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Numri i lëndës: 2020:105868 

Datë: 17.03.2021 

Numri i dokumentit:     01604298 

                                                                                                                C.nr.816/2020 

 

 

GJYKATA THEMELORE NË MITROVICË, si kontestimore i përberë nga gjyqtari 

individual Naim Meholli dhe me bashkëpunëtorin profesional Burim Geci, në çështjen juridike 

të paditëses L.K nga Mitrovica, të cilën sipas autorizimit me shkrim e përfaqëson Z.A, avokat 

nga Mitrovica, kundër të paditurës K... , të cilën e përfaqëson A.M, baza e kontestit “kontest 

pune”, pas mbajtjes së seancës kryesore publike të datës 03.03.2021 ne të cilën ishin të 

pranishëm paditësja, përfaqësuesi i paditëses dhe përfaqësuesi i të paditurës, me datë 

17.03.2021 nxjerr këtë: 

 

 

A K T GJ Y K I M 

 

I. APROVOHET kërkesëpadia e paditëses L.K nga Mitrovica, pjesërisht si e bazuar; 

 

II. DETYROHET e paditura K... që ne emër të pagave për përudhen kohore nga data 

01.11.2015 deri më 31.08.2017, apo për 22 muaj, që paditëses ti paguaj: 

 

- ne emër të borxhit kryesor-pagave te papaguara, shumën prej 10,029.14 euro (më 

fjalë: dhjetëmijë e njëzetë e nëntë euro e katërmbëdhjetë cent)  

- në emër te kamatës ligjore për borxhin kryesor, nga data 01.11.2015 e deri më datën 

30.11.2020 në lastesi prej 8%, shumën prej 3,688.83 euro (më fjalë: tremijë e 

gjashtëqind e tetëdhjetë e tete euro e tetëdhjetë e tre cent) të llogaritur nga ana e 

ekspertit financiar, dhe kamatën ligjore prej 8%, për borxhin kryesor, nga dita e 

nxjerrjes se ekspertizës (datë 01.12.2020) e deri në pagesën definitive,  

- në emër të Tatimit në Burim, shumën prej 571.78 euro (më fjalë: pesëqind e 

shtatëdhjetë e një euro e shtatëdhjetë e tetë cent), të cilat duhet të paguhen nga 

llogaria e të paditurës, përmes Ministrisë së Financave-departamenti i Thesarit në 

llogarit në Administratën Tatimore të Kosovës; 

- në emër të Trustit Pensioal, shumën prej 1,115.84 euro (më fjalë: njëmijë e njëqind 

e pesëmbëdhjetë euro e tetëdhjetë e katër cent), nga llogaria e të paditurës në 

llogarinë e hapur të paditëses që e ka të hapur në Trustin Pensional të Kosovës. 

Të gjitha këto në afat prej 7 ditësh nga dita e marrjes së këtij aktgjykimi e deri në 

pagesën definitive të detyrimit, nën kërcenim të përmbarimit të detyrueshëm.  

 

III. REFUZOHET pjesa e kërkesëpadisë, me të cilën paditësja ka kërkuar që të kthehet në 

vendin e punës me të gjitha të drejtat dhe obligimet qe rrjedhin nga ai vend i punës, si e 

pabazuar. 
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IV. OBLIGOHET e paditura K... , t’ia paguajnë paditëses shpenzimet e procedurës në 

shumë  te përgjithshme prej 1,049 euro (me fjalë: njëmijë e dyzet e nëntë euro), të 

gjitha në afat prej 7 ditësh nga dita e marrjes së aktgjykimit, nën kërcënim të 

përmbarimit të detyrueshëm. 

 

 

 

A  r s y e t i m  

 

 

Përmbledhja e çështjes (historiku) 

 

Paditësja L.K, përmes të autorizuarit të saj, më datë 30.12.2015 ka parashtruar padi pran kësaj 

gjykatë, kundër të paditurës K... për kompensimin ne emër të pagave dhe kthimin në punë me 

të gjitha të drejtat dhe detyrat nga marrëdhënia e punës. 

