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Numri i dokumentit:     01426002 

 

                      C.nr.357/19 

  

 GJYKATA THEMELORE NË PRISHTINË DEGA NË LIPJAN, si gjykatë civile e 

shkallës së parë në përbërje prej gjyqtarit të vetëm  Avdirrahman Gashi, me sekretaren jurudike 

Nexhmije Ahmeti,  në çështjen juridiko-civile  të paditëses V.F nga P..., të cilen e përfaqson  E.A 

av. ne P..,  ndaj tё paditures A. për Sh. të N.A, me seli ne V.., tё cilin e pёrfaqëson A.Z,  me 

autorizim, përshkak të kompenzimit të t’ardhurave përsonale, vlera e kontestit 3102.-€,  nё 

shqyrtimin kryesor publik, të  mbajtur me dt.29.12.2020, në prezencën e të autorizuarve  të 

palëve ndërgjyqësore,  merr këtë: 

 

A K T G J Y K I M 
  

APROVOHET  kërkesëpadia e precizuar e paditëses V.F. nga P...  si e BAZUAR  dhe 

DETYROHET e paditura A. për Sh. të N.A, me seli ne V.., që paditëses t’ia kompenzoj të 

ardhurat personale, respektivisht bonuset  për periudhen kontestuese 03.09.2008  e deri me 

dt.31.12.2010, shumën prej 3102.-€, me kamatë ligjore në lartësi prej 8%, duke filluar nga 

dt.10.10.2010, e deri te pagesa e plotë dhe në të njëjten kohë t’ia kompenzoj shpenzimet e 

procedurës kontestimore në shumë prej 584.60.-€, të gjitha këto në afat prej 7 dite nga dita e 

dorëzimit të aktgjykimit, nën kërcnimin e përmbarimit të dhunshëm.  

 

            A  r s y e t i m 
 

Paditësja V.F , nga P... te kjo gjykatë permes të autorizuarit  A.Q av. në P...,  ka ushtruar 

padi  ndaj të paditurit  ANP “A.J ”, me seli në S.., përshkak të Anulimit të vendimit për 

shkëputjen e kontratës së punës tek e cila paditësja ka punuar si Menagjere e prokurimit ku me 

vendimit e Bordit të drejtorëve të dt.03.09.2008, i është shkëputur në mënyrë të kundërligjshme 

kontrata e punës.  Paditësja përveq kërkesës për anulimin e vendimit ka kërkuar edhe 

kompenzimin e të ardhurave personale  si dhe të drejtat tjera nga data e ndërprerjes së 

kundërligjshme të marrëdhenies së punës e deri me datën e kthimit në punë,  e cila kërkesë është 

gjykuar me aktgjykimin e kësajë gjykate C.nr.256/08 të dt.14.06.2012 dhe i cili aktgjykim  në 

pjesen që ka të bëj me anulimin e vendimit të t’paditures të dt.03.09.2008  për shkëputjen e 

kontratës së punës është vërtetuar  nga Gjykata e Apelit të Kosovës Ac.nr. 4537/2012 të 

dt.17.12.2014, ndërsa në pjesen tjetër  që i referohet kthimit të paditëses në punë me të gjitha të 

drejtat nga marredhenia e punës dhe pagimin e të ardhurave personale është prishë dhe lënda 

është kthyer në riprocedurë. Gjithashtu pas vendosjes lidhur me te ardhurat personale ne 

riprocedurë kjo gjykate me aktgjykimin C.nr.2/15 te dt.30.11.2015, ka vendosur pjesen e te 

ardhurave personale ku me aktgjykimin e shkalles se dyte Ac.nr.613/16 te dt.03.07.2009, eshte 

vertetuar aktgjykimi i shalles se pare sa i perket te ardhurave personale per periudhen kontestuese 
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ndersa sa i perket bonuseve te pa realizuara eshte prish aktgjykimi i shkalles se pare dhe është 

kthyer ne rivendosje.  

