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Rev.nr.109/2018 

 

GJYKATA SUPREME E KOSOVËS-kolegji i përbërë nga gjyqtarët: Isa Kelmendi, 

kryetar, Erdogan Haxhibeqiri dhe Gyltene Sylejmani, anëtarë, në çështjen juridike të paditësit  

E.Q.,  nga ..., të cilin e përfaqëson J. R., avokat nga ..., kundër të paditurës KEK-u sh.a  Distrikti 

në Ferizaj, të cilin e përfaqëson B. A., për shkak të kompensimit të ardhurave personale, duke 

vendosur përkitazi me revizioni e të paditurës, të paraqitur kundër aktgjykimit të Gjykatës së 

Apelit të Kosovës, Ac.nr.1627/2014 të datës 12.12.2017, në seancën e kolegjit të mbajtur me 

datë 23.04.2018 mori ketë: 

 

    A K T GJ Y K I M  

 

Refuzohet   si i  pathemeltë  revizioni i të  paditurës KEK-u Prishtinë-Distrikti në 

Ferizaj, paraqitur kundër aktgjykimit të Gjykatës së Apelit të Kosovës, Ac.nr.1627/2014 të datës 

12.12.2017. 

A  r  s  y e  t  i  m  i 

 

Me aktgjykimin e Gjykatës Themelore në Prishtinë-Dega në Lipjan, C.nr.398/2013 datë 

13.03.2014,  aprovohet kërkesëpadia e paditësit E. Q., nga ..., dhe detyrohet e paditura KEK-u 

sh.a. Prishtinë – Distrikti në Ferizaj, që paditësit t‘ia kompensojë të ardhurat personale, duke 

filluar nga data 4.10.2010 deri më datë 9.1.2014, në shumë të përgjithshme prej 10.716.95 €. Të 

gjitha këto paditësit duhet t‘ia paguajë me kamatë prej 3.5 %,  nga data e marrjes së aktgjykimit e 

deri në pagesën definitive si dhe shpenzimet e procedurës në shumë prej 1.076,00 €. 

Me aktgjykimin e Gjykatës së Apelit të Kosovës,  Ac.nr.1627/2014 të datës 12.12.2017, 

nën pikën I të dispozitivit refuzohet si e pabazuar ankesa e të paditurës dhe vërtetohet aktgjykimi 

i Gjykatës Themelore në Prishtinë – Dega në Lipjan, C.nr.398/2013 datës 13.03.2014. Nën pikën 

II të dispozitivit pranohet si e bazuar ankesa e të paditurës vetëm sa i përket kamatës së aprovuar 
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me aktgjykimin e Gjykatës Themelore në Prishtinë – Dega në Lipjan, C.nr. 398/2013 të datës 

13.03.2014, i cili aktgjykim në ketë pjesë ndryshohet ashtu që e paditura detyrohet që shumën e 

gjykuar me të njëjtin aktgjykim, paditësi t‘ia paguajë me kamatë, të cilën e paguajnë bankat 

vendore si për deponimet në kursim me afat mbi një vit e pa destinim të caktuar nga dita e 

marrjes së këtij aktgjykimi. 

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

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

së drejtës materiale me propozim që të dy aktgjykimet e gjykatave të instancës më të ulët të 

ndryshohen dhe kërkesëpadia e paditësit të refuzohet. 

Gjykata Supreme e Kosovës, pas shqyrtimit të aktgjykimit të goditur sipas dispozitës së 

nenit 215 të LPK, ka gjetur se: 

Revizioni është i pathemeltë. 

Nga shkresat e lëndës rezulton se kërkesëpadia e paditësit për kompensimin e të 

ardhurave personale për kohën kontestuese bazohet në aktgjykimin e plotfuqishëm të Gjykatës 

Komunale në Lipjan, C.nr.265/2010 datë 10.9.2012 me të cilin është miratuar si e bazuar 

kërkesëpadia e paditësit dhe është anuluar njoftimi i të paditurës KEK.nr.813 datë 4.10.2010 dhe 

vendimi i Drejtorit të Divizionit të furnizimit nr. 364 datë 12.10.2010 lidhur me ndërprerjen e 

marrëdhënies së punës së paditësit si i kundërligjshëm dhe është detyruar e paditura që paditësin 

ta kthejë në vendin e mëparshëm të punës. Pasi që është ekzekutuar aktgjykimi në fjalë dhe 

paditësi është kthyer në punë, lëndë e kontestit tani është kompensimi i pagave për periudhën 

kohore 4.10.2010 e gjer më 9.1.2014. 

Gjykata e shkallës së parë,  pas administrimit të provave ka gjetur se kërkesëpadia e 

paditësit është e bazuar dhe e ka aprovuar në tërësi kërkesëpadinë duke vendosur më afërsisht të 

përshkruar në dispozitiv të  aktgjykimit C.nr.398/13 datë 13.3.2014. 

