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            GJYKATA SUPREME E KOSOVËS – kolegji i përbërë nga gjyqtarët. Shukri Sylejmani, 

kryetar, Muhamet Rexha dhe Emine Kaçiku, anëtarë, në çështjen juridike të paditësit A. N., nga, 

komuna Gllogovc, të cilin sipas autorizimit e përfaqëson H. K., avokat nga Gllogovci, kundër të 

paditurës Kompania e Sigurimeve “Kosova e Re”, në Prishtinë, lidhur me pagesën e ë ardhurave 

personale, duke vendosur sipas revizionit të paditurës, të paraqitur kundër aktgjykimit të Gjykatës së 

Apelit në Prishtinë, AC.nr. 2688/2015 datë 22.02.2017, në seancën e kolegjit të mbajtur më 21 prill 

2017, merr këtë: 

 

 A  K  T  GJ  Y  K  I  M 

 

  

            Refuzohet si i pabazuar revizioni i të paditurës, i paraqitur kundër aktgjykimit të Gjykatës së 

Apelit në Prishtinë, AC.nr.2688/2015 datë 22.02.2017, përkitazi me kompensimin e të ardhurave 

personale dhe kontributeve pensionale të gjykuar me aktgjykimin e Gjykatës Themelore në Prishtinë 

C.nr.2484/2011 datë 30.01.2015. 

           Pranohet si i bazuar revizioni i të paditurës  vetëm përkitazi me kamatën e gjykuar, në të cilën 

pjesë ndryshohen të dy aktgjykimet e lartë përmendura, ashtu që e paditura detyrohet që shumën e 

gjykuar në emër të ardhurave personale prej 6.137,85€ dhe kontributeve pensionale në shumën prej 

697€, paditësit të ia paguajë me kamatë e cila paguhet si për deponimet në kursim në afat prej një viti 

e pa destinim të përcaktuar, duke filluar nga dita e parë pas përfundimit të periudhës 01.07.2011- 

20.02.2012 për të cilën  paditësit nuk i janë paguar të ardhurat personale dhe kontributi pensional i 

lartë përmendur, e gjerë në pagesën definitive . Refuzohet pjesa e kërkesëpadisë së paditësit që i 

padituri në emër të kamatës ti paguajë shumën prej 659,86€. 
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A  r  s  y  e  t  i  m  i 

 

Me aktgjykimin e Gjykatës Themelore në Prishtinë, C.nr. 2484/2011 datë 30.1.2015, është 

aprovuar si e bazuar kërkesëpadia e paditësit që të detyrohet e paditura që paditësit, për periudhën 

kohore 1.7.2011 deri më 20.2.2012, t’ia kompensojë pagat në shumën neto prej 6.137,85 €, 

kontributet pensionale në lartësi prej 697 € dhe kamatën në shumë prej 659,86 €, të gjitha këto me 

kamatë prej 3,5% duke filluar nga data 24.10.2014 e gjer në përmbushjen definitive, si dhe 

shpenzimet e procedurës në shumë prej 135 €.  

Me aktgjykimin e gjykatës së shkallës së dytë është aprovuar pjesërisht si e bazuar ankesa e të 

paditurës sa i përket kamatës së aprovuar, ashtu që aktgjykimi i lartpërmendur i gjykatës së shkallës 

së parë është ndryshuar, dhe në pjesën e gjykuar në emër të  ardhurave personale dhe kontributeve 

pensionale, paditësit i është pranuar kamata si për mjetet e deponuara në bankat që operojnë në 

Kosovë, në afat mbi 1 vit e pa destinim të caktuar, duke filluar nga dita e marrjes së aktgjykimit të 

gjykatës së shkallës së parë, datë 30.1.2015 e gjer në pagesën definitive. Në pjesën tjetër të 

dispozitivit i njëjti aktgjykim është vërtetuar.  

Kundër aktgjykimit të gjykatës së shkallës së dytë e paditura me kohë ka paraqitur revizion 

për shkak të shkeljeve thelbësore të dispozitave të procedurës kontestimore dhe zbatimit të gabuar të 

së drejtës materiale, me propozim që aktgjykimet e lartpërmendura të ndryshohen dhe kërkesëpadia e 

paditësit të refuzohet si e pabazuar, apo që të prishen dhe lënda të kthehet në rigjykim në gjykatën e 

shkallës së parë. 

Gjykata Supreme e Kosovës, në kuptim të nenit 215 të Ligjit për Procedurë Kontestimore 

(LPK), shqyrtoi aktgjykimin e goditur me revizion dhe gjeti se: 

Revizioni i të paditurës është pjesërisht i bazuar. 

