
 

 

                                                           

 

REPUBLIKA E KOSOVËS / REPUBLIKA KOSOVA 

                                                                   

 

Ac.nr.2045/2016 

 

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

Halide Reka, kryetare e kolegjit, Gëzim Llulluni dhe Nora Bllaca- Dula, anëtar, në çështjen 

juridike kontestimore të paditësit T.K. nga ..., Rajoni i Parë, Komuna e Pejës, të cilin sipas 

autorizimit e përfaqëson I.I., avokat nga Peja, kundër të paditurës Korporata Kosovare për 

Distribuim dhe Furnizim me Energji Elektrike - KEDS, SH.A., në Prishtinë, Distrikti në Pejë, të 

cilën sipas autorizimit e përfaqëson L.S., për anulimin e vendimit, kthim në punë dhe realizim i 

të ardhurave, duke vendosur sipas ankesës së të autorizuarit të t ‘paditurës, të paraqitur kundër 

Aktgjykimit të Gjykatës Themelore në Pejë- Departamenti i Përgjithshëm, Divizioni Civil, 

C.nr.669/2015 të datës 31.03.2016, në seancën e kolegjit të mbajtur me datë 11.02.2020, mori 

këtë:  

 

 

A K T G J Y K I M 

 

 

REFUZOHET si e pabazuar ankesa e autorizuarit të t ‘paditurës Korporata për Distribuim dhe 

Furnizim me Energji Elektrike - KEDS, SH.A., në Prishtinë, Distrikti në Pejë, ndërsa Aktgjykimi 

i Gjykatës Themelore në Pejë- Departamenti i Përgjithshëm, Divizioni Civil, C.nr.669/2015 të 

datës 31.03.2016, VËRTETOHET. 

 

 

A r s y e t i m 

 

 

Gjykata e shkallës së parë me aktgjykimin e atakuar C.nr.669/2015 të datës 31.03.2016, në pikën 

I (një) të dispozitivit, e ka aprovuar në tërësi si të bazuar kërkesëpadinë e paditësit T.K. nga ..., 

Rajoni i Parë, Komuna e Pejës. Në pikën II (dy) të dispozitivit e ka anuluar si të kundërligjshëm 

vendimin e të paditurës KEDS - Korporata Kosovare për Distribuim dhe Furnizim me Energji 

Elektrike, SH.A., Prishtinë, Distrikti në Pejë, për shkëputje të kontratës nga marrëdhënia e punës 

të paditësit T.K. nga ..., Rajoni i Parë, Komuna Pejë, me numër reference 1009 të datës 
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22.06.2015. Në pikën III (tre) të dispozitivit e ka detyruar të paditurën që paditësin T.K. nga ..., 

Rajoni i Parë, Komuna e Pejës, ta kthejë në vendin e punës me pozitë dhe detyra të njejta siç i 

kishte para suspendimit dhe e njëjta t’ia kompensojë të ardhurat personale në lartësi të pagës 

mujore të llogaritura nga data e suspendimit me datë 10.03.2015 e deri me datë 22.06.2015 për 

50 % të pagës mujore sa e ka pasur të zvogëluar pagën mujore, ndërsa për periudhën nga data 

22.06.2015 e deri në kthimin e paditësit në vendin e tij të punës t’ia paguaj shumën prej 700.00 

€uro në muaj, me kamatë ligjore prej 8 % si dhe shpenzimet e procedurës në vlerë totale prej 

539.00 €uro nga dita e dorëzimit të aktgjykimit nën kërcënim të përmbarimit me dhunë.  

 

Kundër këtij aktgjykimi i autorizuari i të paditurës në afat ligjor ka paraqitur ankesë duke e 

atakuar të njëjtin për shkak të shkeljeve esenciale të dispozitave të procedurës kontestimore, 

vërtetimit të gabuar dhe jo të plotë të gjendjes faktike dhe aplikimit të gabuar të së drejtës 

materiale, me propozim që ankesa të aprovohet si e bazuar dhe aktgjykimi i atakuar të 

ndryshohet me refuzimin e kërkesëpadisë.  

