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                                                                                                                                  Ac.nr.697/2020 

 

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 paditëses H.D. nga Prishtina, e 

përfaqësuar nga avokatja D.H., Sheshi “....”, nr. .... në Prishtinë, kundër të paditurës Oda 

Ekonomike e Kosovës, e përfaqësuar nga Sylejman Nuredini, me adresë lagja Ulpiana, rr. “Selami 

Pulaha” U2, nr.10 Prishtinë, me objekt të padisë kompensim i pagave, duke vendosur lidhur me 

ankesën e të paditurës Oda Ekonomike e Kosovës, e paraqitur kundër aktgjykimit të Gjykatës 

Themelore në Prishtinë, -Departamenti i Përgjithshëm, C.nr.2680/17, i datës 05.06.2019, 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 paditurës Oda Ekonomike e Kosovës, e përfaqësuar nga 

Sylejman Nuredini, me adresë lagja Ulpiana, rr. “Selami Pulaha” U2, nr.10 Prishtinë, ndërsa 

aktgjykimi i Gjykatës Themelore në Prishtinë, -Departamenti i Përgjithshëm, C.nr.2680/17, i datës 

05.06.2019, VËRTETOHET.  

 

A r s y e t i m 

Gjykata e shkallës së parë me aktgjykimin e atakuar, C.nr.2680/17, i datës 05.06.2019, në pikën I 

të dispozitivit të aktgjykimit ka vendosur që të aprovohet kërkesëpadia e paditëses H.D. nga 

Prishtina dhe është detyruar e paditura Oda Ekonomike e Kosovës me seli në Prishtinë, që në emër 

të kompensimit të pagave neto të pa paguara që nga data 12.01.2010 e deri në kthimin në vendin 

e punës me datë 30.10.2017, të paguaj në shumën e përgjithshme të parave prej 17.360.88 euro, 

në emër të kontributit pensional të paguaj shumën prej 827 euro si dhe në emër të tatimit të paguaj 

shumën prej 352.12 euro me kamatë si për mjetet e deponuara mbi një vit pa destinim të caktuar 

dhe atë nga data e nxjerrjes së aktgjykimit, 05.06.2019 e deri në përmbushjen definitive të 

detyrimit, të gjitha këto në afat prej 7 ditësh nga dita e pranimit të këtij aktgjykimi e nën detyrim 

të përmbarimit ligjor. Në pikën II është detyruar e paditura që paditësit t’ ia kompensoj shpenzimet 

e procedurës në shumën prej 525 euro në afatin kohor prej 7 ditësh nga dita e pranimit të këtij 

aktgjykimi.  

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

aktgjykimin e goditur për shkak të shkeljeve thelbësore të dispozitave të procedurës kontestimore, 

konstatimit 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, apo që aktgjykimi i 
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gjykatës së shkallës së parë të ndryshohet ashtu që të refuzohet kërkesëpadia e paditëses si e pa 

bazuar.  

Përgjigje në ankesë nuk ka pasur nga ana e paditëses. 

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 paditësja H.D. ka paraqitur padi ndaj të paditurës Oda Ekonomike 

e Kosovës, me datë 10.10.2017 me anë të së cilës ka kërkuar kompensimin e të ardhurave 

personale.  

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.2680/17, i datës 

05.06.2019, me të cilin e ka aprovuar si të bazuar kërkesëpadinë e paditëses, duke vendosur më 

decidivisht si në dispozitiv të aktgjykimit të atakuar.  

