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Ac.nr.1023/2018                

 

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

Hunaida Pasuli – Kryetare e kolegjit, Gani Avdiu dhe Faton Ademi anëtarë, në çështjen juridike 

kontestimore të paditësit B.H. nga Prishtina, të cilin sipas autorizimit e përfaqëson E. A. avokat 

në Prishtinë, kundër të paditurës Aeroporti Ndërkombëtar “L...” ...-Lipjan, të cilën me autorizim 

e përfaqëson L.F., me bazë juridike kontest pune – anulimi i vendimit për ndërprerjen e 

marrëdhënies së punës, duke vendosur sipas ankesës së të paditurës të paraqitur kundër 

aktgjykimit të Gjykatës Themelore në Prishtinë - Dega në Lipjan C.nr. 404/17 të datës 

30.01.2018, në seancën e kolegjit të mbajtur me datë 30.08.2021, mori këtë: 

 

A K T G J Y K I M 

 

I. APROVOHET e bazuar ankesa e të paditurës Aeroporti Ndërkombëtar ”L...”, ... 

Lipjan, NDRYSHOHET aktgjykimi i Gjykatës Themelore në Prishtinë - Dega në 

Lipjan C.nr. 404/17, i datës 30.01.2018, dhe gjykohet si në vijim: “Kërkesëpadia e 

paditësit B.H. nga Prishtina me të cilën ka kërkuar të anulohet si i kundërligjshëm 

vendimi i të paditurës për ndërprerjen e marrëdhënies së punës nr. HR -2012 -

238/08.05.2012-PP, datë 07.05.2012 dhe të detyrohet e paditura që paditësin ta kthej 

në punë dhe detyra të mëparshme të punës si “Operator X-RAY”, me të gjitha të drejtat 

nga marrëdhënia e punës, përfshirë kompensimin e pagave, trustin pensional dhe 

tatimin në pagë, duke filluar nga data 28.05.2012, e deri në kthimin përfundimtar në 

punë, REFUZOHET në tërësi si e pabazuar”. 
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II. Secila palë i bartë shpenzimet e veta të procedurës kontestimore. 

 

A r s y e t i m 

Gjykata Themelore në Prishtinë - Dega në Lipjan me aktgjykimin C.nr. 404/17, të datës 

30.01.2017, ka vendosur si në vijim: 

I. APROVOHET kërkesëpadia e precizuar e paditësit B.H. nga Prishtina si e bazuar 

dhe Anulohet vendimi i të paditurës për ndërprerjen e marrëdhënies së punës nr. HR 

- 2012 -238/08.05.2012-PP, të dt.07.05.2012, si joligjor dhe 

II. DETYROHET e paditura që paditësin ta kthej në punë dhe detyrat e mëparshme të 

punës si “Operator X-RAY”, me të gjitha të drejtat nga marrëdhënia e punës duke 

filluar nga data 07.05.2012, e deri në ditën e kthimit në punë si dhe t’ia kompensoj 

dëmin material për shkak të mosrealizimit të të ardhurave personale për periudhën 

kontestuese nga dt. 28.05.2012 deri me dt. 31.10.2017 në shumë prej 43.788.67€, 

kontributin për Trustin Pensional në shumë prej 4.265.30€, kontributin për tatim në 

pagë në shumë prej 2.596,40€ si dhe t’ia kompensoj shpenzimet e procedurës 

kontestimore në shumë prej 3682€, të gjitha këto në afat prej 7 dite nga dita e 

dorëzimit të aktgjykimit nën kërcënim të përmbarimit të dhunshëm. 

 

Kundër këtij aktgjykimi brenda afatit ligjor ankesë ka paraqitur e paditura për shkak të shkeljes 

thelbësore të dispozitave të procedurës kontestimore, konstatimit të gabuar apo jo të plotë të 

gjendjes faktike dhe zbatimit të gabuar të së drejtës materiale, me propozim që ankesa të 

aprovohet ndërsa aktgjykimi i atakuar të prishet. 

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

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

Kontestimore (LPK), ka gjetur se: 

Ankesa e të paditurës është e bazuar. 

Nga shkresat e lëndës rezulton se me datë 20.06.2012, paditësi B.H. përmes përfaqësuesit të 

autorizuar në gjykatën e shkallës së parë ka parashtruar padi kundër të paditurës Aeroporti 

Ndërkombëtar “L...”, me bazë juridike anulimi i vendimit për ndërprerjen e marrëdhënies së 

punës dhe shpërblim dëmi për shkak të mosrealizimit të të ardhurave personale, me arsye dhe 

kërkesë si në padi. 