 

Ankesa e të paditurës i është dorëzuar të autorizuarit të paditësit për përgjigje por i njëjti nuk ka 

paraqitur përgjigje në ankesë. 

 

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

aktgjykimin e atakuar dhe komplet shkresave të lëndës, në mbështetje të dispozitës së nenit 194, 

195 dhe 200 të LPK-së, ka gjetur se: 

 

Ankesa et[ autorizuarit të t ‘paditurës është e pabazuar. 

 

Nga shkresat e lëndës rezulton se paditësi T.K. nga Peja nëpërmes përfaqësuesit  të autorizuar në 

gjykatën e shkallës së parë, me datë 04.08.2015 ka ushtruar padi kundër të paditurës Korporata 

për Distribuim dhe Furnizim me Energji Elektrike KEDS, SH.A., në Prishtinë, Distrikti në Pejë, 

me të cilën ka kërkuar që të anulohet vendimi i të paditurës nr.1009 i datës 22.06.2015 mbi 

shkëputjen e kontratës së punës, të detyrohet e paditura që paditësin ta kthejë në vendin e punës 

UD Menaxher i Furnizimit në Distriktin e Pejës sipas kontratës së punës dhe të detyrohet e 

paditura që paditësit t’ia kompensoj të ardhurat personale të llogaritura nga dita e suspendimit 

me datën 09.03.2015 deri në kthimin përfundimtar të tij në vendin e punës dhe atë pagën bazë 

me kamatë prej 8 % të llogaritur nga dita e ushtrimit të padisë deri në pagesën përfundimtare si 

dhe shpenzimet e procedurale në afat prej 15 ditësh nga dita e pranimit të aktgjykimit nën 

kërcënim të përmbarimit.  

 

Gjykata e shkallës së parë duke vepruar sipas padisë së paditësit, pas shqyrtimit dhe 

administrimit të provave të paraqitura nga palët ndërgjyqëse, atyre të nxjerra në seancat e 

mbajtura gjyqësore si dhe pas vlerësimit të shkresave tjera të lëndës, ka nxjerrë aktgjykimin e 

atakuar C.nr.669/2015 të datës 31.03.2016, me të cilin e ka aprovuar në tërësi si të bazuar  

kërkesëpadinë e paditësit duke vendosur më decidivisht si në dispozitiv të aktgjykimit të atakuar. 

 



Në arsyetim të aktgjykimit ka theksuar se nuk ishte kontestuese se paditësi dhe e paditura kanë 

lidhur kontratë pune për kohë të caktuar në periudhë kohore nga data 15.09.2014 deri me datë 

07.05.2016 me mundësi vazhdimi, e cila mbanë numrin 13011/4134, me të cilën paditësi 

caktohet në pozitën e U.D Menaxher i Furnizimit në Distrikt - Distrikti në Pejë, pra i 

pakontestueshëm ishte fakti se paditësi sipas propozimit të Drejtorit të Distriktit i aprovuar nga 

Drejtori i DBNJ është avancuar në pozitë me çka dëshmon njoftimi i datës 15.09.2014 me numër 

10002. Poashtu paditësi ka pasur përleshje fizike me datë 02.03.2015 në Nën-Distriktin në Istog 

në ora 13:40 në zyrën e analistit F.R., duke qenë i sulmuar nga një i punësuar tjetër i të paditurës 

konkretisht L.L. nga ku edhe ka pësuar lëndime të lehta trupore, çka vërtetohet nga kallëzimi 

penal i ushtruar nga Policia e Kosovës - Njësiti i Hetimeve në Istog, që mban numrin 2015-DF-

134 i datës 02.03.2015, së bashku me shkresat e lëndës në të siç janë raportet e oficerëve, foto-

provat e të dëmtuarit këtu paditësit për lëndimet e marra, raporti mjekësor, deklara e të 

pandehurit, të dëmtuarit dhe dëshmitarëve.  

