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REPUBLIKA E KOSOVËS / REPUBLIKA KOSOVA 

                                                                                                    

  Ac.nr.565/17 

 

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

Drita Rexhaj, kryetare e kolegjit,  Albert Zogaj dhe Enes Mehmeti, anëtar të kolegjit, në 

çështjen juridike civile të paditëses K.U. nga fshati R., Komuna e Vitisë, përfaqësuar nga 

N.H., avokat në Prishtinë, kundër të paditurës K... “B...” sh.a Ferizaj, përfaqësuar nga 

R.SH. avokat në Ferizaj dhe F.S., me bazë juridike pagesa e të ardhurave personale, duke 

vendosur sipas ankesës së paditurës, e paraqitur kundër aktgjykimit të Gjykatës 

Themelore në Ferizaj– Departamenti i Përgjithshëm, Divizioni Civil, C.nr.292/2016, i datës 

15.11.2016, në seancën jo publike të mbajtur me datë 05.06.2020, mori këtë: 

                                                      A K T GJ Y K I M 

 

REFUZOHET e pathemeltë ankesa e të autorizuarit të paditurit K... “B...” sh.a Ferizaj, 

ndërsa aktgjykimi i Gjykatës Themelore në Ferizaj– Departamenti i Përgjithshëm, Divizioni 

Civil, C.nr.292/2016, i datës 15.11.2016, VËRTETOHËT. 

 

A r s y e t i m 

 

Gjykata e shkallës së parë me aktgjykimin e atakuar C.nr.292/2016, i datës 15.11.2016, në 

pikën I (një) të dispozitivit e ka aprovuar të bazuar kërkesëpadinë e paditëses K.U., dhe ka 

të detyruar të paditurën K... “B...” sh.a Ferizaj, që paditëses K.U., t’ia paguaj shumën e të 

hollave prej 21.939.23 euro me kamatë prej 8 % në vit duke filluar nga data 20.08.2016 

deri në pagesën definitive. Detyrohet e paditura K... “B...” sh.a Ferizaj, që në Trustin 

Pensional të Kosovës në Prishtinë, në emër të paditëses K.U. të paguaj shumën e të 

hollave prej 2.121.16 euro, si dhe të detyrohet e paditura K... “B...” sh.a Ferizaj që në emër 

të paditëses K.U. të t’ia paguaj Administratës Tatimore të Kosovës në emër të tatimit në 

pagë për periudhën kontestuese shumën prej 1.143.38 euro. Në pikën II ( dy) K... “B...” 

sh.a Ferizaj  që paditëses K.U. në emër të shpenzimeve të procedurës kontestimore t’ia 
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paguaj shumën e të hollave prej 1.077.00 euro, ndërsa refuzohet si e pa bazuar kërkesa e 

të autorizuarit të paditëses me të cilën i ka kërkuar shpenzimet  e procedurës kontestimore 

për taksën për aktgjykim. Në pikën III (tre) hedhet poshtë si e palejuar pjesa e padisë së 

paditëses K.U. që ka të bëjë me shpenzimet e procedurës kontestimore të bëra në 

procedurën paraprake, në vlerë prej 463 euro. Dhe në pikën IV (katër) të dispozitivit 

detyrohet paditësja K.U. që kësaj gjykate në emër të taksës gjyqësore për aktgjykim t’ia 

paguaj shumën e të hollave prej 126 euro. 

Kundër këtij aktgjykimi në afatin ligjor ka paraqitur ankesë e paditura, për shkak të 

shkeljeve të dispozitave të procedurës kontestimore, vërtetimit të gabuar dhe jo të plotë të 

gjendjes faktike dhe aplikimit të gabuar të së drejtës materiale, me propozim që të 

aprovohet ankesa e paditurës K... “B...” sh.a Ferizaj ndërsa aktgjykimi i Gjykatës 

Themelore në Ferizaj, C.nr.292/2016, i datës 15.11.2016 të prishet dhe lënda të kthehet në 

rigjykim. 

Përgjigje në ankesë,  ka paraqitur i autorizuari i paditëses më propozimin që Gjykata e 

Apelit të vërtetoi aktgjykimin e Gjykatës Themelore në Ferizaj, C.nr.292/2016, i datës 

15.11.2016 dhe të refuzoj ankesën e të paditurës si të pa bazuar. 

