
                       REPUBLIKA E KOSOVËS / REPUBLIKA KOSOVA 

 

               Rev.nr.305/2021 

            GJYKATA SUPREME E KOSOVËS – kolegji i përbërë nga gjyqtarët: Shukri 

Sylejmani, kryetar, Muhamet Rexha dhe Beshir Islami, anëtarë, në çështjen juridike të 

paditëses A. M. nga ..., të cilën sipas autorizimit e përfaqëson Teki Bokshi, avokat nga ..., 

kundër të paditurve Kryqi i Kuq i Kosovës, me seli në ..., dhe Kryqi i Kuq Komunal në ..., 

të cilët i përfaqëson Armand Krasniqi, avokat nga ..., dhe Durim Osmani, avokat në ..., për 

shkak të kompensimit të ardhurave personale, duke vendosur sipas revizionit të paditurës 

Kryqi i Kuq i Kosovës, të paraqitur kundër aktgjykimit të Gjykatës së Apelit të Kosovës në 

Prishtinë, Ac.nr.3604/2018 datë 15.03.2021, në seancën e kolegjit të mbajtur më 

25.11.2021, merr këtë: 

 

     A  K  T  GJ  Y  K  I  M  

 

 Refuzohet si i pabazuar revizioni i të paditurës Kryqi i Kuq i Kosovës me seli në ..., 

i paraqitur kundër aktgjykimit të Gjykatës së Apelit të Kosovës në Prishtinë, 

Ac.nr.3604/2018 datë 15.03.2021. 

                                                              A  r  s  y  e  t  i  m  

 

 Me aktgjykimin e  Gjykatës së Apelit të Kosovës në Prishtinë, Ac.nr.3604/2018 

datë 15.03.2021, është refuzuar si e pabazuar ankesa e të paditurave Kryqi i Kuq i Kosovës 

me seli në ..., dhe Kryqit të Kuq Komunal në ..., dhe është vërtetuar aktgjykimi i Gjykatës 

Themelore në Pejë, C.nr.215/2016 datë 06.06.2018, me të cilin, në pikën I të dispozitivit, 

detyrohen të paditurat që paditëses në emër të kompensimit të ardhurave personale për 

periudhën kohore prej datës 01.10.2013 e deri më datën 31.05.2017, t’i paguajnë pagat bazë 

– neto të papaguara në lartësi prej 14,372.28 €, me kamatë ligjore në shkallë prej 8% duke 

filluar nga data 31.05.2017 e deri në pagesën definitive, kamatën ligjore për periudhën 

kohore nga data 01.10.2013 deri më datën 31.05.2017 në shumën prej 2,154.73 €, t’i 
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paguajë edhe pagën bazë – neto të papaguar për çdo muaj nga data 31.05.2017 e deri në 

kthimin në vendin e mëparshëm të punës, me kamatë në shkallë prej 8%, trustin pensional 

dhe tatimin në burim si dhe shpenzimet e procedurës në shumë prej 1,928.00 €, të gjitha 

këto në afat prej 7 ditësh nga dita e dorëzimit të aktgjykimit. Ndërsa në pjesën II të 

dispozitivit detyrohen të paditurat që paditëses, në trustin pensional të Kosovës në emër të 

kontributit pensional për periudhën kohore nga data 01.10.2013 deri më datën 31.05.2017, 

t’i paguajnë shumën prej 788.99 €, dhe në Administratën Tatimore të Kosovës në emër të 

tatimit në burim të paguajnë shumën në lartësi prej 618.46 €, të gjitha këto në afat prej 7 

ditësh nga dita e marrjes së këtij aktgjykimi. 

 Kundër aktgjykimit të lartpërmendur të gjykatës së shkallës së dytë, e paditura 

Kryqi i Kuq i Kosovës, me kohë ka paraqitur revizion për shkak të aplikimit të gabuar të 

së drejtës materiale, me propozim që të prishen të dy aktgjykimet e lartpërmendura dhe 

çështja të kthehet në rigjykim.  

 Paditësja përmes të autorizuarit të saj ka paraqitur përgjigje në revizion, duke 

kontestuar pretendimet e revizionit, me propozim që revizioni të refuzohet si i pabazuar. 

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

Kontestimore (LPK), shqyrtoi aktgjykimin e goditur me revizion, revizionin e paraqitur si 

dhe shkresat e lëndës, dhe gjeti se: 

 Revizioni i të paditurës Kryqi i Kuq i Kosovës me seli në ..., është i pabazuar. 

