

juridike të paditësit V.S me vendbanim në Rr.“...”, Nr...., Komuna Prishtinë, të cilin e 
përfaqëson me autorizim M.G, avokate me seli në Komuna Prishtinë, kundër të 
paditurës Kompania Kosovare për Distribuim dhe Furnizim me Energji Elektrike Sh.A 

“KEDS”, me seli në Rr. ..., Komuna Prishtinë, të cilën e përfaqëson me autorizimi G.L, 
jurist i diplomuar, në çështjen kontestimore për anulim vendimi dhe kompensimin e të 

ardhurave personale nga marrëdhënia e punës, duke vendosur lidhur me ankesën e 
të paditures të paraqitur kundër aktgjykimit të Gjykatës Themelore në Prishtinë, 
Departamenti i Përgjithshëm, C.nr.1828/16 datë 19.09.2018, në seancën e kolegjit të 

mbajtur me datë 25.02.2021, mori këtë : 

  

A K T GJ Y K I M 

 

I. PRISHET aktgjykimi i Gjykatës Themelore në Prishtinë, C.nr.1828/16 datë 

19.09.2018, dhe HEDHËT poshtë pjesërisht padia e palejueshme e paditësit V.S me 

vendbanim në Rr. “...”, nr.20, Komuna Prishtinë, kundër të paditurës Kompania 

Kosovare për Distribuim dhe Furnizim me Energji Elektrike Sh.A “KEDS”, me seli në 
Rr. ..., Komuna Prishtinë, vetëm lidhur me anulimin e vendimit nr.263 datë 
30.06.2016. 

II. REFUZOHET e pa themeltë, ankesa e të paditurës Kompania Kosovare për 

Distribuim dhe Furnizim me Energji Elektrike Sh.A “KEDS”, me seli në Rr. ..., 

Komuna Prishtinë, ndërsa në pjesët tjera aktgjykimi i Gjykatës Themelore në 
Prishtinë, Departamenti i Përgjithshëm, C.nr.1828/16 datë 19.09.2018, 
VËRTETOHET.  

A r s y e t i m 

Gjykata e shkallës së parë me aktgjykimin C.nr.1828/16 datë 19.09.2018, ndër 
të tjera ka vendosur si vijon “... I. APROVOHET NË TËRËSI e bazuar kërkesëpadia e 

paditësit V.S nga Prishtina. ANULOHET vendimi i të paditurës nr. 263 të 
dt.30.06.2016 dhe OBLIGOHET e paditura Kompania Kosovare për Distribuim dhe 

Furnizim me Energji Elektrike Sh.A KEDS që paditësit ti paguaj shumën prej 
11.160.00 € neto për periudhën 01.09.2016 deri me dt. 08.06.2018 kur paditësi është 
pensionuar gjithashtu në emër të trustit pensional të Kosovës ti paguaj shumën 
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629.72 € dhe në emër të kamatës në shkallë 8 % në vit për periudhë 01.10.2016 deri 
me 31.05.2018 në shumë prej 878.40 € si dhe shpenzimet e procedurës në shume 

prej 790.00 euro, e të gjitha këto në afat prej 7 ditësh nga dita e marrjes së aktgjykimit 
e nën kërcenim të përmbarimit me dhunë...”. 

Kundër aktgjykimit C.nr.1828/16 datë 19.09.2018, brenda afatit ligjor ka 
paraqitur ankesë e paditura, për shkak të: shkeljes së dispozitave të procedurës 

kontestimore, zbatim të gabuar të së drejtës materiale, dhe konstatim i gabuar dhe jo i 
plotë i gjendjes faktike, me propozim që të aprovohet ankesa e paditëses si e bazuar, 

të prishet aktgjykimi i goditur dhe të kthehet çështja në rigjykim në gjykatën e shkallës 
së parë ose të vendosë çështjen duke e refuzuar në tërësi kërkesëpadinë e paditësit. 

Përgjigje në ankesë nuk është paraqitur. 

