
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        

                                                                  

                               REPUBLIKA E KOSOVËS / REPUBLIKA KOSOVA 

   

                                                                                                                    Ac.nr.1587/17 

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

kryetare e kolegjit, Albert Zogaj dhe Enes Mehmeti, anëtar të kolegjit, në çështjen juridike kontestimore 

të paditësit F.G. nga Skenderaj, përfaqësuar nga SH.I., avokat në Skenderaj, kundër të paditurës 

Korporata Energjetike e Kosovës ( KEK) në Prishtinë, Distrikti në Mitrovicë, përfaqësuar nga  SH.M. 

nga Prishtina, për shkak të anulimit të vendimit mbi ndërprerjen e marrëdhënies së punës, duke 

vendosur sipas ankesës së autorizuarit të paditurës, e paraqitur kundër aktgjykimit të Gjykatës 

Themelore në Mitrovicë-Dega në Skenderaj, Departamenti i Përgjithshëm, C.nr.93/2016, i datës 

19.12.2016, në seancën jo publike të mbajtur me datë 22.06.2020, mori këtë: 

 

A K T GJ Y K I M 

 

I. APROVOHET ankesa e të paditurës Korporata Energjetike e Kosovës ( KEK) sh.a. në Prishtinë – 

Distrikti në Mitrovicë, NDRYSHOHET aktgjykimi i Gjykatës Themelore në Mitrovicë – Dega në 

Skenderaj, C.nr.93/2016, i datës 19.12.2016, ashtu që vendoset: REFUZOHET kërkesëpadia e 

paditësit F.G. nga Skenderaj, me të cilën ka kërkuar që të anulohet si i kundërligjshëm njoftimi i Drejtorit 

të Distriktit në Mitrovicë nr. 309 i dt. 31.08.2010 për shkëputjen e kontratës së punës dhe vendimi i 

drejtorit të Divizionit të Furnizimit në Prishtinë nr. 4618 i dt. 16.09.2010, që e vërtetoi njoftimin për 

shkëputjen e kontratës së punës. Të detyrohet e paditura që paditësin ta kthej në punë dhe detyrat e 

punës që përkojnë me përgatitjen e tij profesionale për aftësitë e fituara në punë dhe ti paguaj të 

ardhurat personale në lartësinë e pagës së fundit të realizuar në shumë prej 341.00 euro, nga data 

16.09.2010 deri më datë 03.12.2016 në shumën prej 22.250.00 euro, si dhe shpenzimet e procedurës 

kontestimore, e të gjitha këto në afat prej 15 ditësh, pas plotfuqishmërisë së këtij aktgjykimi nën 

kërcënim të përmbarimit të dhunshëm, SI E PABAZUAR. 

 II. Secila palë i bartë shpenzimet e veta procedurale. 
 

A r s y e t i m 

Gjykata e shkallës së parë me aktgjykimin e ankimuar C.nr.93/2016, i datës 19.12.2016, e ka aprovuar 

si të bazuar kërkesëpadinë e paditësit F.G. nga Skenderaj, dhe e ka anuluar si të kundërligjshëm 

Njoftimin e Menaxherit të Distrikti në Mitrovicë, nr.309, i datës 31.08.2010, për shkëputjen e kontratës 

së punës dhe vendimit të Drejtorit të Divizionit të Furnizimit në Prishtinë, nr.4618, i datës 16.09.2010, 

që e vërtetoi njoftimin për shkëputjen e kontratës së punës. Dhe e ka detyruar të paditurën Korporata 

Energjetike e Kosovës ( KEK) sh.a. në Prishtinë – Distrikti në Mitrovicë, që paditësin ta kthej në punë 



me detyra që përkojnë me përgatitjen e tij profesionale për aftësitë e fituara në punë dhe të i paguaj të 

ardhurat personale në lartësinë e pagës së fundit të realizuar në shumën prej 341.00 Euro, nga data 

16.09.2010 e deri me datën 03.12.2016, në shumën prej 22.250.00 Euro, me kamatë ligjore si për 

mjetet e afatizuara në bankë mbi një vit pa destinim të caktuar, nga dita e aktgjykimit si dhe shpenzimet 

e procedurës në shumën prej 640.00 Euro, të gjitha këto në afatin prej 15 ditësh, nga dita e marrjes së 

këtij aktgjykimi. 