 

Tutje gjykata e shkallës së parë, ka arsyetuar se është vërtetuar fakti se paditësi është suspenduar 

- larguar përkohësisht me vendim nga Drejtoria e KEDS - Prishtinë i datës 09.03.2015, që mban 

numrin 1975 dhe pas zhvillimit të procedurës disiplinore i është shkëputur kontrata e 

marrëdhënies së punës me vendimin e datës 22.06.2015, me numër 1009. Poashtu nga shkresat e 

lëndës vërtetohet se si anëtarë në vendimin e shkallës së dytë, gjatë shqyrtimit të ankesës së 

paditësit ka marrë pjesë paraqitësi i kërkesës disiplinore, Drejtori i Shërbimeve të Përbashkëta 

Z.J., kjo vërtetohet nga fletëparaqitja e datës 16.06.2015 dhe vendimi i shkallës së dytë i të 

paditurës me numër 5674 i datës 13.07.2015, me të cilin vendim është lënë në fuqi vendimi i 

arbitrit numër 1009 i datës 22.06.2015, me të cilin vendim paditësit i është shkëputur 

marrëdhënia e punës.   

  

Gjykata ka arsyetuar se pas vlerësimit të prendimeve të paditësit dhe kundërshtimeve të 

t’paditurës e duke u bazuar në provat të cilat gjenden në shkresat e lëndës ka ardhur në 

përfundim se vendimi i të paditurës për shkëputjen e marrëdhënies së punës është i 

kundërligjshëm, për faktin se e paditura pretendon se paditësi ka bërë shkelje të rëndë të detyrave 

të punës të paraparë me Kodin Disiplinor të t ‘paditurës nga neni 7 paragrafi 1 pika c, i, ii, 

mirëpo nga vet pëmbajtja e fletëparaqitjes, dëshmitë e dëshmitarëve si dhe nga kallëzimi penal 

vërtetohet se paditësi ditën kritike me datë 02.03.2015 është sulmuar fizikisht nga një punëtor i të 

paditurës, të cilin paditësi e kishte hasur duke hartuar procesverbal në zyrat e KEDS-it në Istog, e 

jo ashtu siç parashihet që procesverbali mbi ndërrimin e njehsorit duhet të hartohet në vend dhe 

në prani të klientit, pra me këto prova vërtetohet se paditësi nuk ka qenë sulmues e as ushtrues i 

dhunës në rastin konkret siç pretendohet nga e paditura, por përkundrazi viktimë e të punësuarit 

të t ‘paditurës, që ka ardhur si pasojë e përpjekjeve të paditësit që të punësuarin e të paditurës ta 

parandalojë në abuzim të detyrave të tij të përshkruara konform detyrave dhe rregullave 

përkatëse të punës. Lidhur me pretendimet e të paditurës se paditësi ka bërë shkelje të rëndë të 

detyrave të punës të paraparë me Kodin Disiplinor të t ‘paditurës neni 7 par.7.1 pika h), se të 

njejtit i janë gjetur 43 procesverbale të pa proceduara për rimbursimin e humbjeve nga 

konsumatorët ky pretendim sipas gjykatës së shkallës së parë nuk qëndron, sepse siç vërtetohet 

nga raporti i auditorit vetëm 7 procesverbale kanë qenë përgjegjësi e paditësit dhe për të njejtat 



paditësi ka marrë veprime të nevojshme për procedimin e këtyre rasteve, që argumetohet me 

faturat për rimbursimin e humbjeve dhe nga sqarimet e paditësit se mos-procedimi me kohë i 

këtyre procesverbaleve ka qenë si rezultat i vështirësive të identifikimit të personave pronarë të 

njehsorëve të keqpërdorur. Duke u mbështetur në nenin 5 paragrafi 1 të Ligjit të Punës mbi 

ndalimin e të gjitha llojeve të diskriminimit ku thuhet se: “diskriminimi është i ndaluar në 

punësim dhe profesion, lidhur me rekrutimin në punësim, trajnimin, promovimin e punësimit, 

kushteve të punësimit, masave disiplinore, ndërprerjen e kontratës së punës ose çështjeve tjera 

nga marrëdhënia e punës me këtë ligj dhe me ligje të tjera në fuqi”, pra për mos- procedim të 

procesverbaleve me kohë dhe në harmoni me procedurat e brendshme të paditurës është 

ndëshkuar vetëm paditësi dhe asnjë i punësuar tjetër çka në rastin konkret paditësi është 

diskriminuar në trajtim nga e paditura dhe si i tillë vendimi i të paditurës mbi shkëputjen e 

marrëdhënies së punës për paditësin është i kundërligjshëm. 