Gjykata e shkallës së dytë, në procedurën ankimore në tërësi ka pranuar konstatimet 

faktike dhe qëndrimin juridik të gjykatës së shkallës së parë, duke vlerësuar se gjykata e shkallës 

së parë drejt e ka vërtetuar gjendjen faktike dhe në mënyrë të drejtë ka zbatuar të drejtën 

materiale kur ka gjetur se kërkesëpadia e paditësit është e bazuar dhe për këtë arsye ankesën e të 

paditurës e refuzon si të pathemeltë gjersa aktgjykimin e gjykatës së shkallës së parë e vërteton 
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sa i përket kërkesës kryesore. Mirëpo, sa i përket kamatës së aprovuar nga gjykata e shkallës së 

parë, gjeti se gabimisht është aplikuar e drejta materiale për çfarë arsye në këtë pjesë e ndryshoi 

aktgjykimin  e gjykatës së shkallës së parë duke vendosur si në pikën 2 të dispozitivit. 

Gjykata Supreme e Kosovës, vlerëson se gjykatat e instancës më të ulët në bazë të 

gjendjes faktike të vërtetuar drejtë dhe në mënyrë të plotë drejtë kanë zbatuar të drejtën 

materiale, kur kanë gjetur se kërkesëpadia e paditësit është e bazuar. Në arsyetimin  e 

aktgjykimit të goditur janë dhënë arsye të mjaftueshme, juridike dhe faktike për të gjitha faktet 

relevante të cilat janë të pranuara edhe për këtë Gjykatë. Aktgjykimi i goditur nuk është i 

përfshirë me shkeljet thelbësore të dispozitave të procedurës kontestimore të cilat kjo Gjykatë i 

vëren sipas detyrës zyrtare. 

Sipas vlerësimit të kësaj Gjykate, aktgjykimi i goditur nuk përmban të meta të cilat 

kishin me kontestuar ligjshmërinë e aktgjykimit lidhur me zbatimin e gabuar të së drejtës 

materiale, me rastin e aprovimit si të bazuar të kërkesëpadisë së paditësit. Kjo për arsye se 

gjykatat e instancës më të ulët drejtë kanë vlerësuar se janë plotësuar kushtet ligjore të parapara 

në dispozitën e nenit 154 të LMD-së, për kompensimin e pagave paditësit gjatë kohës sa ka qenë 

i larguar nga marrëdhënia e punës në mënyrë të kundërligjshme. Punëtori ka të drejtë të kërkojë 

kompensimin e dëmit në bazë të ligjit (neni 154 të LMD), për shkak të ndërprerjes së 

marrëdhënies së punës vetëm nëse gjykata ka anuluar vendimin e tij mbi ndërprerjen e 

marrëdhënies së punës si të kundërligjshëm. Për faktin se vendimi mbi largimin e paditësit nga 

marrëdhënia e punës është anuluar si i kundërligjshëm, paditësit i takon e drejta për 

kompensimin e të ardhurave personale për gjithë kohën sa nuk i është mundësuar të punojë dhe 

atë nga data 4.10.2010 e gjer më datë 9.1.2014. Prandaj, janë të pabazuara thëniet në revizion se 

aktgjykimi i goditur është marrë me zbatimin e gabuar të së drejtës materiale. 

Thëniet në revizion lidhur me shkeljet thelbësore të dispozitave të procedurës 

kontestimore, kjo Gjykatë i vlerëson si të papranueshme për faktin se në revizion nuk saktësohet 

se ku konsistojnë këto shkelje dhe nuk janë arsyetuar në kuptim të ligjit, ndërsa Gjykata e 

revizionit e shqyrton aktgjykimin e goditur brenda kufijve dhe shkaqeve të treguar në revizion ( 

neni 215 të LPK). 

Njëherësh pretendimet në revizion se baza dhe lartësia e kërkesëpadisë së paditësit për 

kompensimin e të ardhurave personale, nuk është argumentuar me fakte, kjo Gjykatë i vlerësoi si 
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të papranueshme për faktin  se të dhënat e tilla janë në kundërshtim me shkresat e lëndës pasi që 

baza për kompensimin e të ardhurave personale paraqet aktgjykimi i Gjykatës Komunale në 

Lipjan, C.nr.265/2010 datë 10.9.2012 me të cilin është anuluar njoftimi mbi ndërprerjen e 

marrëdhënies së punës së paditësit. Ndërkaq lartësia e kompensimit të pagës për periudhën 

kontestuese është caktuar  në bazë të pasqyrës së pagave e të paditurës e cila pasqyrë e pagave 

nuk ka qenë kontestuese në mes të ndërgjyqësve. Prandaj pretendimet e tilla e të paditurës 

paraqiten si të pabazuara. 

Nga lartë të cekurat e në bazë të dispozitës së nenit 222 të LPK-së, u vendos si në 

dispozitiv të këtij aktgjykimi. 

 

  GJYKATA SUPREME E KOSOVËS NË PRISHTINË 

        Rev.nr.109/2018 datë 23.4.2018 

 

       

 

          Kryetar i kolegjit, 

               Isa Kelmendi 

 