Duke vepruar sipas padisë së parashtruar dhe për vërtetimin e gjendjes faktike, gjykata e shkallës 

së parë fillimisht në seancën e shqyrtimit kryesor të mbajtur me datë 07.03.2014, zhvilloi 

procedurën për administrimin e provave duke lexuar: vendimin e datës 07.05.2012 të lëshuar nga 

e paditura, kërkesën e paditësit me nr. HR-2012-0249, vendimin e dt. 03.05.2012, kontratën e 

punës 02.04.2012; shkresën me nr. HR -2012-02212/02.05.2012; procesverbalin e takimit të 

komisionit disiplinor, dt. 03.05.2012, ekspertizën e aktuarit të dt. 09.08.2013, procesverbalin e 

seancës 27.01.2014 (në të cilën seancë paditësi ishte dëgjuar në cilësi të palës, ndërsa në cilësi 

të dëshmitarit ishte dëgjuar B. Z.-Drejtor i Burimeve Njerëzore te e paditura); letër konfirmimin 
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dt. 27.07.2011 dhe ekspertizën e plotësuar të aktuaristikës të datës 18.02.2014. Mbi bazën e 

provave të nxjerra gjykata ka vlerësuar se kërkesëpadia është e pabazuar dhe të njëjtën e refuzoi 

duke vendosur si në aktgjykimin C.nr. 171/12 të datës 07.03.2014. Sipas ankesës së paditësit, 

me aktvendimin e Gjykatës së Apelit Ac.nr.1981/2014 datë 15.08.2017, aktgjykimi i gjykatës së 

shkallës së parë është prishur, ndërsa lënda është kthyer në rigjykim, me arsyetimin se aktgjykimi 

i ankimuar i referohet rrethanave dhe fakteve që kanë qenë me ndikim për ndërprerjen e 

marrëdhënies së punës së paditësit. Megjithkëtë, (sipas gjetjeve të gjykatës ankimore) gjykata e 

shkallës së parë për vlerësimin e ligjshmërisë së vendimit kontestues nuk i është referuar akteve 

të brendshme të të paditurës në të cilat akte është mbështetur shkelja disiplinore, respektivisht 

vendimi për largimin e paditësit nga puna. Meqenëse gjykata e shkallës së parë nuk e ka vërtetuar 

drejtë gjendjen faktike, për këto arsye është udhëzuar që në procedurën e rigjykimit të siguroj 

Rregulloren e të paditurës për procedura disiplinore dhe të ankesave për të konstatuar shkeljen 

disiplinore dhe procedurën e udhëhequr disiplinore, në mënyrë që të vërtetohet natyra e shkeljes 

disiplinore, dhe nëse masa e shqiptuar është proporcionale me shkeljen e pohuar. 

Në procedurën e rigjykimit, gjykata e shkallës së parë në seancën e shqyrtimit kryesor të mbajtur 

me datë 24.11.2017, administroi provat shkresore përfshirë edhe aktet e brendshme të të 

paditurës lidhur me procedurat disiplinore dhe të ankesave, ashtu siç është udhëzuar nga gjykata 

e shkallës së dytë.  

Përfundimisht, nga provat e nxjerra gjykata e çështjes vlerësoi se kërkesëpadia e paditësit është 

e bazuar dhe të njëjtë e aprovoi duke vendosur më decidivisht si në dispozitivin e aktgjykimit të 

ankimuar, me arsyetimin se vendimi i të paditurës është i kundërligjshëm pasi i njëjti nuk 

përmban asnjë dispozitë ligjore apo ndonjë normë të aktit të brendshëm të punëdhënësit dhe nuk 

sqaron se cilat janë shkeljet e detyrave të punës për të cilat ngarkohet paditësi. Kështu gjykata e 

shkallës së parë ka vlerësuar se vendimi kontestues është në kundërshtim me dispozitën ligjore 

nga neni 70.1.4 dhe neni 71 të Ligjit të Punës, pasi e paditura nuk ka mbajtur ndonjë takim me 

paditësin dhe as nuk e ka njoftuar brenda afatit ligjor për ndërprerjen e marrëdhënies së punës.  

Nga arsyet e parashtruara, gjykata e çështjes vendosi që vendimin kontestues ta anuloj të 

kundërligjshshëm dhe duke vlerësuar se si pasojë e vendimit të kundërligjshëm paditësi ka pësuar 

dëm material për shkak të mosrealizimit të pagave, në kuptim të nenit 154 të LMD, e detyroi të 

paditurën që paditësit t’ia kompensoj pagat në lartësinë e provuar si në ekspertizën financiare.  

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

i gjykatës së shkallës së parë rreth mënyrës së vendosjes nuk është i drejtë dhe i ligjshëm, 

përkundër faktit se aktvendimi i atakuar rezulton të mos jetë i përfshirë me shkelje të dispozitave 

të procedurës kontestimore nga neni 182 paragrafi 2, pika b), g), j), k) dhe m) të LPK, për të cilat 

kjo gjykatë kujdeset sipas detyrës zyrtare dhe as me shkelje të tjera të dispozitave të procedurës 

kontestimore të pretenduara nga pala ankuese. Megjithatë, gjendja faktike e konstatuar nga 

gjykata e shkallës së parë, nuk korrespondon drejtë me provat nga shkresat lëndore, e që për 

pasojë, me rastin e vendosjes sipas aktgjykimit të atakuar ka ardhur deri te zbatimi i gabuar i të 

drejtës materiale.  
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Në këtë kuptim, gjykata ankimore me anë të vlerësimit ndryshe të shkresave dhe provave të cilat 

janë administruar gjatë shqyrtimit kryesor, konstaton një gjendje tjetër faktike nga ajo e 

konstatuar nga gjykata e shkallës së parë, mbi bazën e së cilës gjendje kjo gjykatë vjen në 

përfundim se kërkesëpadia e paditësit është tërësisht e pabazuar, për çka në këtë rast vlerësoi se 

ka kushte që aktgjykimi i atakuar të ndryshohet, ashtu që kërkesëpadia e paditësit të refuzohet 

në tërësi e pabazuar. 