 

Në fund, gjykata e shkallës së parë ka arsyetuar se, vendimi i shkallës së dytë i të paditurës i 

marrë nga Drejtori i Divizionit të Shërbimeve të Përbashkëta Z.J. është i kundërligjshëm, për 

faktin se i njëjti ka qenë inicues i procedurës disiplinore në shkallë të parë, ndërsa me rastin e 

shqyrtimit të ankesës së paditësit në shkallë të dytë ka qenë person vendimmarrës pra në rastin 

konkret ky vendim është marrë në kundërshtim me t[ gjitha rregullat juridike e të sublimuara në 

Kushtetutë ngase parashtruesi i shkeljes disiplinore përmes fletëparaqitjes është ligjërisht i 

përjashtuar nga marrja e vendimit lidhur me ankesë, në këtë rast vendimi për ankesën e paditësit 

paraprakisht veç ka qenë i përcaktuar, andaj edhe ka vendosur si në pikën II të dispozitivit të 

aktgjykimit të atakuar. 

 

Sa i përket vendosjes si në pikën III (tre) të dispozitivit, në të cilin ka vendosur që paditësin ta 

kthejë në punë dhe t’i kompensohen pagat e humbura për kohën sa ka qenë i suspenduar-larguar, 

gjykata e shkallës së parë është bazuar në nenin 80 par.1 nënpar.1.2. të Ligjit të Punës, ku thuhet 

se: “nëse largimi nga puna vlerësohet si i paligjshëm sipas nenit 5 të këtij ligji, gjykata mund ta 

rikthej të punësuarin në vendin e tij të punës dhe urdhëron kompensimin e të gjitha pagave dhe 

përfitimeve tjera të humbura gjatë gjithë kohës së largimit të paligjshëm nga puna”.   

 

Lidhur me shpenzimet gjykata ka vendosur konform nenit 449, 452 par.2 lidhur me nenin 463 

par.2 të LPK-së. 

 

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

së shkallës së parë është i drejt dhe i ligjshëm, pasi që 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 dhe e  drejta materiale është zbatuar në mënyrë të drejtë, për të 

cilat shkaqe Gjykata e Apelit kujdeset sipas detyrës zyrtare në kuptim të dispozitës së nenit 194 

të LPK. I njëjti aktgjykim po ashtu nuk është i përfshirë as në shkelje tjera të dispozitave të 

procedurës kontestimore të cilat i ka pretenduar pala ankuese me ankesë.  

Nuk qëndrojnë pretendimet ankimore të t ‘paditurës se aktgjykimi është i përfshirë në shkelje 

thelbësore të dispozitave të procedurës kontestimore LPK-së. Sipas vlerësimit të Gjykatës së 

Apelit, dispozitivi i aktgjykimit të ankimuar është mjaft i qartë, e në përputhje të plotë me arsyet 



e aktgjykimit, duke qenë kështu në harmoni logjike dhe juridike dispozitivi me arsyetimin. 

Gjykata e shkallës së parë i ka arsyetuar të gjitha faktet me peshë vendimtare për themelësinë e 

kërkesëpadisë e në lidhshmëri me këtë ka arsyetuar mënyrën se si janë vërtetuar faktet përveç 

atyre jo kontestuese e gjithashtu edhe mënyrën se si i ka vlerësuar provat për secilin fakt të 

provuar.  

 

Nuk qëndrojnë pretendimet ankimore për vërtetim jo të plotë të gjendjes faktike pasi gjendja 

faktike nga ana e gjykatës së shkallës së parë është vërtetuar mjaftueshëm dhe në mënyrë të 

plotë. Nuk qëndron pretendimi për zbatim të gabuar të së drejtës materiale sepse gjykata e 

shkallës së parë me aktgjykimin e atakuar drejtë ka zbatuar dispozitat materiale nga Ligji i 

Punës. 