Kundër këtij aktgjykimi e autorizuara e të paditurës në afat ligjor ka paraqitur ankesë, për shkak të 

shkeljeve esenciale të dispozitave të LPK-së, vërtetimit jo të plotë dhe të gabuar të gjendjes faktike dhe 

aplikimit të gabuar të së drejtës materiale, me propozim që të aprovohet ankesa të paditurës dhe 

aktgjykimi i ankimuar të ndryshohet me refuzimin e kërkesëpadisë. 

Përgjigje në anesë nuk ka. 

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 e bazuar. 

Nga shkresat e lëndës rezulton se paditësi me datën 27.09.2010, pranë kësaj gjykatë ka paraqitur padi 

ndaj të paditurës me të cilin ka kërkuar që të anulohet si i të kundërligjshëm Njoftimin e Menaxherit të 

Distrikti në Mitrovicë, nr.309, i datës 31.08.2010, për shkëputjen e kontratës së punës dhe vendimit të 

Drejtorit të Divizionit të Furnizim në Prishtinë, nr.4618, i datës 16.09.2010, që e vërtetoi njoftimin për 

shkëputjen e kontratës së punës. Dhe e ka detyruar të paditurën Korporata Energjetike e Kosovës ( 

KEK) sh.a. në Prishtinë – Distrikti në Mitrovicë, që paditësin ta kthej në punë me detyra që përkojnë me 

përgatitjen e tij profesionale për aftësitë e fituara në punë dhe të i paguaj të ardhurat personale në 

lartësinë e pagës së fundit të realizuar në shumën prej 341.00 Euro, nga data 16.09.2010 e deri me 

datën 03.12.2016, në shumën prej 22.250.00 Euro, me kamatë ligjorë si për mjetet e afatizuara në 

bankë mbi një vit pa destinim të caktuar nga dita e aktgjykimit si dhe shpenzimet e procedurës në 

shumën prej 640.00 Euro, të gjitha këto në afatin prej 15 ditësh, nga dita e marrjes së këtij aktgjykimi. 

Gjykata e shkallës së parë, pas mbajtjes së shqyrtimit kryesor ka marr aktgjykimin C.nr.93/2016, i datës 

19.12.2016 , me të cilin ka aprovuar  kërkesëpadinë paditësit, më hollësisht e përshkruar si në 

dispozitiv të aktgjykimit të atakuar. 

Në arsyetim të aktgjykimit gjykata nga administrimi dhe vlerësimi i provave vërtetoj se paditësi nuk 

është përgjegjës për keqpërdorim të energjisë elektrike dhe se e paditura ia ka shkëputur kontratën e 

marrëdhënies së punës pa e përfillur procedurën diciplinore për konstatim e përgjegjësisë eventuale të 

paditësit e që është procedurë e veçantë e gjatë së cilës vlerësohet përgjegjësia e shkeljes së detyrave 

të punës. Nga dispozitat ligjore përkatësisht neni 112 të Ligjit mbi Marrëdhëniet e Punës në Kosovë 

dhe Ligjit të Punës është parapara që organet e autorizuara kanë për detyrë të paraqesin kërkesë për 

inicim të procedurës disiplinore në afat prej 8 ditësh pasi të marrin vesh për shkeljen e detyrave të 

punës apo shpërfilljen e tyre. Dhe në këtë rast e paditura nuk ka vepruar sipas Rregullores së 

Brendshme mbi Përgjegjësit Disiplinore dhe Materiale të KEK-ut, me rastin e ndërprerjes së 

marrëdhënies së punës, nga se konform kësaj rregulloreje, përgjegjësia e punëtorit për shkëputjen e 

marrëdhënies së punës për shkak të shkeljeve të detyrave të punës vërtetohet nga komisioni disiplinor, 

në procedurë të përcaktuar me dispozitat e rregullores së lartpërmendur. Andaj mbi këtë bazë gjykata e 

shkallës së parë ka arritur në përfundim se paditësit në mënyre të njëanshme dhe të kundërligjshme i 