 

Pas përfundimit të shqyrtimit gjyqësor Gjykata Themelore në Mitrovicë më vendimin e saj 

C.nr.744/2015 të datës 08.02.2016 e ka aprovuar ne tërësi kërkesëpadinë e paditëses si të 

bazuar. 

E paditura K... , përmes Avokaturës Publike Komunale ka parashtruar ankesë në Gjykatën e 

Apelit të Kosovës, kundër vendimit C.nr.744/2015 për shkak të shkeljeve të dispozitave të 

procedurës kontestimore, vërtetim të gabuar dhe jo të plotë të gjendjes faktike dhe zbatimin e 

gabuar të se drejtës materiale, ka propozuar që aktgjykimi i atakuar të prishet në tërësi, apo të 

ndryshohet sa i përket detyrimit për pagesën e pagave. Në lidhje më ankesën, përfaqësuesi i 

paditëses ka parashtruar përgjigje në ankesë, me të cilën ka kërkuar nga Gjykata e Apelit që 

ankesën e te paditurës ta refuzoj në tërësi të pabazuar  dhe ta vërtetoi aktgjykimin e goditur.  

 

Gjykata e Apelit e Kosovës, me vendimin Ac.nr.1260/2016, të datës 06.07.2020 e ka aprovuar 

pjesërisht si të bazuar ankesën e të paditurës K... , dhe e ka prishur aktgjykimin e Gjykatës 

Themelorë në Mitrovicë C.nr.744/2015 në pikën I të dispozitivit përkitazi më detyrimin e të 

paditurës që paditësen ta kthej në vendin e mëparshëm të punës, ose vendin e punës që i 

përgjigjet aftësive të saja të punës dhe në pikën II të dispozitivit, në të cilën është vendosur të 

detyrohet e paditura për kompensimin e pagave dhe shpenzimeve procedurale, dhe lënda për 

këto pjesë i kthehet gjykatës së shkallës së parë në rigjykim. Gjykata e Apelit ka konstatuar se 

gjykata e shkallës se parë nuk e ka shtjelluar mjaftueshëm nëse e paditura detyrohet që edhe 

pas skadimit të kontratës së punës të vazhdoj raportin juridik me paditësen dhe cilat janë 

arsyeje vendimtare për në përfundim të tillë, duke rikujtuar se kontrata e lidhur mes paditëses 

dhe të paditurës ka qenë për periudhën tri vjeçare, gjykata e shkallës së parë nuk e ka marrë 

parasysh këtë rrethanë. Dhe për kompensimin e të ardhurave pensionale për paditësen, gjykata 

nuk ka vërtetuar nëse paditësja, pas ndërprerjes së kontratës së punës. 

 

Çështja në rigjykim 

 

Kjo gjykatë, ka hapur shqyrtimin gjyqësor për rivendosje me datë 19.10.2020, në të cilën ka 

ftuar për seancë përfaqësuesin e paditëses dhe të paditurën-si në elaborimet e dhëna në vazhdën 

e tërë këtij vendimi gjyqësor.  
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Përfaqësuesi i paditësit në seancën e datës 05.11.2020, i propozoi gjykatës që të caktohet 

ekspert nga lëmi i financiar i cili do të vërtetoj obligimet e pagave dhe obligimet tjera. Për këtë 

propozim, përfaqësuesi i të paditurës nuk e kundërshtoj.  

 

Gjykata më Aktvendimin e saj C.nr.811/2020 të datës 05.11.2020, cakton si ekspertë financiar 

... i cili u obligua të paraqes llogaritjen e pagave për periudhën Nëntor 2015 e deri me 

31.08.2017, për pos këtyre të bej edhe përllogaritjen e kamatës nga dita kur secila pagë është 

bërë e arritshme deri në nxjerrjen e ekspertizës financiare, si dhe të bëjë përllogaritjet e tatimit 

në burim dhe kontributet pensionale për paditësen.  

