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GJYKATA SUPREME E KOSOVËS, kolegji i përbërë nga gjyqtarët: Beshir Islami, kryetar, Erdogan 

Haxhibeqiri dhe Gyltene Sylejmani, anëtarë, në çështjen juridike të paditëses Sh.K., nga ..., të cilën e përfaqëson me 

autorizim Y. K., avokat nga Prizreni, kundër të paditurës I. M. “F...” me seli në ..., të cilin me autorizim e 

përfaqëson avokat V. R., nga ..., për shkak të kompensimit t të ardhurave personale, përkitazi me revizionin e të 

paditurës, paraqitur kundër aktgjykimit të Gjykatës së Apelit të Kosovës, Prishtinë Ac.nr.2119/2015, datë 20 gusht 

2019, në seancën e kolegjit të mbajtur më 27 prill.2020, mori këtë: 

 

 

A  K  T  GJ  Y  K  I  M 

 

 

Refuzohet si i pa bazuar, revizioni i të paditurës, I.M., “F...” me seli në ..., paraqitur kundër aktgjykimit të 

Gjykatës së Apelit të Kosovës, Prishtinë Ac.nr.2119/2015 datë 20 gusht 2019. 

 

 

A  r  s  y  e  t  i  m  i  

 

 

Me aktgjykimin e Gjykatës së Apelit të Kosovës në Prishtinë, Ac.nr.2119/2015, datë 20 gusht 2019 , është 

refuzuar si e pabazuar ankesa e përfaqësuesit të paditurës, ndërsa është vërtetuar  aktgjykimi i Gjykatës Themelore 

në Prizren C.nr.1085/14 datë 15 prill 2015, me të cilin në pjesën I-të  të dispozitivit, është aprovuar kërkesëpadia e 

paditëses, në  pjesën II të dispozitivit është detyruar e paditura që në emër të kompensimit  të ardhurave personale,  

nga dita e ndërprerjes së mardhenjës së punës, me 21 mars 2011 e deri në prill të vitit 2015, t’i paguajë paditëses 

shumën prej 49,000.00€, sipas kontratës së punës të datës 11 Janar 2011. Nga shuma e 49,000.00€  bruto, zbritet 

shuma prej 14,000.00€ të cilën paditësja e ka realizuar në bazë të aktgjykimit të Gjykatës komunale në Prizren, 

C.Nr.290/2011, datë 13 shtator 2012, prandaj shuma e mbetur për pagesë 35,000.00€, ndërsa pas muajit prill 2015 e 

pa ditura ti paguaj paditëses pagën mujore në shumë prej 1,000.00€ bruto deri në kthimin e paditëses në vendin e 

punës, të gjitha këto me kamatë të cilën e aplikojnë bankat afariste në Kosovë, për mjetet e deponuara për më shumë 

se një vit, pa destinim të caktuar, duke filluar nga dita e parashtrimit të padisë e deri në pagesën definitive, në afat 

prej 7 ditësh nga dita e pranimit të aktgjykimit, nën kërcënimin e ekzekutimit të dhunshëm. Në pikën III të 

aktgjykimit obligohet e paditura që paditëses ti kompensoi në emër të shpenzimeve të procedurës shumën prej 

445.00€, në afat prej 7 ditësh nga dita e pranimit të aktgjykimit, nën kërcënimin e ekzekutimit të dhunshëm. 

 



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

dispozitave të procedurës kontestimore dhe zbatimit të gabuar të së drejtës materiale, me propozim që të aprovohet 

revizioni, të prishen apo ndryshohen aktgjykimet e gjykatave më të ulta. 

 

 

 

Gjykata Supreme e Kosovës, pas shqyrtimit të aktgjykimit të goditur me revizion, sipas nenit 215 të LPK, 

ka gjetur se: 

 

Revizioni i të paditurës është i pabazuar. 

 

Nga shkresat e lëndes rezulton se në procedure e zhvilluar e cila i ka paraprirë marries së aktgjykimit të 

goditur me revision, me aktgjykimin e Gjykatës së Apelit të Kosovës në Prishtinë Ac.nr.4342/2012 datë 7.4.2014, 

është refuzuar si e pabazuar ankesa e paditëses dhe ankesa e përfaqësuesit të paditurës, ndërsa aktgjykimi i Gjykatës 

