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REPUBLIKA E KOSOVËS 
REPUBLIKA KOSOVA – REPUBLIC OF KOSOVO 

GJYKATA E APELIT E KOSOVËS 
APELACIONI SUD KOSOVO – COURT OF APPEALS 

                                    

 

                                                                                                                                    Ac.nr.6389/19 

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

Faton Ademi - kryetar i kolegjit, Rrustem Thaqi dhe Zenel Leku, anëtar të kolegjit, me zyrtaren 

ligjore Biondina Zeneli, në çështjen juridike kontestimore të paditësit B.R. nga Gjilani, të cilin me 

autorizim e përfaqëson J.I., avokat nga Prishtina kundër të paditurit barnatorja “NN” B.I nga 

Gjilani, rr.”...” nr... me pronar NN nga Gjilani për kompensimin e pagave, duke vendosur sipas 

ankesës së të paditurit e ushtruar kundër aktgjykimit të Gjykatës Themelore në Gjilan –

Departamenti i Përgjithshëm, Divizioni Civil, C.nr.20/2019, i datës 10.10.2019, në seancën e 

kolegjit, të mbajtur me datë 08.04.2021, mori këtë: 

 

A K T G J Y K I M 

REFUZOHET e pa themeltë ankesa e të paditurit barnatorja “NN” B.I nga Gjilani, rr.”...” nr... 

me pronar NN nga Gjilani, ndërsa aktgjykimi i Gjykatës Themelore në Gjilan –Departamenti i 

Përgjithshëm, Divizioni Civil, C.nr.20/2019, i datës 10.10.2019, VËRTETOHET.  

 

A r s y e t i m 

Gjykata e shkallës së parë me aktgjykimin e atakuar, C.nr.20/2019, i datës 10.10.2019, në pikën I 

të dispozitivit të aktgjykimit ka vendosur që të aprovohet kërkesëpadia e paditësit B.R. nga Gjilani 

dhe është detyruar e paditura Barnatorja “NN” B.I me seli në Gjilan me pronar NN nga Gjilani që 

paditësit t’ ia kompensojë pagat për muajt shkurt, mars, prill, maj, qershor dhe korrik të vitit 2018 

( 6 muaj x 200 euro = 1200 euro), të gjitha me kamatë ligjore prej 8%, në afat prej 7 ditësh nga 

dita e plotfuqishmërisë së këtij aktgjykimi e nën kërcënim të përmbarimit. Në pikën II është 

obliguar i padituri që t’ ia kompensoj paditësit shpenzimet e procedues në shumën prej 269 euro 

në afat prej 7 ditësh pas plotfuqishmërisë së këtij aktgjykimi, nën kërcënimin e përmbarimit të 

dhunshëm. 
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Kundër këtij aktgjykimi brenda afatit ligjor ka paraqitur ankesë e paditura, duke e atakuar 

aktgjykimin e goditur për shkak të vërtetimit të gabuar apo jo të plotë të gjendjes faktike dhe 

zbatimit të gabuar të së drejtës materiale, me propozim që të aprovohet ankesa e të paditurës në 

tërësi si e bazuar dhe të prishet aktgjykimi i gjykatës së shkallës së parë dhe lënda të kthehet në 

rigjykim.  

Përgjigje në ankesë ka paraqitur paditësi me propozim që ankesa e të paditurit të refuzohet si e pa 

bazuar dhe aktgjykimi i gjykatës së shkallës së parë të vërtetohet.  

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, 195 dhe 200 të Ligjit për 

Procedurën Kontestimore (LPK), ka gjetur se: 

Ankesa e të paditurës është e pa themeltë 

Nga shkresat e lëndës rrjedhë se paditësi ka paraqitur padi me datë 24.12.2018 pranë Gjykatës 

Themelore në Gjilan për kompensimin e pagave të pa paguara.  

Gjykata e shkallës së parë pas shqyrtimit dhe vlerësimit të shkresave të lëndës, dhe  pas mbajtjes 

së seancës së shqyrtimit gjyqësor, ka nxjerrë aktgjykimin e atakuar C.nr.20/19, i datës 10.10.2019, 

me të cilin e ka aprovuar si të bazuar kërkesëpadinë e paditësit, duke vendosur më decidivisht si 

në dispozitiv të aktgjykimit të atakuar.  

Gjykata e shkallës së parë në arsyetim të aktgjykimit të atakuar, ndër të tjera ka theksuar se në këtë 

çështje kontestimore sa i përket të drejtës subjektive të paditësit, bazës juridike të padisë dhe 

lartësisë së saj, gjykata ka zbatuar dispozitat ligjore të Ligjit të Punës, neni 55 si dhe Ligjit për 

Marrëdhëniet e Detyrimeve, respektivisht neni 245.1. Tutje në arsyetim theksohet se gjykata ka 

vendosur si në pikën II të dispozitivit të aktgjykimit duke u mbështetur në nenin 452.2 të 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, gjendja faktike është vërtetuar në mënyrë të plotë dhe të drejtë 

ndërsa edhe e drejta materiale është zbatuar në mënyrë të drejtë.  