 

Eksperti financiar, me datën  30.11.2020 e ka përpiluar ekspertizën financiare, me të cilën ka 

konstatuar pagat që do të kishte përfituar paditësja që nga muaji Nëntor 2015 e deri me 

31.08.2020 si dhe kamatën ligjore për periudhën në fjalë deri në nxjerrjen e ekspertizës 

financiare, mjetet monetare të cilat do të duheshin paguar për tatimin në burim dhe trustin 

pensional për paditësen.  

 

Në seancën e dytë (shqyrtimin gjyqësor) të datës 03.03.2021, përfaqësuesi i paditëses në fjalën 

përfundimtare, mbeti në tërësi pran padisë dhe kërkesëpadisë, bëri precizimin e kërkesëpadisë 

konform ekspertizës se ekspertit financiar, ashtu që propozoi që të obligohet e paditura qe ne 

emër të borxhit të pagave të papaguara ti paguaj paditëses shumën prej 10,029.14 euro, dhe ne 

emër të kamatës, shumën prej 3,688.83 euro me kamat prej 8% në borxhin kryesor duke 

llogaritur nga data 01.12.2020 e deri në pagesën përfundimtare, meqenëse nga data 30.11.2020 

është llogaritur kamata si dhe ne emër të tatimit në burim shumën prej 571.78 euro të cilat 

duhet të paguhen direkt nga llogaria e të paditurës përmes Thesarit në Administratën Tatimore 

të Kosovës e jo ne xhirollogarinë personale të paditëses, si dhe ne emër të Trustit Pensional në 

shumë prej 1,115.84 euro, po ashtu në llogarinë e paditëses që është e hapur në Trustin 

Pensional. Ka kërkuar edhe kthimin në vendin e punës, sepse, po të mos ishte larguar e njëjta 

në mënyrë të kundërligjshme të gjitha parametrat do të ishin që të vazhdohet kontrata e punës. I 

kërkoi shpenzimet e procedurës. 

 

Përfaqësuesi i autorizuar i të paditurës në seancën e shqyrtimit kryesor deklaroj mbetet ne 

tërësi pran deklarimeve të dhëna ne seancat e kaluara dhe kërkoi nga gjykata që ta refuzoi 

padinë dhe kërkesëpadinë ne tërësi. Shpenzimet e procedurës nuk i kërkoi. 

  

Për të vlerësuar drejtë dhe për të vërtetuar gjendjen faktike lidhur me këtë çështje juridike, në 

shqyrtimin kryesor-publik të datës 03.03.2021, me propozimin e palëve, gjykata bëri 

administrimin e këtyre provave: 

 

a. Të gjitha provat të cilat janë administruar në lëndën C.nr.744/2015, të seancës se datës 

25.01.2016; 

b. Ekspertiza Financiare e datës 30.11.2020 me të gjitha shkresat e sajë. 

Në mes palëve ndërgjyqëse mbeti edhe me tutje kontestuesi fakti se a i takon paditëses 

kompensimi i të ardhurave nga paga për periudhën nga data 01.11.2015 deri më 31.08.2017, 

kjo ne bazë të kontratës se punës të lidhur në mes paditëses dhe të paditurës, si dhe kthimi i të 

njëjtës në vendin e saj të punës me të gjitha të drejtat dhe obligimet të cilat burojnë nga ai vend 

i punës.  

Pasi që Gjykata bëri vlerësimin e secilës provë veç e veç dhe të gjitha së bashku, mbështetur në 

dispozitat nga neni 8 i LPK-së, si dhe në bazë të rekomandimeve të gjykatës së skallës së dytë, 

pasi e ktheu çështjen në rivendosje, dhe arriti në përfundim se në këtë cështje juridike 
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kontestimore duhet të vendosur si në dispozitiv të këtij aktgjykimi, duke e aprovuar pjesërisht 

kërkesëpadinë si të themeltë.  