Nga shkresat e lëndës rezulton se paditësi tek e paditura kishte themeluar marrëdhënie pune 

që nga viti 1999, fillimisht si zëvendës drejtor nga muaji tetor i vitit 1999 gjer në vitin 2003 ndërsa 

pas vitit 2003 paditësit i është ofruar kontratë pune në pozita të ndryshme, si zëvendësdrejtor i filialit, 

udhëheqës i kontrollit të brendshëm gjatë vitit 2005-2007, drejtor i filialit në Mitrovicë gjatë vitit 

2007-2011 dhe në fund drejtor i filialit në Prishtinë. Me kontratën nr. 263 të datës 1.2.2011, paditësi 



3 
 

ka punuar tek e paditura në kohë të caktuar prej datës 1.1.2011 gjer më datën 30.6.2011, si drejtor i 

filialit në Prishtinë. Ende pa skaduar kjo kontratë me vendimin e drejtorit gjeneral të paditurës nr. 731 

të datës 10 maj 2011 paditësi është emëruar në pozitën drejtor i filialit të të paditurës në Mitrovicë, 

mirëpo pas përfundimit të kontratës së lartpërmendur paditësi me kontratën tjetër me shkresat e 

lëndës është caktuar në detyra tjera të punës si zyrtar i zonës në kohëzgjatje prej 3 muaj, prej datës 

1.7.2011 gjer më datën 30.9.2011, me pagë mujore prej 200 €, përkundër asaj që deri atëherë në 

pozitat e lartpërmendura kishte pasur pagën 900 €. Këtë kontratë paditësi nuk e ka nënshkruar. Me 

kontratën e fundit në shkresat e lëndës paditësi po ashtu në kohë të caktuar prej datës 21.2.2012 gjer 

më datën 31.12.2012, ka themeluar marrëdhënie pune tek e paditura si koordinator i përgjithshëm-

drejtor filiali në Prishtinë. Periudha kohore gjatë të cilës paditësi është dëmtuar në të ardhura 

personale është në kohëzgjatje prej 6 muaj, prej datës 1.7.2011 kur i ka skaduar kontrata e punës në 

pozitën drejtor filiali në Prishtinë e gjer në lidhjen e kontratës së re të punës me fillim prej datës 

21.2.2012 po ashtu si drejtor filiali në Prishtinë.  

Në gjendje faktike të vërtetuar kësisoj gjykata e shkallës së parë ka gjetur se kontrata për 

ndërrimin e vendit të punës së paditësit nga drejtor filiali, me pagë mujore prej 900 €, në vendin e 

punës zyrtar i zonës me pagë mujore prej 200 €, është një veprim krejtësisht i pabazuar, pasi që 

qartazi ka rezultuar se veprimet në fjalë, gjegjësisht kontratës, nuk i ka paraprirë as vullneti i paditësit 

si palë kontraktuese, e as ndonjë procedurë eventuale disiplinore për të vërtetuar shkeljet e pohuara të 

detyrave të punës, e natyrën e shkeljeve disiplinore dhe arsyeshmërinë e ndërrimit të vendit të punës 

si dhe uljen e pagës nga 900 në 200 €. Gjykata e shkallës së parë përfundon se ulja e pagës së 

paditësit është bërë në kundërshtim me dispozitat e ligjit për punë, përkatësisht në kundërshtim me 

nenin 55 të këtij ligji ku parashihet se i punësuari ka të drejtë në pagë e cila përcaktohet me kontratën 

e punës, andaj duke u bazuar në llogaritjen e humbjes së të ardhurave personale të datës 24.10.2014, 

të kryer nga eksperti financiar A. B., si diferencë e pagës të cilën paditësi do ta realizonte gjatë 

periudhës së lartpërmendur, gjykata e shkallës së parë ka aprovuar si të bazuar kërkesëpadinë e 

paditësit në tërësi si në dispozitivin e aktgjykimit të saj. 

Gjykata e shkallës së dytë në procedurën ankimore për të njëjtat shkaqe dhe arsye të dhëna 

nga ana e gjykatës së shkallës së parë, ka refuzuar si të pabazuar ankesën e të paditurës sa i përket të 

ardhurave personale kontestuese, por këtë ankesë e ka pranuar vetëm sa i përket kamatës së aprovuar 

ashtu që të njëjtin aktgjykim e ka ndryshuar përkitazi me kamatën në tërësi si në dispozitivin e 

aktgjykimit të saj.  
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Në një gjendje të tillë të çështjes, Gjykata Supreme e Kosovës gjen se është i pranueshëm 

qëndrimi juridik i gjykatës së shkallës së parë dhe të dytë lidhur me pranimin si të bazuar të 

kërkesëpadisë së paditësit për pagesën e të ardhurave personale kontestuese, pasi që këto aktgjykime 

nuk përfshihen me shkelje thelbësore të dispozitave të procedurës kontestimore në të cilat gjykata e 

revizionit në kuptim të nenit 215 të LPK, kujdeset sipas detyrës zyrtare, e as me zbatim të gabuar të 

së drejtës materiale. 

Së këndejmi Gjykata Supreme vlerëson se janë të pabazuara pretendimet e revizionit për 

shkelje thelbësore të dispozitave të procedurës kontestimore nga neni 182.2 pika (n) të LPK, kjo 

ngase këto aktgjykime nuk përfshihen me të meta e paqartësi në dispozitiv dhe në arsyetimin e tyre, 

përkundrazi në arsyetimin e këtyre aktgjykimeve janë dhënë arsye për faktet vendimtare juridikisht të 

vlefshme për gjykim të drejtë në këtë çështje juridike, të cilat janë të pranueshme edhe për këtë 

Gjykatë.  