Gjykata e shkallës së parë në arsyetim të aktgjykimit të atakuar, ka theksuar se gjykata duke u 

nisur nga provat e administruara ka konstatuar se paditësja ishte kthyer në punë sipas aktgjykimit 

të Gjykatës Supreme të Kosovës me të gjitha të drejtat nga marrëdhënia e punës që i kishte më 

parë, e njëjta ka të drejtë në pagë në shumën e gjykuar sikurse në dispozitiv të aktgjykimit, dhe se 

lartësia e pagave i referohet periudhës që nga data 12.01.2010 deri me 30.10.2017, gjegjësisht 

kthimit të paditëses në punës. Lidhur me kompensimet nga paga dhe atë për trustin pensional dhe 

tatimit në pagë, gjykata në bazë të përllogaritjeve nga eksperti ka gjetur se shumat që duhen paguar 

janë si në dispozitiv të aktgjykimit të atakuar, dhe lartësia e kompensimit në emër të trustit 

pensional është llogaritur në lartësi prej 5% që përfshin detyrimin që e paditura ka pasur për 

obligim të paguaj në emër të paditëses. Gjykata e shkallës së parë ka theksuar se meqenëse 

paditëses pa bazë ligjore nuk i kanë kompensuar të ardhurat personale për periudhën kontestuese, 

gjykata e ka aprovuar kërkesëpadinë në shumën e gjykuar duke u bazuar në rregulloren e UNMIK 

2001/27 (Ligji Themelor i Punës) nenet 12,14,15, ku një ndër të drejtat themelore të punëtorit është 

paga (të ardhurat personale, tani rregulluar me nenin 55 par.1 i Ligjit të Punës), e që këto të ardhura 

paditësja nuk i kishte realizuar për shkak të vendimit për ndërprerjen e marrëdhënies së punës, i 

cili ishte gjetur i kundërligjshëm nga Gjykata Supreme e Kosovës, prandaj e paditura ka pasur për 

detyrim t’ ia paguaj pagat paditëses për gjithë periudhën kontestuese. Lidhur me kamatën gjykata 

ka vendosur në kuptim të nenit 277 par.1 të LMD-së, ndërsa vendimin lidhur me shpenzimet 

procedurale e ka marrë në kuptim të nenit 452 par.1 dhe 463 par.1 të LPK-së.   

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, 
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pika b), g), j), k) dhe m) e LPK-së, gjendja faktike është vërtetuar në mënyrë të plotë ndërsa edhe 

e drejta materiale është zbatuar në mënyrë të drejtë.  

E paditura në ankesë pretendon se aktgjykimi i atakuar është i përfshirë në shkelje absolute të 

dispozitave të procedurës kontestimore, nga neni 182.2 pika n), duke pretenduar se këto shkelje 

konsistojnë në faktin se dispozitivi i aktgjykimit është në kundërshtim me arsyetimin dhe se 

arsyetimi nuk përmban arsye juridikisht të vlefshme për faktet vendimtare dhe se ato pak arsye që 

janë paraqitur janë të pa qarta, kontradiktore e në kundërshtim me provat shkresore. E paditura 

tutje, në ankesë thekson se dispozitivit i mungojnë elementet substanciale dhe atë lartësia apo 

shuma e pagës mujore të paditëses, mbi të cilën pagë mujore është llogaritur kontributi personal 

duke saktësuar qartësisht se sa është ajo përqindje si dhe cili është ai tatim dhe mbi çfarë baze të 

pagës mujore është llogaritur.  

Gjykata e Apelit i vlerësoi pretendimet e mësipërme ankimore por të njëjtat nuk qëndrojnë. Kjo 

Gjykatë, fillimisht vlerëson se aktgjykimi i atakuar nuk është i përfshirë në shkelje absolute të 

dispozitave të procedurës kontestimore nga neni 182.2 pika n), për faktin se dispozitivi i 

aktgjykimit të atakuar është mjaft i qartë, e në përputhje të plotë me arsyet e aktgjykimit, duke 

qenë kështu në harmoni logjike dhe juridike dispozitivi me arsyetimin. Gjykata e shkallës së parë 

ka arsyetuar të gjitha faktet me peshë vendimtare për themelësinë e kërkesëpadisë e në lidhshmëri 

me këtë ka arsyetuar mënyrën se si janë vërtetuar faktet përveç atyre jo kontestuese e gjithashtu 

edhe mënyrën se si i ka vlerësuar provat për secilin fakt të provuar.  