 

Nga provat e administruar me lartë, konkretisht nga Kontrata e punës më numër 18, e datës 

03.09.2014, paditësja ka qenë e angazhuar si mësimdhënëse e gjuhës angleze për periudhën 

01.09.2014 deri me datën 31.08.2017, Gjykata konstaton se palët ndërgjyqëse kishin lidhur 

kontratë ne mes veti, për angazhimin e L.K si mësimdhënëse e gjuhës angleze. Sipas kësaj 

kontratë, angazhimi është përcaktuar të hyjë në fuqi në momentin e nënshkrimit (04.09.2014), 

ndërkaq për punën e kryer në kontratë nuk është caktuar lartësia e pagës.  

 

Lidhur me lartësinë e pagës se paditëses, Gjykata pas propozimit nga ana e përfaqësuesit të 

paditëses për caktimin e ekspertit financiar, i cili do të caktonte si lartësinë e pagës, dhe 

obligimet e tjera që e paditura i ka ndaj paditëses. Gjykata me Aktvendimin e saj 

C.nr.816/2020, të datës 05.11.2020 ka caktuar si ekspert financiar ... , i cili më datë 30.11.2020 

ka përgatitur ekspertizën financiare, me të cilën ka konstatuar se sa i përket borxhit për pagat e 

papaguara si dhe komtën e llogaritur në vonesat e pagesave të pagave, ka ardhur në përfundim 

se obligimi i tërësishëm i palës se paditur ndaj palës paditëse është si vijon:  

 

-borxhi në emër të pagave të papaguara, për 22 muaj nga 455.87 euro për muaj, shumën totale 

prej 10,029.14 euro; 

 

-kamata e llogaritur për periudhën nëntor 2015 deri më 30.11.2020, shumën totale prej 

3,688.83 euro; 

 

-në emër të Tatimit në Burim (ATK), për 22 muaj, nga 25.98 euro në muaj, shumën totale prej 

571.56 euro; 

 

-në emër të Trustit të Kursimeve Pensionale, që e paditura duhet t’ia deponoi paditëses në 

xhirollogarinë  saj, është 1,115.84 euro. 

 

Për më tepër ky ekspert edhe në seancën kryesore të datës 03.03.2021 ka dhënë shpjegime të 

mjaftueshme për gjykatën se si ka ardhur deri të konkluzioni i tij përkitazi me ekspertizën rreth 

vlerësimit të obligimeve që e paditura ka ndaj paditëses. Ndërsa në pyetjet e parashtruara nga 

përfaqësuesi i të paditurës, se pagesat në lidhje me Trustin Pensional dhe Tatimin në Burim, të 

vendimet gjyqësore që kanë të bëjnë me realizmin e te ardhurave si në rastin konkret, a 

ndalohen nga Thesari, eksperti përgjigjet se po gjithsesi, meqenëse kemi të bëjmë me 

llogaritejen e kamatës e cila është pjesë përbërëse e borxhit të pagës. Në pyetjen tjetër, se 

obligimet për Tatimin në Burim dhe Trustin pensional, këto të holla a duhet të shkojnë në 

llogarinë personale të paditëses, pastaj i mbetet në vullnetin e paditëses që ti paguaj këto 

obligimi, apo këto duhet të paguhen direkt nga Thesari i Kosovës për Administratën Tatimorë 

dhe Trustin pensional, Eksperti përgjigjet, këto duhet të paguhen direkt në emër të Trustit 

Pensional dhe Administratën tatimore. Pyetja tjetër e përfaqësuesit te së paditurës, se si ka 

ardhur deri tek konstatimi lidhur me lartësinë e pagës, kur në kontratë nuk është fare e cekur 

lartësia e pagës. Eksperti përgjigjët se, llogaritja behët përmes “...” llogaritet paga bazë, dhe 

asaj page i shtohet kontributi pensional dhe tatimi në burim. Në rastin konkret llogaritja e pagës 