Komunale në Prizren C.nr.290/2011 datë 13.9.2012, është vërtetuar, me të cilin me pjesën I të dispozitivit është 

aprovuar pjesërisht kërkesëpadia e paditëses. Me pjesën II të dispozitivit është anuluar si i paligjshëm vendimi i të 

paditurës datë 21 mars 2011, me të cilin paditëses i është ndërprerë marrëdhënia e punës. Me pjesën III të 

dispozitivit është detyruar e paditura që në emër të kompensimit të të ardhurave personale, t’i paguajë paditëses 14 

paga mujore në shumë prej 1.000 € bruto në muaj dhe atë sipas kontratës së punës datë 12 janar 2011, apo në shumë 

të përgjithshme prej 14.000 € bruto, në afat prej 7 ditësh pas pranimit të aktgjykimit, nën kërcënim të përmbarimit të 

dhunshëm. Me pjesën IV të dispozitivit është detyruar e paditura që paditëses t’ia paguajë shpenzimet procedurale 

në shumën prej 606 €, në afat prej 7 ditësh pas pranimit të aktgjykimit, nën kërcënim të përmbarimit të dhunshëm. 

Me pjesën V të dispozitivit është refuzuar si e pabazuar pjesa tjetër e kërkesëpadisë së paditëses, me të cilën ka 

kërkuar që të detyrohet e paditura ta kthejë në vendin dhe detyrat e saj të punës.  

 

Gjykata Supreme e Kosovës duke vendosur në procedurën sipas revizionit kundër aktgjykimit të përmendur 

më lartë, me Aktgjykimin e vet Rev.nr.205/2014 të datës 14 tetor 2014 Refuzoi revizionin e të paditurës paraqitur 

kundër aktgjykimit të lartë përmendur përkitazi me pjesën I dhe II të dispozitivit të aktgjykimit të Gjykatës 

Komunale në Prizren C.nr.290/2011 datë 13 shtator 2012, që ka të bëjë me aprovimin e përsëritshëm të 

kërkesëpadisë së paditëses dhe anulimin si të paligjshëm të vendimit për ndërprerjen e marrëdhënies së punës datë 

21 mars 2011, ndërsa pranoi revizionin e të paditurës në pjesën III të dispozitivit të aktgjykimit të gjykatës së 

shkallës së parë e cila ka të bëjë me detyrimin e të paditurës që në emër të kompensimit të të ardhurave personale t’i 

paguajë paditëses 14 paga mujore në shumë prej nga 1.000 €, bruto, në muaj dhe atë sipas kontratës së punës datë 12 

janar 2011, apo në shumë të përgjithshme prej 14.000 € dhe në këtë pjesë prishi aktgjykimet e gjykatave të 

instancës më të ulët dhe çështjen i’a  ktheu gjykatës së shkallës së parë për rigjykim. Pranoi si të bazuar revizionin i 

paditëses, ndryshoi  aktgjykimin e  Gjykatës së Apelit të Kosovës në Prishtinë Ac.nr.4342/2012 datë 7 prill 2014, 

dhe atë të  Gjykatës Komunale në Prizren C.nr.290/2011 datë 13 shtator 2012, që ka të bëjë me pjesën V të 



dispozitivit, ashtu që aprovohet si e bazuar kërkesëpadia e paditëses që të detyrohet e paditura ta kthejë në vendin 

dhe detyrat e saj të punës. 

 

Gjykata e shkallës së parë në procedurë të përsëritur duhej të vendoste vetëm për kompensimin e të 

ardhurave dhe duke u bazuar në gjetjet  në aktgjykimin e Gjykatës Supreme, administroi provat dhe konstatoi se e 

paditura  duhet t’ia kompensoi të ardhurat personale për kohën dhe shumën si në dispozitivin e aktgjykimit të 

gjykatës së shkallës së parë. 

  

Gjykata e shkallës së dytë në procedurën sipas ankesës, ka vlerësuar se gjykata e shkallës së parë në 

mënyrë të drejtë dhe të plotë ka vërtetuar gjendjen faktike e cila nuk vihet në dyshim me asnjë pretendim të ankesës, 

drejt ka zbatuar të drejtën materiale kur ka vendosur si në dispozitivin e aktgjykimit, se aktgjykimi nuk është 

përfshirë me shkelje thelbësore të dispozitave të procedurës kontestimore, prandaj në tërësi ka pranuar arsyet e 

gjykatës së shkallës së parë të paraqitura në arsyetimin e aktgjykimit të saj, për çfarë ka refuzuar si të pabazuar 

ankesën e përfaqësuesit të paditurës, ndërsa aktgjykimin e ankimuar e ka vërtetuar. 

