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REPUBLIKA E KOSOVËS / REPUBLIKA KOSOVA 

                                                                                                        

 Ac.nr.1226/2017 

 

GJYKATA E APELIT E KOSOVËS NË PRISHTINË, në kolegjin e përbërë nga 

gjyqtarët Hunaida Pasuli, kryetare e kolegjit, Halide Reka dhe Faton Ademi, anëtar të 

kolegjit, në çështjen juridike kontestimore të paditësit H.S. të cilin sipas autorizimit e 

përfaqëson G.A. avokat në Prishtinë, kundër të paditurës B... (B...) me seli në Prishtinë, 

me bazë juridike kontest pune-anulimi i vendimit për ndërprerjen e marrëdhënies së 

punës, kthim në vendin e punës dhe kompensimin e të ardhurave personale nga 

marrëdhënia e punës, duke vendosur sipas ankesës së të paditurës të paraqitur kundër 

aktgjykimit të Gjykatës Themelore në Prishtinë C.nr.1942/13, datë 12.12.2016, në 

seancën e kolegjit të mbajtur me datë 25.01.2021 mori këtë:         

 

A K T G J Y K I M 

I. REFUZOHET pjesërisht si e pabazuar ankesa e të paditurës B... (B...) me 

seli në Prishtinë dhe VËRTETOHET aktgjykimi i Gjykatës Themelore në 

Prishtinë C.nr.1942/13, datë 12.12.2016, në pikën I të dispozitivit në të cilën 

është vendosur të anulohet si i kundërligjshëm vendimi i të paditurës i datës 

28.06.2016, për ndërprerjen e marrëdhënies së punës së paditësit dhe në 

pikën II të dispozitivit përkitazi me vendimin për detyrimin e të paditurës 

që paditësin ta kthejë në vendin e punës zyrtar në Trezorin Qendror të B... 

në Prishtinë. 

II. APROVOHET pjesërisht e bazuar ankesa e të paditurës B... (B...) me seli 

në Prishtinë, PRISHET aktgjykimi i gjykatës së shkallës së parë në pikën II 

të dispozitivit; përkitazi me detyrimin e të paditurës që paditësit t’ia 

kompensoj pagat në shumën e gjykuar si në dispozitiv dhe për shpenzimet 

e procedurës, ndërsa lënda për këto pjesë i kthehet gjykatës së shkallës së 

parë në rigjykim dhe rivendosje. 

III. Pika III e dispozitivit të aktgjykimit të Gjykatës Themelore në Prishtinë 

C.nr.1942/13, datë 12.12.2016, mbetet e pashqyrtuar. 

A r s y e t i m 
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Gjykata Themelore në Prishtinë, me aktgjykimin C.nr.1942/13, datë 12.12.2016, në 

pikën I të dispozitivit ka vendosur të aprovohet pjesërisht e bazuar kërkesëpadia e 

paditësit H.S. nga Prishtina dhe të anulohet vendimi i të paditurës i datës 28.06.2013, 

me të cilin paditësit i është ndërprerë marrëdhënia e punës. Në pikën II të dispozitivit 

gjykata ka vendosur të detyrohet e paditura që paditësin ta kthej në vendin e mëparshëm 

të punës Zyrtar në Trezorin Qendror të Bankës Private të Biznesit në Prishtinë, t’ia 

kompenzoj të ardhurat personale për periudhën 13.05.2013 e deri me 06.05.2016 në 

shumën prej 23.907.50€; në emër të tatimit në burim të paguaj shumën prej 1461,28€; 

dhe shumën 2,390.76€ në emër të kontributit pensional, me kamatë ligjore duke filluar 

nga data 12.12.2016 e deri në pagesën e plotë si dhe shpenzimet e procedurës në shumë 

prej 2,274.00€,- të gjitha në afat prej shtatë ditësh nga marrja e aktgjykimit, nën 

kërcënim të përmbarimit me dhunë. Në pikën III të dispozitivit ka vendosur të refuzohet 

kërkesëpadia e paditësit për pagesën e pushimit vjetor të pashfrytëzuar për periudhën 

kohore 2007-2013, në shumën e parave prej 2968.98€, si e pabazuar. 

Kundër këtij aktgjykimi (për pjesën e aprovuar të kërkesëpadisë), brenda afatit ligjor 

ka paraqitur ankesë e paditura, për shkak të shkeljeve thelbësore të dispozitave të 

procedurës kontestimore, vërtetimit të gabuar dhe jo të plotë të gjendjes faktike dhe 

zbatimit të gabuar të së drejtës materiale, me propozim që Gjykata e Apelit e Kosovës 

ta ndryshoj aktgjykimin e atakuar, ashtu që kërkesëpadinë e paditësit ta refuzoj në tërësi 

si të pabazuar. 