është bërë nga lista e pagave që paditësja i ka realizuar, para se të njëjtën ta largonin nga 

procesi i punës. Ndërsa në pyetjen e Gjykatës, sa i përket pagesës për Trustin Pensional, e keni 

cekur se e paditura ka për obligimi ta paguaj edhe pjesën e vetë edhe të paditëses. Eksperti 

përgjigjet, meqenëse paditëses i është përllogaritur paga neto të shuma e përgjithshme, atëherë 

pjesa e obligimeve, qoftë për palën paditëse apo palën e paditur, sa i përket Trustit Pensional 
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dhe Tatimit në Burim, mbesin në obligim të punëdhënësit. Ky vlerësim dhe konstatim i 

ekspertit edhe në ekspertizën e dorëzuar në gjykatë, si dhe në përgjigjen e pyetjeve të dhëna në 

seancën kryesore për gjykatën kanë qenë të sakta dhe bindëse. 

Gjykata në tërësi ka pranuar konstatimet e ekspertit në fjalë, pasi që të njëjtat u dhanë nga ana e 

ekspertit përkatës në mënyrë profesionale dhe argumentuese, dhe përputhen në mes veti, dhe 

me provat e tjera e posaçërisht me provat e administruara që i janë bashkangjitur shkresave të 

lëndës, e në veçanti duke marr parasysh pagën që paditësja do ta kishte realizuar, po qesë do të 

ishte ne vendin e saj të punës.  

 

Fakti se paditëses iu është ndërprerë marrëdhënia e punës në mënyrë të kundërligjshme, 

Gjykata gjeti se me rastin e largimit të paditëses nga vendi i saj i punës, e paditura nuk i ka 

zbatuar kushtet ligjore të parapara me dispozitat e Ligjit të Punës, ku i ka ndërprerë paditëses 

marrëdhënien e punës.  

 

Me nenin 72 paragrafi 1 i Ligjit të Punës parashihet se “Vendimi për të ndërprerë kontratën e 

punës duhet të bëhet me shkrim dhe duhet të përfshijë arsyetimin për ndërprerje”. Ndërsa me 

nenin 71 paragrafin 2 parashihet se “punëdhënësi mund të ndërpresë kontratën e punës për 

kohë të caktuar me njoftim prej 30 ditësh kalendarike”.  

 

Gjykata gjeti se e paditura kishte dështuar ta njoftojë me kohë paditësen për ndërprerjen e 

kontratës së punës, pasi që vendimin për ndërprerje të kontratës ia kishte kumtuar të njëjtën 

ditë kur ia kishte ndërprerë marrëdhënien e punës. Me këtë rast e paditura duke vepruar në 

kundërshtim me detyrimet ligjore nga neni 71 paragrafi 2 i Ligjit të Punës, nuk e ka respektuar 

afatin 30 ditor për njoftim të ndërprerjes së marrëdhënies së punës. Me këtë rast e paditura i ka 

shkelur afatet ligjore për ndërprerjen e kontratës së punës, duke mos e njoftuar paditësen me 

kohë për përfundimin e marrëdhënies së punës – gjë që ka pasur obligim ta bëjë konform 

dispozitave të lartcekura. Këtë pjesë të aktgjykimi e ka vërtetuar Gjykata e Apelit e Kosovës 

më Aktgjykimin Ac.nr. 1260/2016, të datës 06.07.2020.  

 

Duke qenë se e paditura pa arsye dhe pa ndonjë bazë ligjore të paraparë me Ligjin e Punës, 

paditëses ia ka ndërprerë kontratën e punës në mënyrë të parakohshme, të njëjtës detyrohet t’ia 

kompensojë pagat e papaguara. Duke u bazuar në përllogaritjet e ekspertit financiar, sipas 

ekspertizës të datës 30.11.2020, gjykata erdhi në përfundim se e paditura ka për obligim që 

paditëses në emër të pagave të pa paguara për periudhën prej datës 01.09.2014 deri me datën 