 Për hirë të qartësimit deri në fund të kësaj çështjeje juridike fillimisht duhet 

konstatuar kronologjinë procedurale të zhvillimit gjyqësor në drejtim të përfundimit të 

kësaj çështjeje. Kështu, në këtë çështje juridike, paditësja në vitin 2009 ka paraqit padi 

kundër Kryqit të Kuq Komunal në ..., e më vonë është zgjeruar padia edhe ndaj Kryqit të 

Kuq të Kosovës me seli në ..., për shkak të kthimit në punë dhe njohjes së të gjitha të 

drejtave që dalin nga marrëdhënia e punës. Duke vendosur sipas kësaj padie, me 

aktgjykimin e Gjykatës Komunale në Pejë C.nr.57/09 datë 15.07.2011 aprovohet në tërësi 

si e bazuar kërkesëpadia e paditëses, dhe anulohet si i kundërligjshëm vendimi i të paditurës 

Kryqi i Kuq i Kosovës-Kryqi i Kuq Komunal në ..., nr..., datë 25.12.2008 me të cilin 

paditësja është shkarkuar nga posti i sekretares së Organizatës Komunale të Kryqit të Kuq 

në ..., nga data 20.11.2008 me çka i është ndërprerë marrëdhënia e punës, dhe detyrohen të 



3 
 

paditurat që paditësen ta kthejnë në vendin e punës me të gjitha të drejtat dhe detyrat në 

punë, nga data e largimit, si dhe t’ia paguajë shpenzimet e procedurës në shumë prej 

826,80€.  Ndërsa, me aktgjykimin e Gjykatës së qarkut në Pejë Ac.nr.370/2011 datë 

20.12.2011 është ndryshuar në tërësi aktgjykimi i lartë përmendur i gjykatës së shkallës së 

parë, ashtu që është refuzuar  si e pa bazuar kërkesëpadia e paditëses e përshkruar si në 

dispozitivin e të njëjtit aktgjykim.  Duke vendosur në shkallë të tretë në këtë çështje 

kontestimore, Gjykata Supreme e Kosovës me aktgjykimin Rev.nr.54/2012 datë 

06.06.2013, ka pranuar revizionin e paditëses dhe ka ndryshuar aktgjykimin e lartë 

përmendur të Gjykatës së Qarkut në Pejë, Ac.nr. 370/2011 datë 20.12.2011, ashtu që ka 

lënë në fuqi pjesën I dhe II të dispozitivit të aktgjykimit të Gjykatës Komunale në Pejë, 

C.nr.57/2009 datë 15.07.2011, me të cilën është aprovuar si e bazuar kërkesëpadia e 

paditëses  dhe është anuluar si i kundërligjshëm vendimi i të paditurës nr.54/2008 datë 

25.12.2008, me të cilin paditësja është shkarkuar nga posti i sekretares së Organizatës 

Komunale të Kryqit të Kuq në ..., nga data 20.11.2008, ndërsa ka prishur të dy aktgjykimet 

e lartpërmendura në pjesën e cila ka të bëjë me atë që paditëses t’i njihen të gjitha të drejtat 

nga marrëdhënia e punës nga data e largimit si dhe t’i paguhen shpenzimet e procedurës në 

shumë prej 826,80 € dhe në këto pjesë lënda i kthehet gjykatës së shkallës së parë për 

rigjykim.  

 Në rigjykim Gjykata Themelore në Pejë, me aktgjykimin C.nr.621/2013 datë 

17.10.2013, në pikën I dhe II të dispozitivit aprovon kërkesëpadinë e paditëses dhe sërish 

detyron të paditurat që paditësen ta kthejnë në marrëdhënie pune, në vendin e punës dhe 

detyrat e punës si sekretare e Kryqit të Kuq Komunal në Pejë në afat prej 7 ditësh nga dita 

e marrjes së këtij aktgjykimi, ndërsa me pikën III, IV dhe V të dispozitivit detyron të 

paditurat që në emër të kompensimit të dëmit për shkak të pamundësimit të realizimit të 

ardhurave personale për periudhën 01.12.2008 e deri më datën 30.09.2013 t’i paguaj 

shumën neto në lartësi prej 14,273.25 €, shumën e kamatës së kapitalizuar në shumë prej 

1,227.94 €, si dhe shpenzimet e procedurës në shumë prej 2,184.34 €, duke konstatuar që 

detyrimet e pagesës së kontributit pensional dhe  tatimit në burim, janë detyrime që të 

paditurat i kanë Buxhetit të Kosovës  dhe Trustit Pensional të Kosovës, dhe mos pagesa e 

tyre paraqet shkelje serioze ligjore. Në procedurë ankimore, duke vepruar sipas ankesës së 

të paditurave, Gjykata e Apelit të Kosovës me aktgjykimin Ac.nr.3798/2013 datë 

18.01.2016, ka refuzuar ankesën e të paditurave dhe ka vërtetuar aktgjykimin e 
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lartpërmendur të Gjykatës Themelore në Pejë, C.nr.621/2013 datë 17.10.2013, në pjesën 