Gjykata e Apelit si gjykatë e shkallës së dytë, pas vlerësimit të pretendimeve ankimore 

lidhur me aktgjykimin e atakuar, në mbështetje të dispozitës së nenit 194 dhe 195 të 

Ligjit për Procedurën Kontestimore (LPK), ka gjetur se: 

Ankesa e të paditurës është pjesërisht e bazuar. 

Nga shkresat e lëndës rezulton se paditësi H.S. nga Prishtina me datë 12.08.2013 në 

Gjykatën Themelore në Prishtinë ka poarashtruar padi kundër të paditurës B... në 

Prishtinë, me arsye dhe kërkesë si në padi. 

Gjykata e shkallës së parë, duke vepruar sipas padisë së parashtruar dhe me qëllim të 

vërtetimit të drejtë të gjendjes faktike, në seancën e shyrtimit kryesor të mbajtur me 

datë 01.12.2016 ka zhvilluar procedurën për administrimin e provave, ndërsa mbi 

bazën e provave të nxjerra dhe nga vlerësimi i pretendimeve të ndërgjyqësve, ka gjetur 

se kërkesëpadia është pjesërisht e bazuar dhe lidhur me të njëjtën ka vendosur më 

decidivisht si në dispozitivin e aktgjykimit të ankimuar.  

Në arsyetimin e aktgjykimit gjykata ka theksuar se mes palëve ndërgjyqëse nuk ishte 

kontestues që paditësi ka qenë në marrëdhënie pune te e paditura në kohë të pacaktuar, 

në vendin e punës zyrtar në Trezorin Qendror të B... në Prishtinë dhe që me vendimin 

e të paditurës nr. D1249, datë 28.06.2013, paditësit i është ndërprerë marrëdhënia e 

punës, me arsyetimin se paditësi ka bërë shkelje të procedurës për përdorimin e qeseve 

speciale për bartjen e mjeteve dhe veç kësaj në dosjen e punëtorit gjenden tri vendime 
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për caktimin e masave disiplinore. Po ashtu nuk është kontestues që paditësi kundër 

vendimit të Komisionit disiplinor ka parashtruar ankesë në Komisionin e ankesave, i 

cili Komision me vendimin e datës 24.07.2013 ka refuzuar ankesën si të pabazuar dke 

e lënë në fuqi vendimin e ankimuar të organit disiplinor.  Gjykata mëtej ka parashtruar 

se si kontestues paraqitet ligjshmëria e vendimit për ndëprerjen e marrëdhënies së 

punës, prandaj në drejtim të vlerësimit të vendimit në fjalë i është referuar provave 

materiale të administruara si në seancën e shqyrtimit kryesor (shih procesverbalet nga 

seanca e shqyrtimit kryesor në lëndën C.nr. 1942/13), duke ardhur në përfundim se 

masa disiplinore – ndërprerje e marrëdhënies së punës është tejet e rëndë dhe nuk është 

në pajtueshmëri me kërkesat ligjore të përcaktara si në nenin 85 të Ligjit në punë. Ka 

shtuar se me asnjë provë gjykata nuk arriti të vërtetoj se paditësi ka bërë shkelje të 

rëndë të detyrave të punës që ka rezultuar me nxjerrjen e vendimit kontestues, gjersa 

masat e mëparshme disiplinore të shqiptuara nga e paditura gjykata nuk i vlerësoi si me 

ndikim për të vendosur lidhur me kërkesëpadinë për faktin se ato shkelje disiplinore 

janë të parashkruara dhe rrjedhimisht nuk kanë mundur të kenë ndikim në nxjerrjen e 

aktvendimit kontestues. Përfundimisht, nga arsyet e theksuara dhe me aplikimin e nenit 

80 të Ligjit për punë, gjykata e shkallës së parë vendosi që aktvendimin për ndërprerje 

të marrëdhënies së punës ta anuloj të kundërligjshëm.  

Duke qenë se aktvendimi kontestues është anuluar, ndërsa si pasojë e këtij vendimi 

paditësit i është shkaktuar dëm material për shkak të mosrealizimit të të ardhurave 

personale, për këtë arsye gjykata e çështjes, në mbështetje të ekspertizës financiare, - 

të cilës provë ia fali besimin në tërësi, e detyroi të paditurën që përveç kthimit të 

paditësit në punë, të njejtit në kuptim të nenit 55 të Ligjit për punë dhe nenit 154 të 

Ligjit mbi marrëdhëniet e detyrimeve (LMD), t’ia kompensoj pagat në shumën e 

gjykuar si në pikën II të dispozitivit të aktgjykimit të ankimuar. Vendimin për kamatë 

e mbështeti në dispozitën e nenit 382 të LMD-së, ndërsa vendimin për shpenzimet e 

procedurës e bazoi në nenin 449 dhe 452 të LPK-së. 