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

lidhur me aktgjykimin e atakuar, në mbështetje të dispozitës së nenit 194 dhe 195, të LPK-

së, ka gjetur se: 

Ankesa e të paditurës është e pabazuar. 

Nga shkresat e lëndës rezulton se paditësja K.U. përmes të autorizuarit të saj në Gjykatën 

Komunale ( tash Themelore) në Ferizaj më datën 23.11.2012 ka paraqitur padi ndaj të 

paditurës K... “B...” sh.a Ferizaj me të cilën ka kërkuar që të aprovohet kërkesëpadia e 

paditëses K.U. nga Ferizaj, në tërësi si e bazuar, të anulohet si jo i ligjshëm vendimi i të 

paditurës K... “B...” sh.a Ferizaj  Nr.1336 dt. 15.10.2012 me të cilën paditëses i është 

ndërprerë marrëdhënia e punës dhe të detyrohet e paditura që paditësen ta kthej në punë 

dhe detyrat e punës që ka kryer më parë, me të gjitha të drejtat nga puna, që nga dita e 

largimit deri në kthimin e saj në punë, në afatin prej 15 ditë pas marrjes së këtij aktgjykimi, 

nën kërcenim të përmbarimit më dhunë. Si dhe shpenzimet e procedurës i kërkon sipas 

T.A të Kosovës. 

Gjykata e shkallës së parë me aktgjykimin C.nr. 646/12 të datës 22.10.2012 e ka refuzuar 

si te pabazuar padinë e paditëses, i cili është vërtetuar me aktgjykimin e Gjykatës së Apelit 

Ac.nr. 3792/2013 të datës 20.11.2015. Ndërsa, Gjykata Supreme e Kosovës e ka aprovuar 

si të bazuar revizionin e paditëses i ka ndryshuar aktgjykimet e shkallës së parë dhe të 

dytë, ka miratuar kërkesëpadinë e paditëses duke anuluar vendimin e Bordit  të  Drejtoreve  

nr.1336 dt. 15.10.2012 me të cilën paditëses i është ndërprerë marrëdhënia e punës dhe 

ka detyruar të paditurën që paditësen ta kthej në punë dhe detyrat e punës si zyrtare për 

financa dhe thesar, në afatin prej 15 ditë pas marrjes së këtij aktgjykimi, nën kërcenim të 

përmbarimit më dhunë. Ndërsa aktgjykimet e kontestuara i ka prishë sa i përket pjesës që i 

referohet njohjes së të drejtave nga marrëdhënia e punës nga data 12.10.2012 sipas 

kontratës së punës me kohëzgjatje deri më 10.03.2014 dhe lënda për këtë pjesë i është 

kthyer gjykatës së shkallës së parë. 
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Gjykata e shkallës së parë në ri procedurë pas shqyrtimit dhe administrimit të provave të 

prezantuara nga palët ndërgjyqëse, në seancën e shqyrtimit kryesor ka nxjerrë aktgjykimin 

e atakuar C.nr.292/2016, i datës 15.11.2016, me të cilin ka vendosur që të aprovohet 

kërkesëpadia e paditëses me përmbajtje si në dispozitiv të aktgjykimit, i përshkruar edhe 

me lartë në arsyetim të këtij aktgjykimi.  

Në arsyetim të aktgjykimit pas vlerësimit të provave të administruara dhe nga deklarata e 

palëve gjykata vendosi si në pikën I të dispozitivit të aktgjykimit të atakuar për arsye: me 

leximin e aktgjykimit të Gjykatës Supreme të Kosovës, gjykata e vërtetoi së me këtë 

aktgjykim ishte pranuar si i bazuar revizioni i paditëses K.U., Komuna e Vitisë, ashtu që 

është ndryshuar aktgjykimi i Gjykatës së Apelit të Kosovës në Prishtinë Ac.nr.3792/2013, i 

datës 20.11.2015 dhe aktgjykimi i Gjykatës Themelore në Ferizaj, C.nr.649/2012, i datës 

22.10.2012 dhe ishte miratuar kërkesëpadia e paditëses K.U. dhe ishte anuluar vendimi i 