Duke i respektuar udhëzimet e Gjykatës së shkallës së dytë i autorizuari i paditësit E. A. 

av. në P.., ne shqyrtimin e dates 15.12.2020 pas marrjes se ekspetizes financiare te ekspertit prof. 

A.B , e ka precizuar kërkespadinë e paditëses  sa i perket bonuesve te pa realizuara e cila per 

kete pjese eshte kthyer ne rivendosje nga gjykata e shkalles se dytë, ku ka theksuar se në rastin 

konkret baza juridike e kërkespadisë së paditëses  është vërtetuar  me aktgjykimin e Gjykatës së 

shkallës së dytë dhe mbi bazën e ekspertizës finansiare e ka precizuar lartësinë e kërkespadisë 

duke i kërkuar të drejtat tjera respektivisht bonuset per periudhen kontestuese dhe ne lartesinë  si 

në dispozitiv të këtij aktgjykimi.  

Ne fjalen përfundimtare i autorizuari i paditeses ka deklaruar, nga provat te cilat janë 

shqyrtuar ne procedure e provave e posaqrisht me mendimin e ekspertit per çështjen juridike dhe 

financiare prof. A.B te dt.10.10.2020, si dhe te sqarimeve te paraqitura gjatë procedures është 

vertetuar se paditeses ne emer te mosrealizimit te pageses per bonuse gjate periudhes kontestuese 

ka perjetuar dëm nga veprimet jo te ligjshme te  paditurës dhe per kete arsye e paditura eshte 

pergjegjese per demin e shkaktuar material sikurse eshte e precizuar ne parashtresen per 

precizimin e kërkesëpadisë të dt.08.12.2020. 

Shpenzimet e procedures i ka kërkuar sipas TA-së.  

E paditura në riprocedurë ka mbetur në tërësi pranë kundërshtimeve të paraqitura  në 

fazat e mëparshme duke theksuar se e paditura  ka obligim ndaj paditëses deri në kohën sa e 

njejta ka pasur kontratë pune  deri me dt.31.12.2010 ndërsa pas kësajë periudhe nuk ka kurrfar 

detyrimi për të ardhura personale duke e kontestuar kërkespadinë e paditëses për të ardhura 

personale pas kësajë date të lartëcekur. Ne fjalen perfundimtare  ka mbetur pran kundershtimeve 

te deri tanishme duke theksuar se edhe metutje e kundershton kerkespadinë me arsyetimin se e i 

mungon baza juridike ngase paditëses nuk mund t’i realizohet asnje pagese shtesë per periudhen 

derisa nuk ka qenë ne pune, andaj i ka propozuar gjykates qe kerkespadine e paditesit ta refuzoj 

si të pabazuar.  

Shpenzimet e procedures nuk i ka kërkuar.  

Për vërtetimin e plotë të gjendjes faktike dhe gjykuar drejtё  në këtë çështje juridiko-

civile, gjykata me propozimin e palëve ka bërë administrimin e provave me shiqimin dhe leximin 

e  kontratës së punës e lidhur në mes të paditëses dhe të paditures të muajit Janar 2003 së bashku 

me aneks kontratën e dt.31.12.2007, me shiqimin dhe leximin e kërkesës për rishqyrtimin e 

vendimit mbi ndërprerjen e kontratës së punës e dt.25.09.2008, me shiqimin dhe leximin e 

informimit mbi ndërprerjen e kontratës të punës të dt.29.08.2008, me shiqimin dhe leximin e 

vendimit të dt.03.09.2008, me shiqimin dhe leximin e ekspertizës finansiare Prof. A.B , të 

dt.30.04.2012 dhe plotësimit të dt.28.05.2012 si dhe ekspertizës së fundit pas kthimit të lendës 

në riprocedurë e dt. 31.10.2015, me shiqimin dhe leximin e aktgjykimit penal të Gjykatës së 

Qarkut në Prishtinë P.nr.44/09 të dt.07.07.2011,  si dhe  me shiqimin dhe leximin e ekspetizes 

financiare te prof. A.B e dt.10.10.2020, dhe pas vlerёsimit tё seciles provё veç e veç dhe të 

gjithave bashkarisht e në vështrim të  nenit 8 tё LPK-sё, gjykata gjeti se kërkesëpadia e paditëses 

është e bazuar për çka edhe vendosi si në dispozitiv të këtijë aktgjykimi.  