Gjykata e Apelit nisur nga kjo gjendje e çështjes vlerëson se qëndrimi dhe përfundimi 

juridik i gjykatës së shkallës së parë në pjesën e dispozitivit të vërtetuar si në pikën I të 

këtij aktgjykimi, e që ka të bëjë me anulimin e vendimit të të paditurës dhe detyrimin e 

të paditurës që paditësin ta kthej në punë, është i drejtë dhe i ligjshëm, pasi që 

aktgjykimi i atakuar në këtë pjesë nuk është i përfshirë në shkelje thelbësore të 

dispozitave të procedurës kontestimore nga neni 182 paragrafi 2, pika (b), (g), (j), (k) 

dhe (m) e LPK-së, dhe e drejta materiale është zbatuar në mënyrë të drejtë, për të cilat 

shkaqe, në kuptim të dispozitës së nenit 194 të LPK-së, Gjykata e Apelit, kujdeset sipas 

detyrës zyrtare dhe as në shkelje tjera të pretenduara në ankesë.  

Gjykata e shkallës së parë në këtë pjesë ka aplikuar drejtë ligjin material në raport me 

gjendjen faktike të vërtetuar në këtë çështje juridike, nga ku ka rrjedhur se kërkesëpadia 

e paditësit është pjesërisht e bazuar, duke dhënë arsye të mjaftueshme për faktet 

vendimtare të cilët i ka kualifikuar në pajtim me normat materialo – juridike. Në këtë 

kuptim, kolegji i kësaj gjykate e vlerëson si të pambështetur pretendimin ankimor se 
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aktgjykimi përfshihet në shkelje të dispozitave të procedurës kontestimore nga neni 

182.2 pika n e LPK-së, meqë dispozitivi i aktgjykimit në pjesën e vërtetuar është i qartë, 

i ekzaminueshëm dhe në harmoni me arsyet e parashtruara nga gjykata e shkallës së 

parë. Për më shumë, gjykata ankimore me referim në përmbajtjen e aktgjykimit të 

atakuar dhe në shkresat e lëndës, vlerëson se aktgjykimi (në pjesën e vërtetuar) është 

nxjerrë me vërtetim të drejtë dhe të plotë të gjendjes faktike nga e cila ka rezultuar se 

vendimi kontestues i të paditurës nuk ka mbështetje as në Rregulloren e brendshme mbi 

caktimin e përgjegjësisë disiplinore dhe as në dispozitat e nenit 70 të Ligjit për punë, 

për arsye se shkeljet për të cilat ngarkohet paditësi, nuk përcaktohet decidivisht si 

shkelje e rëndë e detyrave të punës, e që do të arsyetonin masën disiplinore ndërprerje 

e marrëdhënies së punës. 

Në fakt shkelja e procedurave për përdorimin e qeseve speciale për bartjen e mjeteve, 

nuk mund të kuptohet si shkelje e rëndë e detyrave të punës, përderisa si i tillë nuk 

përcaktohet me aktet juridike të brendshme dhe veç kësaj, nga rrethanat e rastit 

kuptohet se hapja e qeseve, pa praninë e trezoristit kryesor nuk është bërë me synimin 

e shkaktimit të dëmit për të paditurën dhe as për ndonjë përfitim të paditësit, por kjo ka 

ardhur si pasojë e lirimit të zyrës (gjatë orarit të punës) nga ana e trezoristit Avni 

Krasniqi, - i cili gjatë deklaratës së dhënë në gjykatë, kishte treguar se lënia e vendit të 

punës nuk ishte për nevoja zyrtare, apo për arsye tjera objektivisht të pranueshme. Në 

këtë drejtim është vlerësimi i gjykatës ankimore që nëse do të provohej se largimi i 

trezoristit në fjalë ishte i paralajmëruar, kështu do të ishte bërë e besueshme dhe e 

pritshme që paditësi të organizonte kryerjen e detyrave të punës me respektim të 

procedurave për bartjen e mjeteve dhe në veçanti me respektimin e parimit të numërimit 

të mjeteve në prezencën e punëtorit të dytë të autorizuar.  