III, IV dhe V të dispozitivit, që kanë të bëjnë me kërkesat për dhënie materiale të paditëses, 

ndërsa është pranuar pjesërisht ankesa e të paditurve dhe është ndryshuar i njëjti aktgjykim 

në paragrafin I të dispozitivit që ka të bëjë me kërkesën e paditëses për kthim në punë, në 

punët dhe detyrat e saj të punës, ashtu që padia e paditëses në këtë pjesë hedhet si e palejuar 

(si çështje e gjykuar), ndërsa Gjykata Supreme e Kosovës me aktgjykimin Rev.nr.147/2016 

datë 01.09.2016, ka refuzuar si të pathemeltë revizionin e paditëses kundër këtij aktgjykimi 

të gjykatës së shkallës së dytë (Ac.nr.3798/2013 datë 18.01.2016), përkitazi me pjesën e 

dispozitivit ku është hedhur padia si e palejuar, si çështje e gjykuar, ndërsa në pjesën tjetër 

aktgjykimi i goditur ka mbetur i pashqyrtuar.  

 Meqë si u tha më lart me aktgjykimin e plotfuqishëm të Gjykatës Themelore në 

Pejë, C.nr.621/2017 datë 17.10.2013, nuk është gjykuar detyrimi i të paditurave që 

paditëses t’i paguajnë të ardhurat personale në të ardhmen, por vetëm për periudhën kohore 

01.12.2008 e deri më datën 30.09.2013, paditësja më datë 11.03.2016 paraqet padi të re për 

të ardhura personale me të cilën ka kërkuar të ardhurat personale të pagjykuara deri më tani 

përkitazi me periudhën 01.10.2013 deri më 31.05.2017, dhe nga këtu e deri në kthimin në 

vendin e mëparshëm të punës. 

 Gjykata Themelore në Pejë, tani sipas kësaj padie të vitit 2016 pas përfundimit të 

procedurës provuese, me aktgjykimin C.nr.215/2016 datë 06.06.2018, ka aprovuar 

kërkesëpadinë e paditëses dhe ka detyruar të paditurat që paditëses t’i paguajnë të ardhurat 

personale për periudhën 01.10.2013 gjer më datën 31.05.2017, dhe në të ardhmen deri në 

kthimin e saj në vendin e mëparshëm të punës, trustin pensional dhe tatimin në burim, në 

tërësi si në dispozitivin e  të njëjtit aktgjykim, duke gjetur se paditësja pa dyshim është e 

dëmtuar me mos pagesën e të ardhurave personale dhe se të paditurat kanë detyrim ligjor 

që paditëses t’ia paguajnë të ardhurat personale të kërkuara. 

 Gjykata e shkallës së dytë në procedurë ankimore ka refuzuar si të pabazuara 

ankesat e të paditurave dhe ka vërtetuar aktgjykimin e gjykatës së shkallës së parë 

C.nr.215/2016 datë  06.06.2018, si të drejt dhe të ligjshëm, duke pranuar kështu si të 

bazuara të gjitha konstatimet faktike dhe juridike të së njëjtës gjykatë. 
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 Në një gjendje të tillë faktike, Gjykata Supreme e Kosovës pranon si të bazuar 

qëndrimin juridik të gjykatës së shkallës së parë dhe të dytë lidhur me aprovimin si të bazuar 

të kërkesëpadisë së paditëses dhe detyrimin e të paditurave që paditëses t’i paguajnë të 

ardhurat personale për periudhën 01.10.2013 e deri më 31.05.2017 si dhe në të ardhmen 

deri në kthimin e saj në vendin e mëparshëm të punës, së bashku me kërkesat tjera aksesore, 

pagesën e trustit pensional dhe tatimit në burim, pasi që aktgjykimet e këtyre gjykatave në 

këtë çështje kontestimore nuk përfshihen me shkelje thelbësore të dispozitave të procedurës 

kontestimore e as me zbatim të gabuar të së drejtës materiale, në të cilat Gjykata Supreme 

e Kosovës kujdeset sipas detyrës zyrtare.  

 Për më tepër, Gjykata Supreme vlerëson se janë të pabazuara pretendimet e 

revizionit se të dy aktgjykimet e lartpërmendura janë të kundërligjshme ngase sipas 

revizionit, në kuptim të nenit 312-315 të Ligjit për Procedurën Përmbarimore pala paditëse 

në rast se është duke u ekzekutuar titulli përmbarimor, është dashur të paraqet kërkesë të 

veçantë pranë organit përmbarues brenda afatit prej 90 ditësh që ‘i paguhen të ardhurat 

personale në të ardhmen e jo përmes padisë nga marrëdhënia e punës, ti kërkoj këto të 

ardhura personale.  