Po ashtu, nuk qëndron as pretendimi i të paditurës se dispozivitit i mungojnë elementet 

substanciale lidhur me lartësinë e pagës mujore si dhe kontributit personal. Dispozitivi i 

aktgjykimit të atakuar siç u tha edhe më lartë është tejet i qartë, në të janë përshkruar shuma e cila 

duhet ti paguhet paditëses si dhe periudha për të cilën duhet të paguhet shuma në fjalë, po ashtu 

është e përshkruar edhe shuma e cila duhet ti paguhet paditëses në emër të kontributit personal si 

dhe në emër të tatimit, e të gjitha këto shuma janë marrë për bazë nga ekspertiza financiare, e 

punuar nga eksperti Sh. B., e të cilën gjykata e shkallës së parë e përmend edhe në arsyetimin e 

aktgjykimit të atakuar dhe e njëjta gjendet edhe në shkresa të lëndës. Paditësja me padi ka kërkuar 

kompensimin e pagave për periudhën e caktuar kohore e që ajo periudhë është specifikuar në 

dispozitivin e aktgjykimit, andaj vetëm që nuk është përmendur shuma mujore se sa realizon pagë 

paditësja në asnjë formë nuk e bën dispozitivin e aktgjykimit të pa kuptueshëm,  kontradiktor apo 

të mangët. 

E paditura pretendon se aktgjykimi është marrë edhe në shkelje nga neni 160.5 i LPK-së, e po 

ashtu pretendon se paditësja nuk ka pasur interes juridik për paraqitjen e padisë për kompensimin 

e pagës për shkak të largimit të kundërligjshëm nga puna. Po ashtu, shton se gjykata e shkallës së 

parë ka vepruar në kundërshtim edhe me dispozitat e nenit 315 dhe 316 të LPP-së, sepse paditësja 

ka mundur që kompensimin e pagës ta realizoj me procedurë përmbarimore.  
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Gjykata e Apelit, pas vlerësimit edhe të këtyre pretendimeve të lartcekura ka ardhur në përfundim 

se as këto nuk qëndrojnë. Sa i përket pretendimit se gjykata e shkallës së parë ka bërë shkelje nga 

neni 160.5 të LPK-së, nuk mund të merret si i themeltë për faktin se ky nen konsiston në shkelje 

të gjykatës kur e njëjta nuk tregon se cilat dispozita të së drejtës materiale i ka zbatuar me rastin e 

vendosjes mbi kërkesat e palëve, e që në rastin konkret gjykata e shkallës së parë në arsyetim të 

aktgjykimit të saj ka shpjeguar se në cilat dispozita ligjore është bazuar kur ka vendosur për 

themelësinë e kërkesëpadisë së paditëses, më saktësisht gjykata është bazuar në Rregulloren e 

UNMIK 2001/27 (Ligji Themelor i Punës), i cili ka qenë në fuqi në kohën kur paditësja ka 

themeluar marrëdhënie pune me të paditurën. 

Në raport me pretendimin se paditësja nuk ka pasur interes juridik për paraqitjen e padisë për 

kompensimin e pagave si dhe gjykata ka vendosur në kundërshtim me nenin 315 dhe 316 të Ligjit 

për Procedurën Përmbarimore, Gjykata e Apelit edhe këto pretendime i refuzon si të pa themelta 

për arsye se lidhur me pretendimin se paditësja nuk ka interes juridik për paraqitjen e padisë, nga 

shkresat e lëndës kjo Gjykatë ka vërejtur se e paditura ka lëshuar një vendim për rikthim në punë, 

më saktësisht vendimi nr.457, i datës 30.10.2017 ku në pikën III të këtij vendimit përcaktohet se: 

“E lartpërmendura (bëhet fjalë për paditësen) do të kompensohet në shumën e pagës mujore sipas 

pagesës bazë të realizuar deri sa ishte në marrëdhënie të rregullt pune në shumë prej 300 euro në 

muaj”, e që përkundër këtij vendimi paditëses nuk i janë kompensuar pagat të cilat i kanë takuar, 

edhe pse e njëjta është larguar kundërligjshëm nga puna e që kjo është vërtetuar edhe me 

aktgjykimin e Gjykatës Supreme të Kosovës. Pra, nuk mund të konstatohet se palës paditëse i 

mungon interesi juridik, për faktin se paditësja vetëm me anë të rrugës gjyqësore do të mund të 

realizonte të drejtën e saj subjektive, gjegjësisht interesin që i është garantuar me ligj.  