Mbi bazën e provave të administruara e të cilave gjykata iu fali besimin pasi që me asnjë 

prove deri në përfundimin e shqyrtimit gjyqësor nuk u argumentua e kundërta nga ajo siç është 

vendosur në dispozitiv të këtijë aktgjykimi u vërtetua se paditësja V.F nga P.., ka qenë në 

marrëdhënie pune tek e paditura që nga viti 2003  ndërsa sipas aneksit të dt.31.12.2007, të njejtës 

kontrata e punës i është vazhduar deri me dt.31.12.2010, dhe këto detyra të punës i ka kryer  deri 

me datën e largimit nga puna 03.09.2008 si Menagjere e Prokurimit.  Paditësja i është drejtuar 

Bordit të Drejtorëve të t’paditures me kërkesë për rishqyrtimin e vendimit mbi ndërprerjen e 

kontratës së punës  dhe ka marrë informimin me dt.29.08.2008,  se Bordi i drejtorëve me 

dt.22.08.2008, me shumicë votash ka vendosur që ta ndërpren kontratën e paditëses duke u 
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bazuar në Statutin e Aeroportit  si dhe në Ligjin për Ndërmarrjet Publike. Gjithashtu nga provat 

e administruara gjykata vërtetoj faktin se ndaj paditëses ishte udhëhequr procedure penale  në 

Gjykatën e Qarkut në Prishtinë,  nga gjyqtarët e EULEX-it,  për të cilen veper penale të 

shpërdorimit të detyres zyrtare është shpallur e pafajshme dhe mbi bazën e kësaj te kjo gjykatë 

është udhëhequr procedura kontestimore  për çka është vërtetuar  nga kjo gjykatë dhe Gjykata e 

Apelit të Kosovës  se vendimi i Bordit të drejtorëve të t’paditures  të dt.03.09.2008,  mbi 

ndërprerjen e kontratës së punës të paditëses është i kundërligjshëm, ndërsa për  të drejtat 

respektivisht të ardhurat personale lënda është kthyer në riprocedurë  ku gjykata duke i 

respektuar udhëzimet e gjykatës më të lartë dhe mbi bazën e ekspertizës finansiare të ekspertit 

Prof.A .B,  vërtetoj se paditëses i është shkaktuar dëm material  përshkak të mosrealizimit të të 

ardhurave personale me fajin e të paditures  dhe e njëjta gjatë kësaj kohe  nuk ka realizuar të 

ardhura personale  nga data e ndërprerjes së kundërligjshme të kontratës së punës 03.09.2008 e 

gjersa e njejta ka pasur kontratë pune 31.12.2010, ku sipas ekspertit të lartëcekur  paditëses i 

është shkaktuar  në shumë të përgjithshme dëm material prej  55.767.31.-€,  si dhe bonuse që 

kishte me realiuzu sikur të ishte në marrëdhenie pune 9.888.65.-€,  si dhe në Trustin e kursimeve 

pensionale që kishte për të paguar e paditura në emër të paditëses  gjatë kësaj periudhe 

kontestuese e njejta kishte obligim  që t’ia paguaj shumën prej 6257.33.-€, ndërsa në 

Administratën Tatimore të Kosovës,  në emër të pagave  do të duhej të paguante shumën prej 