31.08.2017 në shumë prej 10,029.14 euro ne emër të borxhit kryesor, ne emër te kamata se 

llogaritur për periudhën nëntor 2015 deri më 30.11.2020, shumën totale prej 3,688.83 euro, në 

emër të Tatimit në Burim (ATK), për 22 muaj, nga 25.98 euro në muaj, shumën totale prej 

571.56 euro, në emër të Trustit të Kursimeve Pensionale, që e paditura duhet t’ia deponoi 

paditëses në xhirollogarinë  saj, është 1,115.84 euro. Kjo duke iu referuar nenit 154 të LMD-së, 

i cili parasheh se “kush i shkakton tjetrit dëmin, ka për detyrë ta kompensoi, në qoftë se nuk 

provohet se dëmi ka lindur pa fajin e tij” kurse me dispozitën e nenit 158, parashihet se 

“fajësia ekziston kur dëmtuesi e ka shkaktuar dëmin me dashje apo nga pakujdesia”. Prandaj, 

nga sa u tha më lartë, dhe mbi bazën e çmuarjes së lirë e më ndërgjegje të te gjitha provave, 

Gjykata vendosi ta aprovojë si të bazuar kërkesëpadinë e paditëses si në pikën II të dispozitivit 

të këtij vendimi. 

 

Lidhur me kërkesëpadinë e paditësit për kthim në vendin e punës, Gjykata gjeti se nuk ka bazë 

ligjore për kthim në vendin e punës, pasi që paditësja ka pasur kontratë me kohë të caktuar – 

çka nuk i jep të drejtë paditësit në kthimi në vendin e punës. Sipas dispozitave ligjore të nenit 

67 paragrafi 1 pika 1.3 thotë se kontrata e punës ndërpritet sipas fuqisë ligjore me skadimin e 
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kohëzgjatjes se kontratës. Në rastin konkret është vërtetuar se kontrata e punës e lidhur në mes 

paditëses dhe të paditurës është lidhur në kohëzgjatje të caktuar, konkretisht nga data 

01.09.2014 e deri më 31.08.2017, andaj, data 31.08.2017 konsiderohet si datë e ndërprerjes së 

kontratës së punës sipas fuqisë së ligjit, mbi bazën e kësaj, Gjykata vendosi si në pikën III të 

dispozitiv të këtij aktgjykimi. 

 

Në lidhje me rekomandimin e Gjykatës së Apelit se nëse paditësja pas ndërprerjes së kontratës 

së punës ka punuar në ndonjë vend tjetër të punës dhe cila është lartësia e të ardhurave që ka 

realizuar gjatë kësaj kohë, dhe nëse ka realizuar para gjat perjudhes sa ishte jasht mardheies se 

punës te e paditura, Gjykata duke u bazuar ne ekspertizën financiare, paditësja, ka realizuar 

edhe 5 paga për vitin 2015 në AUK, konkretisht për muajit Mars, Prill, Maj, Qershor dhe 

Dhjetor, për këtë periudha kohorë, këto paga janë realizuar paralelisht me pagat që ka realizuar 

si mësimdhënëse tek e paditura, jashtë orarit të rregullt të punës, përjashtimisht paga e muajit 

Dhjetor në lartësi prej 513.15 euro, për më tepër kjo mund të vërehet edhe nga transaksionet 

bankare të ... Bank të datës 17.12.2015. Paditësja, ka realizuar edhe dy paga gjatë vitit 2016, 

kur nuk ka qenë në marrëdhënie të rregullt pune për shkak të largimit nga puna nga ana e të 

paditurës, këto paga i ka realizuar në AUK për muajin Mars 2016 në shumë prej 879.69 euro, 

dhe për muajin Prill 2016 shumën prej 513.15 euro. Po ashtu, paditësja ka realizuar një pagës 

prej 128.50 euro nga MASHT-i për muajin Shtator 2016, por pa destinim të caktuar se për 

çfarë janë paguar këto, kjo mund të vërehet edhe nga transaksioni bankar i ... Bank të datës 

30.03.2016, 28.04.2016 dhe 05.09.2016. Shuma e tërësishme pagave të sipërshënuara për vitin 