Sa i përket pretendimeve se gjykata ka vendosur në kundërshtim me nenin 315 dhe 316 të LPP-së, 

sa për sqarim të t’ paditurës  neni 315 i LPP-së përcakton se: “Kreditori që e ka parashtruar 

propozimin për kthim në punë, ka të drejtë të kërkojë që Gjykata të nxjerrë aktvendim me të cilin 

do të caktojë se, debitori ka për detyrë që atij t’ ia paguajë në emër të pagës shumat mujore që 

kanë bërë të kërkueshme, nga dita në të cilën ka marrë formë të prerë vendimi e deri në ditën e 

rikthimit në punë. Me një aktvendim, Gjykata e cakton përmbarimin për realizimin e shumave 

mujore të caktuara”, ndërsa neni 316 përcakton se: “Aktvendimi i nxjerr sipas paragrafit 1 të nenit 

315 të këtij ligji, e ka efektin e aktvendimit me të cilin vërtetohet ekzistimi i detyrimit të debitorit 

dhe efektin e aktvendimit për përmbarim”. Në rastin konkret nuk mund të merret në konsideratë 

realizimi i të drejtës së paditëses përmes procedurës përmbarimore për faktin se me asnjë vendim 

gjyqësor  nuk është përcaktuar shuma e cila do të duhej ti kompensohej paditëses sepse vendimi i 

Gjykatës Supreme të Kosovës, Rev.nr.181/2017, i datës 18.09.2017 vetëm e detyron të paditurën 

që paditësen ta kthej në punë e në asnjë rast nuk e përcakton se duhet ti kompensohet paga për 

periudhën që kundërligjshëm është larguar nga puna, e meqenëse Procedura Përmbarimore 

gjithmonë fillohet në bazë të dokumentit përmbarimor apo të besueshëm, në këtë rast nuk ka 

ekzistuar asnjë dokument përmbarimor me të cilin paditësja do ti realizonte pagat e humbura.  
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Nga sa u tha më lartë, Gjykata e Apelit vlerëson se gjykata e shkallës së parë ka marrë vendim të 

drejtë dhe të ligjshëm kur e ka aprovuar kërkesëpadinë e paditëses si të bazuar për faktin se e drejta 

e saj gjen mbështetje të plotë në dispozitat ligjore, më saktësisht në Ligjin Themelor të Punës në 

nenet 13,14 dhe 15, e që tani janë të rregulluara me nenin 55 të Ligjit të Punës i cili përcakton se: 

“1.I punësuari ka të drejtë në pagë, e cila përcaktohet me Kontratën e Punës, në pajtim me këtë 

ligj, Kontratën Kolektive, Aktin e Brendshëm të Punëdhënësit . 2. 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. 3. Punëdhënësi duhet t’i paguajë femrave dhe meshkujve kompensimin e njëjtë 

për punën e vlerës së njëjtë, kompensim i cili mbulon pagën bazë dhe shtesat e tjera. 4. 

Punëdhënësi duhet të nxjerrë një deklaratë për çdo pagesë dhe çdo shtesë tjetër të paguar të të 

punësuarve. Pagat mund të paguhen përmes transferit bankar ose me para të gatshme me ç’rast 

punëdhënësi duhet të mbajë regjistrin për pagesat e bëra. 5. Pagat në Kosovë paguhen sipas 

valutës zyrtare në Euro (€). 6. Paga, paguhet në afatet e përcaktuara me Kontratë Kolektive, Aktin 

e Brendshëm të Punëdhënësit ose Kontratën e Punës, më së paku një (1) herë në muaj.” 

 

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.697/2020, me datë 08.04.2021 

  

  Kryetari i kolegjit - Gjyqtari 

              Faton Ademi 

 