 

Gjykata e Apelit vlerëson se gjykata e shkallës së parë me rastin e vendosjes si në dispozitiv të 

aktgjykimit të ankimuar drejtë ka vendosur kur e ka aprovuar  kërkesëpadinë e paditësit, duke e 

anuluar vendimin e të paditurës dhe detyruar të paditurën që paditësin ta kthejë në vendin e 

punës me pozitë dhe detyra të njëjta siç i kishte para suspendimit dhe t’ia kompensojë të ardhurat 

personale për periudhën e caktuar , në shumën e caktuar, pasi që procedura disiplinore e 

udhëhequr nga e paditura është përcjellë me një varg parregullsish gjë që vendimin për shkëputje 

të kontratës s[ punës e bënë të paligjshëm. 

 

Gjykata e Apelit e Kosovës, i ka vlerësuar si të pabazuara pretendimet ankimore të t ‘paditurës se 

ka zhvilluar procedurën disiplinore ndaj paditësit konform dispozitave të Ligjit të Punës si dhe 

Kodit Disiplinor të paditurës, për faktin se e paditura në procedurën disiplinore ka bërë një varg 

parregullsish sikurse me të drejtë janë evidentuar nga ana e gjykatës së shkallës së parë, e ka 

shpallur përgjegjës në procedurë disiplinore paditësin për shkelje të rëndë të detyrave të punës të 

parapara me Kodin Disiplinor të t ‘paditurës neni 7 par.7.1, pika c, nënpika i, ii dhe nenin 7 

par.7.1, pika h), mirëpo me asnjë provë nuk i ka vërtetuar këto shkelje. Për faktin se nga provat 

të cilat gjenden në shkresat e lëndës vërtetohet se në rastin konkret paditësi në ditën kritike të 

datës 02.03.2015 është sulmuar fizikisht nga një punëtor i të paditurës, pasi që paditësi të njëjtin 

e kishte hasur duke hartuar procesverbal në zyrën e KEDS-it në Istog, e jo ashtu siç parashihet që 

procesverbali mbi ndërrimin e njehsorit duhet të hartohet në vend dhe në prani të klientit, nga ku 

rezulton se paditësi nuk ka qenë sulmues e as ushtrues i dhunës, e që vërtetohet edhe nga 

kallëzimi penal i cili gjendet në shkresat e lëndës.  

 

Në këtë kuptim, sipas vlerësimit përfundimtar të Gjykatës së Apelit, del se gjykata e shkallës së 

parë në mënyrë të drejtë e ka aprovuar kërkesëpadinë e paditësit si të bazuar, pasi që është edhe 

vlerësim i Gjykatës së Apelit se vendimet e atakuara të t’ paditurës për shqiptimin e masës 

disiplinore dhe pastaj për ndërprerjen e marrëdhënies së punës paditësit, nga arsyet e cekura si 

më lartë, nuk janë në pajtim me rregullativën ligjore dhe nënligjore të kohës kur janë nxjerr ato 

(të cekura si më lartë), për çka edhe  ka pasur bazë për anulimin e tyre dhe për kompensimin e të 

ardhurave të kërkuara, prandaj Gjykata e Apelit vendosi që ta refuzojë ankesën e të paditurës dhe 

ta vërtetojë aktgjykimin e gjykatës së shkallës së parë, sikurse në dispozitiv të këtij aktgjykimi. 



Gjykata e Apelit me rastin e vendosjes i vlerësoi edhe pretendimet tjera ankimore të palës 

ankuese, për të cilat vlerësoi se nuk ishin me ndikim për një vendim ndryshe, siç gjykata e 

shkallës së parë ka vendosur me aktgjykimin e atakuar. 

 

Nga arsyet e paraqitura më lart e në pajtim me nenin 194, 195 paragraf 1 pika (d) e lidhur me 

nenin 200 të LPK-së, u vendos si në dispozitivi të këtij aktgjykimi. 

 

GJYKATA E APELIT E KOSOVËS NË PRISHTINË 

Ac.nr.2045/2016, me datë 11.02.2020. 

 

 

     Kryetarja e kolegjit 

                                                                                                                               Halide Reka d.v 

 

 