Në revizionin e të paditurës thuhet se gjykata e shkallës së parë dhe e shkallës së dytë 

gabimisht kanë zbatuar të drejtën materiale kjo ngase gjer ke pezullimi i përkohshëm i paditësit nga 

vendi i punës ka ardhur si rezultat jo i shkëputjes së kontratës, por për shkak të shkeljeve të lehta 

disiplinore të vazhdueshme, për çka është pezulluar përkohësisht nga vendi i punës pa pagesë e më 

vonë nga vetë e paditura është ftuar dhe kthyer përsëri në punë, pezullim ky që ka zgjatur 6 muaj. 

Këto pretendime të revizionit u refuzuan si të pabazuara për arsyet e dhëna nga ana e gjykatës 

së shkallës së parë të cilat janë të pranueshme edhe për gjykatën e revizionit.  Për më tepër kjo 

Gjykatë shton edhe këtë se në shkresat e lëndës nuk ka prova se ndaj paditësit është filluar ndonjë 

procedurë disiplinore përkitazi me periudhën kontestuese, dhe se kjo procedurë disiplinore ka 

përfunduar me ndonjë vendim ndëshkues për paditësin. Shkeljet e lehta disiplinore të pretenduara nga 

ana e të paditurës, nuk janë vërtetuar në mënyrë të ligjshme në procedurë të ligjshme disiplinore, për 

këtë nuk ka prova në shkresat e lëndës. Andaj, me të drejtë gjykata e shkallës së parë konstaton se 

paditësi është dëmtuar në të ardhura personale në kundërshtim me kontratën e deriatëhershme të 

punës. Vlen për t’u theksuar se edhe pse paditësi ka punuar me kontrata në kohë të caktuar tek e 

paditura, në bazë të nenit 10.5 të Ligjit të Punës në Kosovë, marrëdhënia e tij e punës konsiderohet si 

marrëdhënie pune në kohë të pacaktuar, pasi që është jo kontestuese se paditësi tek e paditura ka 

punuar më tepër se 10 vite me radhë. 
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Vlerësohen si të pabazuara edhe pretendimet e revizionit se shuma e aprovuar në emër të 

ardhurave personale të humbura nuk është reale, është e lartë, dhe si e tillë për paditësin paraqet 

pasurim të pabazë. Këto pretendime janë të pabazuara nga se shuma e të ardhurave personale të 

humbura është konstatuar nga eksperti financiar A.B., përllogaritja e të cilave si e tillë është lexuar në 

procedurë provuese, është pranuar edhe nga vetë e paditura dhe në këtë drejtim nuk ka pasur vërejtje.  

Mirëpo, sa i përket vendimit lidhur me kamatën e gjykuar, aktgjykimi i gjykatës së shkallës së 

dytë përfshihet me zbatim të gabuar të së drejtës materiale, nga se në kundërshtim me nenin 279 

paragrafi 1 të LMD paditësit i njeh kamatë edhe në shumën prej 659,86€ të kapitalizuar si kamatë 

prej 3.5% deri më datën 31.10.2014 kur është bërë përllogaritja e të ardhurave personale të paditësit. 

Kjo dispozitë ndalon që në kamatën e rrjedhur të pranohet edhe kamatë vonesa, dmth kamatë mbi 

kamatë.  Detyrimi i kompensimit të dëmit, sipas nenit 186 të LMD konsiderohet se rrjedh për pagesë 

që nga momenti i shkaktimit të dëmit, andaj në rastin konkret, e paditura ka ra në vonesë për pagesën 

e të ardhurave personale, prej ditës kur është dashur që ato të ardhura paditësit të ia paguajë. Duke 

marrë parasysh se paditësi padinë e ka paraqitur më datën 01.11.2011, do të thotë në gjysmë të 

periudhës kontestuese për të cilën paditësit nuk i janë paguar të ardhurat personale që do të thotë se 

afërsisht gjysma e shumës totale e të ardhurave deri atëherë ka arritur për pagesë, e gjysma tjetër jo 

nga se padia për këtë pjesë të borxhit është paraqitur para kohe, duke u nisur nga parimi i 

drejtshmërisë, dhe në pajtim me atë që u tha më lartë, kamata si në dispozitiv u pranua në pajtim me 

nenin 277 të LMD, që nga dita e parë pas përfundimit të kësaj periudhe kohore, kështu që për këto 

arsye lidhur me kamatën u ndryshuan të dy aktgjykimet e lartë përmendura në tërësi si në dispozitiv 

të këtij aktgjykimi.  

Nga arsyet e paraqitura më lartë, e në kuptim të nenit 222 dhe 224.1 të LPK, u vendos si në 

dispozitiv të këtij aktgjykimi.             
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 Kryetari i kolegjit, 

          Shukri Sylejmani 