2015-2017 që paditë ka realizuar është shumë 2,034.49 euro. Andaj, Gjykata pati parasysh 

rekomandimet e Gjykatës së Apelit, mirëpo, në rastin konkret, paditësja këto paga i ka 

realizuar jashtë orarit të rregullt ne nje institucion tjetër privat AUK, dhe shumë tjetër e 

realizuar nga MASHT-ti, ku nuk dihet për të destinimi se për çka është bërë, mbi bazën e 

këtyre rrethanave, Gjykata nuk mundi ti zbres të njëjtat shuma në borxhin kryesor. Duke pasur 

parasysh parimin fundamental nga marrëdhënia e detyrimeve që është e ndaluar t’i shkaktohet 

dëm palës tjetër, në rastin e zbritjes së këtyre shumave, paditëses do të i shkaktohej dëm, 

përderisa paditësja, këto të ardhura i ka fituar jashtë orarit të rregullt të punës, por edhe gjatë 

periudhës sa ishte e punësuar tek e paditura para se te largohej nga puna, e njëjta ka realizuar të 

ardhura jashtë orarit të rregullt të punës nga institucioni i lartcekur. 

 

Gjykata shtjellon faktin  sa i përket kamatën ligjore, se e njëjta prej datës se paraqitjes së padisë 

e deri me nxjerrjen e ekspertizës është llogaritur nga ana e ekspertit financiar dhe për të njëjtën 

është vendosur në pikën II të dispozitivit të këtij aktgjykimi. Ndërsa sa i përket lartësia së 

kamatës së përcaktuar prej 8% pas datës se nxjerrjes se ekspertizës, i referohet nenit 382 

paragrafi 1 dhe 2 të LMD-së, dhe si moment të fillimit të kamatës, gjykata ka marr datën e 

nxjerrjes së ekspertizës, gjegjeshit prej datës 30.11.2020 e deri ne pagesën definitive, pasi siç u 

sqarua edhe më lartë, kamata ligjore prej datës se paraqitjes se padisë e deri te nxjerrja e 

ekspertizës është llogaritur nga ana e ekspertit dhe është përfshirë tek shuma totale e detyrimit. 

 

Në lidhje më afatin e përmbushjes vullnetare të detyrimit sipas këtij Aktgjykimi si dhe afatin 

për Ankesë prej 7 ditësh, Gjykata vendosi në bazë të nenit 476 dhe 477 të LPK-së. 

 

Vendimin që pala e  paditur t’i bartë shpenzimet e procedurës kontestimore, gjykata e ka 

mbështetur në dispozitat ligjore konform nenit 449 dhe 452 të LPK-së. Lartësia e shpenzimeve 

të aprovuara, i referohet shpenzimeve sipas lëndës C.nr.744/2015 në shumë prej 389 euro, 

shpenzimet të përfaqësuesit të autorizuar të paditësit, për përfaqësim për dy seancë të mbajtur, 

(për secilën seancë te mbajtur shumën prej 270 euro), shumën prej 540 euro, shumën prej 120 

euro ne emër te përpilimit te ekspertizës. 
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Prandaj, gjykata, bazuar ne arsyet e cekura me larte, bazuar ne nenet 4, 5, 7, 8 dhe 10 e lidhur 

me nenin 143 paragrafi 1 te LPK-së, vendosi si ne dispozitiv te këtij aktgjykimi. 

 

GJYKATA THEMELORE NË MITROVICË 

C.nr.816/2020, me datë 17.03.2021 

 

 GJ Y Q T A R I, 

                                                                                                                           Naim Meholli 

 

 

UDHEZIM MBI MJETIN JURIDIK: Kundër këtij aktgjykimi, lejohet e drejta ne ankese, ne 

afat prej 7 ditësh, nga dita vijuese pas ditës se pranimit te këtij aktgjykimi, Gjykatës se Apelit 

ne Prishtine. Ankesa ushtrohet përmes këtij gjykate. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