është ndërprerë marrëdhënia e punës, pa iu dhënë mundësia për tu deklaruar në procedurën 



disiplinore, para komisionit përkatës tek e paditura. Andaj nga ky përfundim gjykata e aprovoi si të 

bazuar kërkesëpadinë e paditësit, duke e obliguar të paditurën që të njëjtin ta kthej në punë si dhe të ia 

paguaj të gjitha të ardhurat personale nga marrëdhënia e punës si rezultat i ndërprerjes së 

kundërligjshme. Gjithashtu edhe lidhur me kamatën e njëjta ka vendosur konform dispozitave të LMD-

së.  

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

së shkallës së parë është i  gabuar pavarësisht se aktgjykimi i atakuar 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, për të cilat Gjykata e Apelit  kujdeset sipas detyrës zyrtare, as në shkelje tjera të 

pretenduar,  gjendja faktike është vërtetur në mënyrë të plotë dhe të drejtë, por e drejta materiale është 

zbatuar në mënyrë të gabuar, prandaj Gjykata e Apelit ka vendosur që ta ndryshoj aktgjykimin e 

gjykatës së shkallës së parë. 

Gjykata e Apelit duke u kujdesur sipas detyrës zyrtare për zbatimin e së drejtës materiale, ka bërë 

ndryshimin e aktgjykimit në kuptim të dispozitës së nenit 195 paragrafi 1 pika (e) e lidhur me nenin 201 

paragrafi 1 pika (d) e LPK-së, meqenëse ka gjetur se nuk ka shkelje esenciale të dispozitave të 

procedurës kontestimore, gjendja faktike është vërtetuar drejtë dhe plotësisht, por sipas kësaj gjendje 

faktike të vërtetuar nga gjykata e shkallës së parë është zbatuar gabimisht e drejta materiale, për çka 

është dashur që të ndryshohet aktgjykimi i atakuar. 

Në këtë rast gjykata e shkallës së parë gabimisht ka aplikuar dispozitën e nenit 112 të Ligjit mbi 

Marrëdhënien e Punës në Kosovë nr.12/1989 dhe dispozitat e pjesës së dytë të Rregullores së 

brendshme mbi Përgjegjësinë Disiplinore dhe Materiale të KEK-ut, dt. 10.10.2006.  

Deri te shkelja e këtyre dispozitave të sipërcituara përkatësisht të dispozitës së nenit 11 paragrafi 1 

pika c) e Rregullores Nr.2001/27, për Ligjin Themelor të Punës në Kosovë, ka ardhur për arsye se 

gjykata e shkallës së parë është fokusuar vetëm në zbatimin e procedurës disiplinore nga ana e të t 

‘paditurës, pa iu dhënë rëndësi fakteve tjera vendimtare të çështjes siç janë: të gjeturat nga 

punëdhënësi për shkeljet e detyrave të punës nga ana e punëmarrësit në këtë rast paditësit dhe 

proporcioni i masës disiplinore në këtë rast shkëputja e marrëdhënies së punës  në raport me veprimet 

e punëmarrësit të cilat janë kualifikuar si shkelje e detyrave të punës.  

Gjykata do të duhej të ketë vlerësim të qartë se në rastin konkret themelimi i marrëdhënies së punës 

nga ana e paditësit me të paditurën e rrjedhimisht edhe ndërprerja e marrëdhënies së punës nuk ka për 

bazë Ligjit mbi Marrëdhënien e Punës në Kosovë nr.12/1989, por ka për bazë Rregulloren Nr.2001/27, 

për Ligjin Themelor të Punës në Kosovë, si ligj i aplikueshëm në kohën e lindjes së kontestit. 