Gjykata e Apelit vlerëson se paditësi nuk ka arritur të mbështesë bazën juridike të kërkesëpadisë 

përderisa në çështjen konkrete jurdike (nga provat e administruara) ka rezultuar se paditësi në të 

vërtetë ka dështuar në përmbushjen e detyrave të punës, pasi gjatë vizitës së ekipit menaxhues 

ishte gjetur duke fjetur gjatë orarit të punës. Këtë fakt - siç rezulton nga procesverbali i datës 

03.05.2012, edhe vetë paditësi e ka pohuar gjatë procedurës disiplinore të zhvilluar nga ana e të 

paditurës. Gjykata e Apelit në kuptim të këtyre gjetjeve, vjen në përfundim se është i drejtë 

konstatimi i të paditurës se paditësi ka rrezikuar sigurinë e pasagjerëve dhe të aeroportit, duke i 

shkelur seriozisht detyrat e punës që bënë pjesë në rastet e rënda të sjelljes së keqe të punonjësit. 

Rrjedhimisht, për shkak të mospërmbushjes së detyrave të punës, përgjegjësive të punës të 

Programit Kombëtar të Sigurisë së Aviacionit Civil dhe të Programit të Sigurisë së Aviacionit 

dhe Aeroportit, e paditura me të drejtë ia ka ndërprerë kontratën e punës paditësit pa njoftimin 

paraprak, e cila mënyrë e ndërprerjes së kontratës së punës është në pajtim me nenin 5.3 të 

kontratës së datës 02.04.2011, të lidhur mes palëve ndërgjyqëse.  

Për më shumë, gjykata ankimore vlerësoi se pretendimet nga padia se e paditura nuk i ka 

respektuar afatet ligjore për ndërprerjen e kontratës së punës, përbëjnë pretendime formalo 

procedurale dhe nuk kanë ndikim në vendosjen lidhur me këtë çështje kontestimore, sepse e 

paditura në procedurën disiplinore ka konstatuar që paditësi ka kryer shkelje serioze të detyrave 

të punës dhe rrjedhimisht kjo rrethanë për të paditurën ka krijuar të drejtën që të ndërprejë 

kontratën e punës me paditësin pa njoftim paraprak prej 30 ditësh, ashtu siç janë dakorduar 

ndërgjyqësit edhe me kontratën e punës të datës 02.04.2011, duke përjashtuar kështu afatet 

kohore për njoftim të paraparë si në dispozitat e nenit 71 të Ligjit për punë. 

Nga arsyet e theksuara dhe duke konstatuar se në rastin konkret vendimi i të paditurës për 

ndërprerjen e kontratës së punës ka mbështetje të plotë në dispozitën nga neni 85.2 të Ligjit për 

Punë, përkatësisht në aktet e brendshme të të paditurës, prandaj për shkak të vlerësimit të gabuar 

të gjendjes faktike dhe zbatimit të gabuar të së drejtës materiale nga gjykata e shkallës së parë, 

kolegji i kësaj gjykate me referim në dispozitën e nenit 195 paragrafi. 1 pika e), lidhur me nenin 

201 pika b) të LPK-së, vlerësoi se janë plotësuar kushtet ligjore që aktgjykimi i atakuar të 

ndryshohet, ndërsa kërkesëpadia e paditësit të refuzohet në tërësi si e pabazuar, për çka vendosi 

si në pikën I. të dispozitivit të këtij aktgjykimi.  

Lidhur me pikën II të dispozitivit të këtij aktgjykimi, gjykata e shkallës së dytë vendosi konform 

nenit 452.2 të LPK-së, që secila palë t’i bartë shpenzimet e veta procedurale, ngase paditësi nuk 

ka pasur sukses në procedurë, ndërsa e paditura si palë gjyqfituese e këtij rasti, nuk i ka kërkuar 

ato. 
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Nga të lartcekurat, e në mbështetje të  nenit 195 paragrafi. 1 pika e), lidhur me nenin 201 pika b) 

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

 

GJYKATA E APELIT E KOSOVËS NË PRISHTINË 

Ac.nr.1023/2018 me datë 30.08.2021 

 

 Kryetarja e kolegjit - Gjyqtarja 

                                                                                                        Hunaida Pasuli 

 

 

 

 