Gjykata e Apelit i shqyrtoi shkresat e lëndës, aktgjykimin e atakuar dhe 

pretendimet ankimore, në kuptim të nenit 194 të Ligjit nr.03/L-006 për procedurën 
kontestimore dhe gjeti se:  

- Ankesa e të paditurës është e pathemeltë. 

Nga shkresat e lëndës konstatohet se paditësi V.S me vendbanim në Rr. “...”, 
Nr.20, Komuna Prishtinë, me datë 16.08.2016, përmes të autorizuarit të tij, ka 

paraqitur padi ndaj të paditurës Kompania Kosovare për Distribuim dhe Furnizim me 
Energji Elektrike Sh.A “KEDS”, me seli në Rr. ..., Komuna Prishtinë, me kërkesë për 
anulimin e vendimit për ndërprerjen e marrëdhënies së punës.  

Gjykata e shkallës së parë, pasi ka mbajtur seancën e shqyrtimit kryesor me 
datë 19.09.2018, dhe pas dëgjimit të palëve ndërgjyqës, marrjes së provës për mes 

ekspertit financiar, me Aktgjykimin C.nr.1828/16 datë 19.09.2018, e ka aprovuar në 
tërësi si të bazuar kërkesëpadinë e paditësit, duke vendosur me shumë si në 

dispozitiv të aktgjykimit të atakuar. 

Në arsyetim të aktgjykimit të atakuar gjykata e shkallës së parë ndër të tjera e 

ka arsyetuar se “...Nga administrimi i ekspertizës financiare në cilësinë e provës 
materiale gjykata ka gjetur se e paditura obligohet që paditësit t’ia paguajë shumën 

prej 11.160.00 € neto për periudhën 01.09.2016 deri me dt. 08.06.2018 kur paditësi 
është pensionuar, gjithashtu në emër të trustit pensional të Kosovës 629.72 € dhe në 
emër të kamatës në shkallë 8% në vit për periudhë 01.10.2016 deri me 31.05.2018 në 

shumë prej 878.40 €. Gjykata ekspertizën financiare e ka vlerësuar si profesionale 
dhe të argumentuar mirë dhe të njëjtën e ka pranuar në tërësi si të besueshme...”. 

 
Gjykata e Apelit e aprovon vlerësimin juridik të gjykatës të shkallës së parë si të 

rregullt dhe të ligjshëm sa i përket vendosjes lidhur me obligimin e të paditurës sikurse 

në  dispozitiv të aktgjykimit të atakuar, për arsye se aktgjykimi i atakuar në këtë pjesë 
lidhur me obligimin e të paditurës për kompensimin pagave nuk është përfshirë me 

shkelje thelbësore të dispozitave të procedurës kontestimore, vërtetim të gabuar dhe 
jo të plotë të gjendjes faktike si dhe nuk ka shkelje nga neni 182 par.2, pika b), g), j), 
k) dhe m), të LPK-së, dhe se nuk ka aplikim të gabuar të drejtës materiale për të cilat 

gjykata kujdeset sipas detyrës zyrtare. 
 

Po ashtu në arsyetimin e Gjykatës së shkallës së parë ndër të tjera thuhet se 
“...Sipas dispozitave ligjore një ndër të drejtat themelore të punëtorit është paga, në 
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këtë rast e drejtë themelore e paditësit është paga – të ardhurat personale, sipas 
dispozitave nga neni 55 i Ligjit të Punës të cilën të drejtë paditësi nuk e ka realizuar 

për shkak të vendimit të kundërligjshëm të të paditurës me të cilin paditësit i 
ndërprehet kontrata e punës...”. 

Lidhur me kompensimin e shumës për paditësin të vendosur nga Gjykata e 
shkallës së parë, edhe në praktiken gjyqësore të GJEDNJ-së, e cila në rastin Klass 

kundër Gjermanisë në Aktgjykimin e 6 shtatorit 1978 ndër të tjera thuhet se “...kur një 
person konsideron se është paragjykuar përmes një akti për të cilin pretendon se 

është në kundërshtim me Konventën, ai duhet të këtë në dispozicion një mjet juridik 
para autoriteteve shtetërore, që do i mundësojë zgjidhjen e kërkesës së tij dhe, nëse 
duhet, ofrimin e kompensimit”, ndërsa në nenin 13 të Konventës Evropiane për të 

drejtat e njeriut ndër të tjera thuhet se “...Çdokush, të cilit i janë shkelur të drejtat dhe 
liritë e përcaktuara në këtë Konventë, ka të drejtën e një zgjidhjeje efektive para një 

organi kombëtar...”. 