 Këto pretendime të revizionit u vlerësuan si të pabazuara për faktin se paditësja me 

padinë e vitit 2016 sipas të cilës janë nxjerr dy aktgjykimet të cilat tani kontestohen me 

revizion, ka kërkuar pagesën e të ardhurave personale për periudhën 01.10.2013 deri më 

31.05.2017 dhe të ardhurat personale deri në kthimin në vendin e mëparshëm të punës, pasi 

që me aktgjykimin paraprak të plotfuqishëm  i cili është konfirmuar me aktgjykimin e 

gjykatës së shkallës së dytë, edhe në procedurën sipas revizionit, me rastin e pranimit të së 

drejtës së paditëses në të ardhura personale prej datës 01.12.2008 e deri më datën 

30.09.2013, nuk është gjykuar detyrimi i të paditurave që paditëses t’i paguajnë të ardhurat 

personale edhe në të ardhmen, andaj paditësja për mbrojtjen e të drejtës së saj me të drejtë 

ka paraqitur padi të re me të cilën ka kërkuar të ardhurat personale të papaguara deri atëherë 

por edhe për të ardhmen, kështu që nuk mund të bëhet fjalë për zbatimin e gabuar të së 

drejtës materiale nga ana e gjykatës së shkallës së parë dhe të dytë me rastin e aprovimit të 

kërkesëpadisë së paditëses me aktgjykimet të cilat tani kontestohen me revizion. 

             Për më tepër në nenin 315 të Ligjit për Procedurë Përmbarimore përcaktohet që 

kreditori që ka parashtruar propozimin për kthim në punë, ka të drejtë të kërkoj që gjykata 
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të nxjerr aktvendim me të cilin do të caktoj se, debitori ka për detyrë që atij t’ia paguaj në 

emër të pagës shumat mujore që janë bërë të kërkueshme, nga dita në të cilën ka marrë 

formë të prerë vendimi e deri në ditën e rikthimit në punë. 

             Paditësja nuk ka kërkuar nxjerrjen e këtij aktvendimi, ngase detyrimi i të paditurave 

për pagesën e të ardhurave personale paditëses në të ardhmen, nuk ka qenë i gjykuar me 

aktgjykimin e plotfuqishëm të lartpërmendur, kështu që në këto rrethana Gjykata Supreme 

e Kosovës vlerëson se zhvillimi eventual i procedurës përmbarimore ndaras për 

përmbarimin e aktgjykimit të plotfuqishëm i cili tani kontestohet me revizion dhe i 

aktgjykimit të mëparshëm të plotfuqishëm me të cilin i janë pranuar të ardhurat personale 

paditëses për një periudhë tjetër paraprake, nuk qon në  konsekuencën juridike- në 

paligjshmërinë e këtyre aktgjykimeve, andaj edhe pretendimet e revizionit të paditurës të 

paraqitura në këtë drejtim vlerësohen si të pabazuara. Për më tepër, Gjykata Supreme 

vlerëson se në këtë dispozitë ligjore kreditorit vetëm i është dhënë mundësia që ka të drejtë 

të kërkoj nxjerrjen e aktvendimit sipas kësaj dispozite ligjore, mirëpo Gjykata Supreme 

vlerëson se nëse kreditori nuk e kërkon nxjerrjen e këtij aktvendimi, kjo nuk do të thotë se 

kreditori e humb të drejtën që me padi të veçantë të kërkoj të ardhurat personale deri në 

ditën e kthimit të tij në punë. 

 Në revizionin e të paditurës nuk janë paraqitur pretendime tjera për zbatimin e 

gabuar të së drejtës materiale. Gjykata Supreme vlerëson se paditësja është e dëmtuar me 

mos pagesën e të ardhurave personale kontestuese, andaj konkludon se gjykata e shkallës 

së parë dhe e dytë me rastin e aprovimit të kërkesëpadisë së paditëses dhe detyrimit të 

paditurave që paditëses t’i paguajnë të ardhurat personale kontestuese, në mënyrë të drejt 

kanë zbatuar të drejtën materiale.  

 Për arsyet e paraqitura më lartë e në pajtim me nenin 222 të LPK, u vendos si në 

dispozitiv të këtij aktgjykimi.  

                           GJYKATA SUPREME E KOSOVËS-PRISHTINË    

               Rev.nr.305/2021, më 25.11.2021 

                                                                                               Kryetari i kolegjit, 

                             Shukri Sylejmani 
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