Bordit të Drejtorëve nr.1336, i datës 15.10.2012, mbi ndërprerjen e marrëdhënies së punës  

së paditëses dhe ishte detyruar e paditura K... “B...” sh.a Ferizaj, që paditësen K.U. ta kthej 

në punë dhe detyrat e punës si zyrtare kryesore për financa dhe thesar. Ndërsa e ka 

prishur aktgjykimin e Gjykatës Themelore dhe atë të Apelit të Kosovës, aktgjykime këto me 

shënime si më lartë, në pjesën që i referohet njohjes së të drejtave të paditëses nga 

marrëdhënia e punës, nga data 12.10.2012, sipas kontratës së punës në kohëzgjatje deri 

me 10.03.2014. Dhe kjo gjykatë konsideron se ndërprerja e marrëdhënies së punës së 

paditëses, me vendimin e sipërmendur nr.1336, i cili në procedurë gjyqësore është 

vërtetuar se është i kundërligjshëm, është një akt i cili në mënyrë të kundërligjshme ia ka 

bërë të pamundur paditëses realizimin e të ardhurave personale nga marrëdhënia e punës 

në fjalë, në periudhën kohore 12.10.2012 e deri me datën 23.05.2016, dhe ky mosrealizim i 

të ardhurave personale paraqet një dëm material, si dhe një dëm material  në formë të 

fitimit të humbur, kurse nga ekspertiza e ekspertit financiar A.G. si dhe dëgjimi i të njëjtit në 

seancë gjyqësore, gjykata ka vërtetuar se në lartësinë e dëmit në fjalë së bashku me 

kamatën, si dhe shumën e të hollave e paditura po ashtu ka detyrim ta paguaj në trustin 

pensional dhe Administratën Tatimore si tatim për pagë, në emër të paditëses shumën prej 

25,203.77 euro, kurse sa i përket bazës ligjore gjykata ka marrë parasysh edhe dispozitën 

e nenit 155, 154 paragrafi 1, të LMD-së, të vitit 1978 për kohën sa ka qenë në fuqi dhe neni 

137 dhe neni 136 parag.1 i LMD-së të vitit 2012, për kohën në të cilën LMD i vitit 2012 

ishte në fuqi, dispozitën e nenit 80 të Ligjit të Punës së Kosovës, si dhe nenit 12 të Ligjit të 

Punës të Kosovës, parag.1, nënpargraf 1.3. Kurse sa i përket kamatës gjykata ka marrë 

parasysh edhe dispozitën e nenit 382 të LMD-së i cili ishte në fuqi. Lidhur me shpenzimet e 

procedurës është vendosur konform nenit 452 e LPK-së.  

Gjykata e Apelit nisur nga kjo gjendje e çështjes vlerëson së 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. 

Aktgjykimi i atakuar nuk është i përfshirë as në shkelje tjera të dispozitave të procedurës 

kontestimore të cilat gjykata nuk i shikon sipas detyrës zyrtare por me pretendimin e palës 

ankuese. Aktgjykimi i atakuar është mjaft i qartë si në pjesën e dispozitivit ashtu edhe të 

arsyetimit, në përputhje të plotë me përmbajtjen e kërkuar me dispozitat e nenit 160 të 
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LPK-së. Gjykata e shkallës së parë ka dhënë arsyeje të mjaftueshme për faktet vendimtare 

të cilat duke i kualifikuar në pajtim me normat materialo juridike, ka nxjerrë përfundimin e 

drejtë  lidhur me vendosjen meritore. 

E drejta materiale është aplikuar në mënyrë drejtë  në raport me gjendjen faktike të 

vërtetuar në këtë çështje juridike kontestuese nga ku ka rrjedhur se kërkesëpadia e 

paditëses është e bazuar. 

Pretendimi ankimor i të paditurës se Gjykata Themelore në Ferizaj nuk ka interpretuar mirë 

nenin 80 të Ligjit të Punës, lidhur me vendosjen gjyqësore, lidhur me ndërprerjen e 

kontratës së punës nga se largimi i paligjshëm nga puna ka qenë për periudhën 

12.10.2012 deri më datë 10.03.2014, nuk është mos vazhdimi i kontratës së punës prej 

datës 10.03.2014 i kundërligjshëm, sepse palët për aq kohë janë marrë vesh që të punojnë 

së bashku, dhe në këtë drejtim gjykata e shkallës së parë ka tejkaluar kërkesë padinë edhe 

sipas vlerësimit të Gjykatës së Apelit është pretendim i pa themeltë. Konform dispozitës së 

nenit 12 të Ligjit të Punës, par.1 nënpargraf 1.3 nuk konsiderohet ndërprerje e 

marrëdhënies së punës, ndërmjet ndërprerjes së kontratës së punës dhe datës së rikthimit 

efektiv sipas vendimit të gjykatës, ndërkaq  vendimi i Gjykatës Supreme për pjesën e 

kthyer në rigjykim “..njohjes së drejtave të paditëses nga marrëdhënia e punës nga dt. 