Me dispozitën e nenit 11 paragrafi 1 pika c), e Rregullores së UNMIK-ut Nr.2001/27, për Ligjin 

Themelor të Punës,  përcaktohet shkëputja e kontratës në rastet e rënda të sjelljes së keqe të një 

punonjësi, ndërsa në nenin 11 paragrafi 5 pika a) parashihet se: “Punëdhënësi do ta njoftojë 

punonjësin me shkrim me qëllimin e tij për ta ndërprerë kontratën e punës. Ai njoftim përfshin edhe 

shkaqet për shkëputjen e kontratës së punës” dhe në pikën b) të nenit të njëjtë përcaktohet se: 

“Punëdhënësi do të mbajë një takim me punonjësin me ç „rast punëdhënësi ia shpjegon me gojë 

punonjësit shkaqet e shkëputjes së kontratës. Në rast se punonjësi është anëtarë i ndonjë sindikate ka 

të drejtë që në atë takim të jetë i pranishëm edhe përfaqësuesi i asaj sindikate”  Këto veprime i 

ndërmerr punëdhënësi  për ta zbatuar dispozitën e nenit 11. 2 të Rregullores Nr.2001/27, për Ligjin 

Themelor të Punës në Kosovë e që i referohet shkëputjes së kontratës së punës nga punëdhënësi në 



raste të rënda të sjelljes së keqe ose të përmbushjes së pakënaqshme të detyrave të punës nga 

punonjësi. 

 Në rastin konkret punëdhënësi ka vepruar në harmoni të plotë me dispozitat e sipërcituara, pasi që 

fillimisht paditësit i ka dërguar ftesë për takim në të cilën ftesë është konstatuar se i njëjti do të njoftohet 

për statusin e mëtejmë të marrëdhënies së punës për shkak të sjelljes së rëndë, të keqe. Pastaj është 

mbajtur takimi me datën 31.08.2010, për të cilin është mbajtur procesverbali dhe i është lëshuar 

paditësit njoftimi për shkëputjen e kontratës së punës. Në arsyetim të njoftimit për shkëputjen e 

marrëdhënies së punës është theksuar se ndërprerja e marrëdhënies së punës bëhet për shkak të 

shkeljes për shkak të sjelljes së rëndë, të keqe të detyrave të punës të konstatuara nga Raporti i 

Auditimit të Brendshëm. 

Kundër njoftimit për shkëputjen e kontratës së punës paditësi ka paraqit ankesë, ndërsa e paditura me 

vendimin e saj të datës 16.09.2010, e refuzon ankesën dhe e konfirmon vendimin mbi ndërprerjen e 

kontratës së punës. Në këtë vendim i është dhënë udhëzimi që pala e pakënaqur mund të iniciojë 

procedurën në gjykatën kompetente në afat prej 15 ditësh. 

Gjykata e Apelit vlerëson se veprimet e të paditurës për ndërprerjen e marrëdhënies së punës paditësit 

janë veprime tërësisht të ligjshme në pajtim me nenin 11 paragrafi 1 pika c) të Rregullores Nr.2001/27, 

për Ligjin Themelor të Punës në Kosovë lidhur me nenin 11 paragrafi 3 pika b), e cila i referohet 

shkeljes së rëndë të detyrave të punës për shkak të vjedhjes, shkatërrimit, dëmtimit ose shfrytëzimit të 

paautorizuar të pasurisë së punëdhënësit dhe pikës d) e cila iu referohet sjelljeve të  natyrës tepër të 

rëndë pas së cilës do të ishte e paarsyeshme që të pritet vazhdimi i marrëdhënies së punës edhe më 

tej.  

Në këtë rast veprimet e paditësit të konstatuara nga Raporti i Auditimit të Brendshëm kualifikohen si 

veprime që përbëjnë shkelje të rëndë të detyrave të punës, për çka Gjykata e Apelit vlerëson se masa 

e shqiptuar nga punëdhënësi është proporcionale me natyrën e shkeljes rrjedhimisht edhe e ligjshme. 

Pra me rastin e shqiptimit të ndërprerjes kontratës së punës, punëdhënësi ka zbatuar në tërësi 

dispozitat për procedurën e njoftimit të shkëputjes së kontratës së punës dhe ka zbatuar dispozitat 

materialo-juridike në mënyrë adekuate sipas gjendjes faktike të konstatuar në Raportin e Auditimit.  