E paditura në ankesë pretendon se gjykata e shkallës së parë ka bërë vërtetim jo të plotë dhe të 

gabuar të gjendjes faktike, ku e paditura ka pretenduar se paditësi nuk e ka filluar punën në ditën 

kur është caktuar me kontratë që të fillojë dhe sipas tij kjo ka shkaktuar që kontrata të mos hyjë 

fare në fuqi sepse neni 5 i kësaj kontrate nuk është përmbushur. Si pasojë e kësaj i padituri 

pretendon se është bërë edhe zbatim i gabuar i të drejtës materiale nga neni 14.2 i Ligjit të Punës.  

Gjykata e Apelit i vlerësoi pretendimet e mësipërme ankimore, mirëpo kjo Gjykatë vjen në 

përfundim se të njëjtat janë të pa bazuara. Nga shikimi i shkresave të lëndës vërehet se paditësi 

dhe i padituri kanë lidhur një kontratë për marrëdhënie pune në kohë të pacaktuar me datë 

14.02.2018, e që kjo kontratë është lidhur me vullnetin e lirë të tyre e po ashtu edhe është vërtetuar 

pranë zyrës së noterit, LRP.nr.728/2018 me datë 15.02.2018. Nga kjo kontratë vërehet se në nenin 

8 të kësaj kontrate është përcaktuar se “Të punësuarit i caktohet paga bazë për punën të cilën e 

kryen për punëdhënësin, në lartësi prej 200 euro së paku një herë në muaj e cila nuk mund të jetë 

më e ulët se paga minimale”. I padituri në seancat e shqyrtimeve të mbajtura në gjykatën e shkallës 
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së parë nuk e ka përmendur asnjëherë se paditësi nuk ka filluar punën me datën e caktuar me 

kontratë, madje nga arsyetimi i aktgjykimit të gjykatës së shkallës së parë si dhe nga procesverbali 

i seancës kryesore, i datës 10.10.2019, Gjykata e Apelit vëren se vetë i padituri ka deklaruar se 

nuk e konteston kërkesën për pagesën e 3 muajve, e që lë të kuptojë se nuk mund të qëndrojë 

pretendimi i të paditurit se paditësi nuk e ka filluar punën ditën e caktuar me kontratë për faktin se 

po të ishte kështu vetë i padituri do të kontestonte edhe periudhën prej 3 muajve e nuk do të 

pranonte se kjo periudhë nuk është kontestuese, dhe se për më tepër me asnjë provë të vetme nuk 

ka arritur që të vërtetojë pretendimet e tij me ankesë.  

Sa i përket pretendimeve lidhur me zbatimin e gabuar të së drejtës materiale as këto pretendime 

nuk mund të qëndrojnë për arsye se me vërtetimin e drejtë dhe të plotë të gjendjes faktike ka ardhur 

edhe te zbatimi i drejtë i të drejtës materiale, pra gjykata e shkallës së parë në arsyetim të 

aktgjykimit ka shpjeguar se në cilat dispozita është bazuar kur e ka aprovuar kërkesëpadinë e 

paditësit. Neni 55 i Ligjit të Punës më saktësisht paragrafi 2 i këtij neni përcakton se: “Të drejtën 

për pagë, pagën shtesë, kompensimin në pagë dhe të ardhurat e tjera, i punësuari i realizon sipas 

marrëveshjes së arritur me punëdhënësin për punën e kryer dhe kohën e kaluar në punë, të 

përcaktuar me kontratën e punës”. Kështu që, meqenëse është vërtetuar se i padituri nuk i ka kryer 

obligimet e tij si punëdhënës ndaj paditësit si punëmarrës duke mos i paguar pagën për punën e 

kryer, gjykata e shkallës së parë me të drejtë ka vepruar kur paditësit ia ka aprovuar kërkesëpadinë 

si të bazuar, e që këtë vendim e përkrah edhe Gjykata e Apelit në tërësi si të drejtë dhe të ligjshëm.  

Vendimi lidhur me kamatën është marrë në përputhje me dispozitat e Ligjit për Marrëdhëniet e 

Detyrimeve.  

 

Vendimi mbi shpenzimet e procedurës është në përputhje me veprimet e ndërmarra në këtë çështje 

juridike kontestuese dhe në pajtim me dispozitat e LPK-së. 

 

Gjykata e Apelit me rastin e vendosjes i vlerësoi edhe të gjitha pretendimet e tjera ankimore mirëpo 

të njëjtat nuk ishin me ndikim për një vendim ndryshe për çka edhe vendosi si në dispozitiv të këtij 

aktgjykimi. 

 

Nga të lartë cekurat e në mbështetje të dispozitës së nenit 194, 195.1 pika d), lidhur me nenin 200, 

të LPK-së, është vendosur si në dispozitiv të këtij aktgjykimi. 

 

GJYKATA E APELIT E KOSOVËS NË PRISHTINË 

Ac.nr.6389/19, me datë 08.04.2021 

  

  Kryetari i kolegjit - Gjyqtari 

              Faton Ademi 
 