5863.20.-€, shuma këto të cilat do të kishte me i realizuar paditësja sikur mos t’iu  kishte ndërpre 

kontrata e punës nga e paditura, dhe se Gjykata e Apelit e Kosoves me aktgjykimin Ac.nr.613/16 

dt.03.07.2019, e ka vertetuar aktgjykimin e shkalles se parë te kesaj gjykate C.nr.2/15 

dt.30.11.2015, me përjashtim te kërkesave qe i’u është referuar bonuseve per periudhen 

kontestuese ku per kete pjesë lenda eshte kthyer ne rivendosje dhe bazuar ne verejtjet e dhena 

gjykata ka angazhuar ekspertin financiar i cili ekspert ka hartuar ekspertizen plotësuese me 

dt.10.10.2020, ku eshte konstatuar se lartësia e bonuseve te parealizuara qe do t’i kishte realizuar 

paditesja sikur te ishte ne marredhenie pune gjatë periudhes kontestuese 03.09.2008, e deri me 

dt.31.12.2010, eshte ne lartesi prej 2481.-€, dhe duke marre parasysh edhe kamatën ligjore per 

kete shumë ne lartesi prej 621.-€, shuma e pergjithshme e ketyre bonuseve do te ishte prej 3102.-

€. 

Meqenëse baza juridike e kërkespadisë së paditëses  është vërtetuar në këtë çështje 

kontestimore nga Gjykata e shkalles së dytë por kontestuese  ishte vetëm lartësia e saj dhe pasi 

gjykata vërtetoj  lartësin e kërkesëpadisë me anë të ekspertizës plotësuese finansiare te dates 

10.10.2020, bazuar në nenin  154  të LMD-së, (Ligjit të aplikueshëm në këtë rast të vitit 1978) 

që parashef që kush i shkakton dëm tjetrit ka për detyrë t’ia kompenzoj dhe meqenëse në rastin 

konkret është vërtetuar se demi në lartësin siç e kërkon paditësja është shkaktuar me fajin e të 

paditures për këtë gjykata conformë dispozites së lartëcekur  dhe nenit 189 të Ligjit të lartëcekur  

e detyroj të padituren që paditëses t’ia kompenzoj dëmin material  në lartësinë siç është gjykuar 

në dispozitiv të këtijë aktgjykimi.  

Me rastin e vendosjes në këtë çështje kontestimore gjykata vlerësoj edhe pretendimet e 

pales së paditur  mirepo te njejtat i refuzoi si te pabazuara me arsyetimin se siq u theksua me 

larte baza juridike e kesaj pjese te kerkesepadise eshte vertetuar me aktgjykim te formes se prere, 

por lartesia e saj sa i perket bonueseve per periudhen kontestuese u vertetua nga eksperti finansiar 

bazuar edhe ne udhezimet e dhena nga Gjykata e Apelit te Kosoves.  

Meqenëse pala paditëse e ka fituar kontestin dhe i ka kërkuar shpenzimet për këtë gjykata 

e detyroj të padituren që pales paditëse t’ia kompenzoj shpenzimet e procedures dhe ate që kanë 

të bëjn shumën prej 104.-€, për përpilimin e nje parashtrese per precizim, per espertize plotesuese 

finansiare shumen prej 75.-€, per tri perfaqesime te perfaqesuara nga avokati i pales paditese 

shumen nga 135.20.-€, apo shumen e pergjitheshme prej 584.60.-€, e të cilat shpenzime kanë 

qenë të nevojshme për përfundimin e këtijë kontesti për çka është vendosur si në dispozitiv të 

këtijë aktgjykimi.  
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Nga arsyet  e cekura më lartë dhe bazuar në dispozitat e lartëcekura dhe dispoziten e nenit 

262 të LMD-së,  u vendos si në dispozitiv të këtijë aktgjykimi.  

 GJYKATA THEMELORE  NË PRISHTINË-DEGA NË LIPJAN.  
 C. nr. 357/2019, me dt. 29.12.2020.       

                                        GJYQTARI,  

                       Avdirrahman Gashi  

 

 UDHËZIM JURIDIK: Kundër këtijë aktgjykimi është e lejuar ankesa Gjykatës së 

Apelit  në Prishtinë në afat prej 7 ditësh nga dita e marrjes së të njejtit,  nëpërmes të kësajë 

gjykate.                  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