Në procedurën gjyqësore gjykata ka administruar prova për vërtetimin e fakteve vendimtare të çështjes, 

por nga provat e administruara paditësi nuk ka arritur të provojë të kundërtën e të gjeturave nga 

punëdhënësi, prandaj Gjykata e Apelit e ka pranuar vlerësimin e paditurës për shkak të shkeljeve të 

rënda, në këtë kontekst gjykata i ka vlerësuar kushtet ligjore për procedurën disiplinore, shkeljen 

disiplinore ( detyrat e punës) dhe masën disiplinore ( sanksionin), dhe ka gjetur se vendimi për 

ndërprerjen e marrëdhënies së punës është i drejtë dhe i ligjshëm dhe justifikohet me arsyen se çdo i 

punësuar ka përgjegjësi ligjore por edhe të ndershmërisë dhe mirëbesimit që të kujdeset dhe ruaj 

pasurinë e punëdhënësit. Në rastin konkret paditësi ishte banues në shtëpinë ku është keqpërdorë 

njhësori nr. 21062476, po ashtu për të njëjtin njehësor paditësi e ka bërë pagimin e hargjimit të 

energjisë elektrike nga data 01.06.2007 përmes pagës mujore, fakt i cili nuk ka qenë kontesues, 

prandaj pavarësisht se i njejti nuk është konfirmuar se mbanë përgjegjësi penale, sipas vlerësimit të 

Gjykatës së Apelit i njëjti mbanë përgjegjësi disiplinore, sipas përgjegjësisë që ka nga marrëdhënia e 

punës dhe aktet tjera normative. Vendbanimi nënkupton lidhjen që ka pas personi me vendin e caktuar 

për të jetuar, ashtu që në rastin konkret paditësi nuk ka arritur të argumentoi në mënyrë të besueshme 

që ka ndryshua vendbanim, kjo pasi që provat e administruara: dëshmia e dëshmitarit I.S. dhe kontrata 

e qerasë pa datë dhe numër të protokollit, janë vlerësuar me mosbesim, shikuar nga mungesa e 

lidhjeve që kanë këto dy prova me provat tjera. Provë e besueshme për ndërrimin e vendbanimit është 



vërtetimi mbi pranimin e lajmërimit dhe ç lajmërimit të vendbanimit i datës 14.09.2010 nga i cili rezulton 

se paditësi e ka ndërruar vendbanimin 14 ditë pasi e ka pranuar ftesën për takim e dy ditë para marrjes 

së njoftimit për shkëputje të marrëdhënies së punës (16.09.2010).  

Sipas vlerësimit të kësaj Gjykate fakti se ka banuar në shtëpinë ku është keqpërdorë rryma elektrike 

është rrethanë e mjaftueshme për të tërhequr përgjegjësinë disiplinore të të njëjtit, por në rastin konkret 

lidhja e kontratës, respektivisht marrja përsipër e pagimit të energjisë elektrike është rrethanë shtesë që 

e involvon paditësin në zonën e përgjegjësisë disiplinore. Prandaj kjo Gjykatë vendosi që ta aprovojë 

ankesën e të t ‘paditurës ta ndryshojë aktgjykimin e atakuar dhe ta refuzojë si të pathemeltë 

kërkesëpadinë e paditësit. 

Me qenë së nuk ekziston bazë për anulimin  e vendimeve dhe kthimin e paditësit në punë, atëherë 

edhe kërkesa për kompensim të pagave është e pabazuar. 

Për shpenzimet e procedurës u vendos në pajtim me dispozitën e nenit 450 të LPK-së, duke vendosur 

që secila palë ti bartë shpenzimet e veta, pasi që e paditura nuk i kishte kërkuar shpenzimet e 

procedurës. 

Nga arsyet e paraqitura me lartë,  e në pajtim me nenin 194, 195 par 1, pika (e) e lidhur me nenin 201 

të LPK-së, u vendos si në dispozitivi të këtij aktgjykimi. 

GJYKATA E APELIT E KOSOVËS NË PRISHTINË 

Ac.nr.1587/17, me datë 22.06.2020 

Kryetarja e kolegjit 

   Drita Rexhaj,d.v 

 

 

 