 

Duke u nisur nga gjendja e tillë e çështjes, Gjykata Supreme e Kosovës, ka gjetur se gjykatat e instancës më 

të ulët, duke vërtetuar drejt dhe në mënyrë të plotë gjendjen faktike, drejt kanë zbatuar dispozitat e procedurës 

kontestimore dhe të drejtën materiale, kur kanë gjetur se kërkesëpadia e paditëses është e bazuar sepse sipas 

kontratës së punës paditësja Sh. K., te e paditura ka qenë e punësuar nga data 25. shtator 2000, në vazhdimësi deri 

më 21 mars 2011, me ndërprerje të efektshme si dhe paralajmërim prej 60 ditëve kalendarike nga data 20.5.2011, 

kur i është ndërprerë kontrata e punës ka qenë në marrëdhënie pune tek e paditura 10 vjet 5 muaj e 26 ditë. 

Aktgjykimi i Gjykatës Supreme e ka bërë të ligjshme bazën për kompensimin e të ardhurave për faktin se tanimë  

ishte konstatuar me aktgjykim se largimi nga puna ishte i paligjshëm dhe se e paditura kishte obligim ta kthente në 

punë paditësen. 

 

Në revizion ngriten pretendime se Gjykata e Apelit  ka marr aktgjykim në shkelje të thelbesore të 

dispozitave të procedurës kontestimore sepse ka vendosur për çështje për të cilën paditësja e ka refuzuar kthimin në 

punë me kontratë një vjeçare dhe këtë ushtruesi i revizionit e konsideron se e ka permbush obligimin. Objekt i 

revizionit janë vetëm çështja e gjykuar në procedurë të pësëritur dhe të vendosura me aktgjykimin e atakuar. Gjykata 

Supreme e Kosovës vlerëson sa i përket obligimit të kthimit në punë kjo është aplikuar me të drejtë sepse   paditësja 

me të paditurën ka themeluar marrëdhënie pune në kohë të pacaktuar ngase me nenin 10.5 të Ligjit të Punës në 

Kosovë, është përcaktuar se kontrata për një periudhë të caktuar ripërtërihet në mënyrë të qartë ose të 

vetëkuptueshme për një periudhë të punësimit më të gjatë për 10 vite, konsiderohet si kontratë për periudhë të 

pacaktuar kohore. 

 



Pretendimi i revizionit se janë llogaritur 3 paga me shumë është i paqëndrueshëm sepse nga data 21 Mars 

2011 e deri në maj te vitit 2015 bien 49 paga, përfshirë pagën e Prillit 2015, si të fundit të llogaritur për këtë 

periudhë. 

  

Pretendimi i të paditurës në revizion se konform udhëzimeve të Gjykatës Supreme, në aktgjykimin 

Rev.nr.205/2014 të datës 14 tetor 2014 çështjet të cilat janë kthyer në rigjykim janë vetëm ato për të cilat ka 

vendosur gjykata e shkallës së parë, pra kompensimi i 14 paga mujore në shumë prej nga 1.000 €, bruto, në muaj 

dhe atë sipas kontratës së punës datë 12 janar  2011, apo në shumë të përgjithshme prej 14.000 €, bruto dhe lidhur 

me pjesën IV të dispozitivit e cila ka të bëjë me obligimin e të paditurës që në emër të shpenzimeve procedurale e jo 

kompensimi sipas ri precizimit të kërkesëpadisë që nënkupton kompensimin e pagave nga dita e ndërprerjes së 

mardhenjës së punës e deri në kthimin në punë, është i papranueshëm për Gjykatën e revizionit për arsye se me 

aktgjykimin e Gjykatës Supreme  Rev.nr.205/2014 të datës 14 tetor 2014 përfundimisht është vërtetuar se largimi 

nga puna ishte i paligjshëm dhe paditësja kishte mardhenje të përhershme pune me të paditurën dhe se e paditura ka 

obligim ta kthej në punë paditësen. Rrjedhimisht edhe kompensimi i të ardhurave është i ligjshëm. Me pretendimet e 

lartë përmendura të revizionit nuk mund të vihet në pyetje aktgjykimi i gjykatës së shkallës së dytë dhe të parë, nga 

se këto pretendime të  revizionit ishin të përgjithësuara, të pa argumentuara, andaj edhe si të tilla u refuzuan si të 

pabazuara. 

 

Nga sa u tha më lartë, Gjykata Supreme e Kosovës ka gjetur se nuk ekzistojnë arsyet për të cilat është 

paraqitur revizioni dhe me zbatimin e nenit 222 të LPK-së, u vendos si në dispozitiv të këtij aktgjykimi. 

 

 GJYKATA SUPREME E KOSOVËS – PRISHTINË 

Rev.nr.119/2020 datë 27 Prill 2020 

 

 

         Kryetari i kolegjit, 

            Beshir Islami 

 