12.10.2012 sipas kontratës së punës me kohëzgjatje deri më 10.03.2014..”  ka qenë i 

lidhur me pjesën e dispozitivit ku është vendos për kërkesën e palës si në dispozitiv të 

aktgjykimit të shkallës së parë. Ndërsa, në rivendosje pala paditëse e ka precizuar 

kërkesën për periudhën pasuese, nga rezulton i pa bazuar pretendimi i të paditurit për 

tejkalim të kërkesë padisë. 

 Kthimi i palës paditëse në punë dhe në marrëdhënie të punës e ka legjitimuar të njëjtën 

për kompensim të të ardhurave konform nenit 80 të Ligjit të Punës, që gjykata mund të 

urdhëroi punëdhënësin për të paguar edhe kompensime te tjera përveç asaj që i takon me 

kontratë. 

Përkitazi me lartësinë e aprovuar të kërkesëpadisë për të vërtetuar lartësinë e të ardhurave 

personale për periudhën kontestuese prej 12.10.2012 deri më dt. 23.05.2016 gjykata e 

shkallës së parë në cilësinë e provës materiale ka nxjerrë ekspertizën financiare të datës 

19.08.2016, të punuar nga eksperti A.G., nga ka rezultuar se shuma e pagave neto për 

periudhën kontestuese është në shumë prej 21.939.23 euro, në emër të tatimit në pagë për 

Administratën Tatimore të Kosovës shuma prej 1.143.38 euro, dhe  në Trustin Pensional 

shuma prej 2.121.16 euro. 

Lidhur me pretendimet tjera ankimore Gjykata e Apelit vlerëson se nuk qëndrojnë sepse 

paditëses i është krijuar baza ligjore për kompensim në bazë të aktgjykimit të mëparshëm 

të Gjykatës Supreme të Kosovës. Në këtë kuptim në rigjykim gjykata e shkallës së parë ka 

qenë e fokusuar vetëm në përcaktimin  e lartësisë së secilës kërkesë financiare e të cilat 

bazën e ka në aktgjykimin e Gjykatës Supreme të Kosovës Rev. Nr. 30/2016 dt. 

09.03.2016. 

Përfundimi për themelësinë e kërkesëpadisë gjen mbështetje në dispozitën e nenit  154 të 

Ligjit mbi Marrëdhëniet e Detyrimeve, parashihet se “ kush i shkakton tjetrit dëmin ka për 

detyrë ta kompensoi, në qoftë së nuk provon së dëmi ka lindur pa fajin e tij”, dhe nenit 262 

paragrafi 1, ku përcaktohet së: “kreditori në marrëdhënien detyrimore është i autorizuar që 
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nga debitori të kërkoi përmbushjen e detyrimit kurse debitori është detyruar që ta 

përmbushë detyrimin me ndërgjegje sikundër është përmbajtja  e tij”.  

Vendimi për shpenzimet e procedurës është në harmoni me dispozita e LPK-së, dhe 

rrjedhimisht edhe me lartësinë e shpenzimeve të cilat i pranohen palës paditëse, në këtë 

rast për përfaqësim, taksa gjyqësore dhe për ekspertizë. 

Janë vlerësuar edhe pretendimet tjera ankimore, por Gjykata e Apelit nuk ka gjetur se 

aktgjykimi i atakuar është i përfshirë në ndonjë shkelje, prandaj të gjitha pretendimet janë 

vlerësuar si të pabazuara. 

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) LPK-së vendosi si në dispozitiv të këtij 

aktgjykimi 

GJYKATA E APELIT E KOSOVËS NË PRISHTINË 

Ac.nr.565/17, të datës 05.06.2020 

                                                                                                        Kryetare e Kolegjit 

                                                                                                         Drita Rexhaj 

  