Gjithashtu, referimi i Komisionit disiplinor në masat disiplinore të shqiptuara më parë 

ndaj paditësit, sipas vlerësimit të gjykatës së shkallës së dytë, aktvendimin kontestues 

e bënë të parregullt dhe joligjor për faktin se Komisioni në dhënien e vendimit ka marrë 

për bazë masat disiplinore të shqiptuara në muajin tetor 2008, respektivisht në muajin 

prill 2010, e të cilat masa në kuptim të ligjit material të aplikueshëm në kohën e 

nxjerrjes së vendimeve, kanë qenë të parashkruara, pasi masat disiplinore në kuptim të 

nenit 68 par 2 të Ligjit mbi të drejtat themelore nga marrëdhënia e punës (1989), si 

rregull pas kalimit të afatit kohor prej dy vite, shlyhen nga evidenca dhe si të tilla nuk 

mund të merren si referencë për të konkluduar se punëtori (këtu paditësi) është 

përsëritës i shkeljeve disiplinore dhe që shkelja e fundit, si në rastin konkret, të 

kualifikohet si shkelje e rëndë disiplinore. 

Në anën tjetër, sipas vlerësimit të gjykatës ankimore, aktgjykimi i gjykatës shkallës së 

parë në pjesën e kthyer në rishqyrtim për kompensimin e pagave (për periudhën kohore 

dhe në shumën e gjykuar më decidivisht si në pjesën e dispozitivit nën II të aktgjykimit 

të atakuar) si dhe për shpenzimet e procedurës, është i përfshirë në shkelje thelbësore 

të dispozitave të procedurës kontestimore nga neni 182 paragrafi 2, pika n) e LPK-së, 

pasi që në aktgjykim mungojnë faktet vendimtare për të konstatuar me saktësi nëse 
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paditësi pas vendimit për ndërprerjen e marrëdhënies së punës nga ana e të paditurës, 

eventualisht ka themeluar marrëdhënie pune dhe a ka realizuar të ardhura nga puna. 

Këto fakte nuk janë provuar në ekspertizën financiare dhe as nuk janë sqaruar nga 

gjykata e shkallës së parë, gjersa të njëjtat paraqiten si fakte me ndikim për të vendosur 

lidhur me kërkesëpadinë sa i përket detyrimit dhe lartësisë për kompensimin e pagave 

nga marrëdhënia e punës.  

Nga arsyet e cekura Gjykata e Apelit gjeti se aktgjykimi ankimor në pjesën sa i përket 

detyrimit të të paditurës për kompensimin e të ardhurave nga marrëdhënia e punës 

përmban të metat e paraqitura në aspekt të vërtetimit të plotë të gjendjes faktike, e të 

cilat duhet të eliminohen në riprocedurë. Prandaj për këtë arsye aktgjykimi i atakuar në 

këtë pjesë prishet dhe çështja i kthehet gjykatës së shkallës së parë në rigjykim.  

Në riprocedurë gjykata e shkallës së parë është e detyruar që të veprojë sipas vërejtjeve 

të paraqitura lidhur me vërtetimin e plotë të gjendjes faktike, ashtu që të kërkojë nga 

ana e ekspertit financiar plotësimin e ekspertizës lidhur me faktin nëse paditësi ka 

punuar gjatë periudhës kontestuese dhe të llogarisë saktësisht lartësinë e kompensimit, 

me zbritjen e fitimit sa ishte jashtë marrëdhënies së punës te e paditura, apo të nxjerrë 

prova tjera lidhur me vërtetimin e këtij fakti, e pastaj për këtë pjesë të kërkesëpadisë të 

vendosë në mënyrë të drejtë dhe të ligjshme, duke u kujdesur që vendimi në përmbajtje 

dhe strukturë të hartohet në kuptim të kërkesës ligjore nga neni 160 i LPK-së.  

Në lidhje me vendimin për shpenzimet procedurale, gjykata ka vendosur si në pikën II 

të dispozitivit të këtij aktgjykimi sepse shpenzimet duhet të përcaktohen në mënyrë 

unike në riprocedurë, për të gjitha shpenzimet e pranueshme në përfundim të vendosjes 

meritore për të gjitha kërkesat. 

Meqenëse asnjëra palë nuk ka parashtrur ankesë në drejtim të pikës III të dispozitivit 

të aktgjykimit të gjykatës së shkallës së parë, prandaj aktgjykimi në këtë pikë ka mbetur 

i pashqyrtuar. 

Nga arsyet e cekura Gjykata e Apelit vendosi si në dispozitiv të këtij aktgjykimi e në 

mbështetje të dispozitave nga neni 194, 195 paragrafi 1 pika (d) dhe pika (c) e LPK-së. 

GJYKATA E APELIT E KOSOVËS NË PRISHTINË 

Ac.nr.1226/2017, me datë 25.01.2021 

 

Kryetarja e Kolegjit– Gjyqtarja,  

                                                                                                    Hunaida Pasuli 