Në nenin 49 par.1 të Kushtetutës së Republikës së Kosovës në mënyrë 

decidive thuhet se “E drejta e punës garantohet”. 

Gjykata e Apelit vlerëson se sa i përket pretendimit ankimor të palës së paditur  

se kemi të bëjmë me shkelje të procedurës, dhe aplikim të gabuar të drejtës materiale 
nuk ka ndonjë pretendim konkret në të cilën është thirrur pala ankuese në ankesë, 

ndërsa nuk ka shkelje për të cilat gjykata kujdeset sipas detyrës zyrtare. 

Sa i përket pretendimit ankimore të të paditurës se për seancën e shqyrtimit 

kryesor të mbajtur në Gjykatën e shkallës së parë me datë 19.09.2018 nuk ka pasë 
ftesë gjyqësore, ky pretendim i të paditurës është i pabazuar, pasi që nga fletëdërgesa 

e Gjykatës për dorëzim personal EV.A316,  konstatohet se me datë 23.07.2018, e 
paditura KEDS, e ka pranuar ekspertizën dhe ftesën për seancën e radhës qe është 
caktuar me datë 19.09.2018, mirëpo në këtë datë nuk është paraqitur e paditura në 

seancën e shqyrtimit kryesor, dhe Gjykata e shkallës së parë bazuar në nenin 423.4 
të Ligjit nr.3/L-006 për Procedurën Kontestimore, e ka mbajtur seancën gjyqësore në 

mungesë të palës së paditur.  

Gjykata e Apelit pas shqyrtimit të ankesës kundër aktgjykimit të atakuar dhe 

shkresave tjera të lëndës, ka vendosur si në piken I të dispozitivit të këtij aktgjykimi, 
pasi që ka konstatuar se ndërmjet palëve të njëjta ndërgjyqëse, është marrë vendim 
në procedurë administrative nr.... për anulimin e vendimit nr.263,  me palë të njëjta, 

dhe objekt kontesti të njëjtë, i cili vendim e ka klauzolen e formës së prerë me datë 
02.12.2016, dhe klauzolen se vendimi është ekzekutiv me datë 02.12.2016. 

Në nenin 166 par.2 të Ligjit nr.3/L-006 për Procedurën Kontestimore ndër të 
tjera thuhet se: “Gjykata gjatë gjithë procedimit të çështjes kujdeset sipas detyrës 

zyrtare… nëse konstaton se procedura është iniciuar për kërkesën për të cilën 
ekziston vendimi i formës së prerë, padia duhet të hedhet poshtë si e palejueshme.”. 

Lidhur me pretendimet tjera ankimore të paditurës të parashtruara në ankesë, 
Gjykata e Apelit i mori parasysh dhe gjeti se të njëjtat nuk ishin me ndikim për një 

vendim ndryshe për çka edhe vendosi si në dispozitiv të këtij aktgjykimi. 

Sa i përket vendosjes nga gjykata e shkallës së parë lidhur me shpenzimet e 

procedurës, nuk ka pasur pretendime ankimore. 
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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/ve 166.2, 194, 195 paragrafi 1 pikat (d), (b), nenin 
200 të Ligjit nr.3/L-006 për procedurën kontestimore, nenin/et 46 par.1, dhe 53 të 

Kushtetutës së Republikës së Kosovës  u vendos si në dispozitiv të këtij aktgjykimi. 

GJYKATA E APELIT E KOSOVËS NË PRISHTINË 

A.C.nr.5497/2018 datë 25.02.2021 

 
                                                                                          Kryetari i kolegjit - Gjyqtari, 
                                                                                                         Bujar Muzaqi 

 

 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 


