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Numri i lëndës: 2020:909130 

Datë: 23.06.2021 

Numri i dokumentit:     01913731 

 

Ac.nr.2163/18 

 

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

gjyqtarëve Kujtim Pasuli, kryetar i kolegjit dhe Nenad Llaziq e Makifete Saliuka - anëtarë, në 

çështjen juridike të paditësit B.ZH. nga Gjakova, të cilën e përfaqëson me autorizim av. A.R., 

nga Gjakova, kundër të paditurës Kompania Kosovare për Distribuim dhe Furnizim me Energji 

Elektrike sh.a, ( në tekstin e mëtejme KEDS) Prishtinë – Distriki Gjakovë,  cilin e përfaqëson 

me autorizim Besnik Juniku nga Gjakova, për shkak të anulimit vendimit mbi ndërprerjen e 

kontratës së punës, duke vendosur sipas ankesës të autorizuarit të paditësit të ushtruar kundër 

aktgjykimit të Gjykatës Themelore në Gjakovë, C.nr.319/17 të datës 05.03.2018, në seancën e 

kolegjit të mbajtur me datë 11.06.2021, mori këtë:   

 

A K T G J Y K I M 

 

 

REFUZOHET si e pabazuar, ankesa e paditësit B.ZH. nga Gjakova, VËRTETOHET 

aktgjykimi i Gjykatës Themelore Gjakovë, C.nr.319/17 të datës 05.03.2018. 

 

A r s y e t i m 

 

Me aktgjykimin e goditur nën I të dispozitivit, është refuzuar kërkesëpadia e paditësit B.ZH. 

nga Gjakova përmes së cilës ka kërkuar që të anulohet vendimi i drejtorit të departamentit të 

sistemit të operimit në KEDS, në cilësinë e arbitrit të paditurës KEDS nr. 6152 i dt. 

02.06.2017, dhe vendimi i drejtorit të përgjithshëm të KEDS nr. 6531 të dt. 12.06.2017, i të 

paditurës KEDS Prishtinë me të cilat paditësit B.ZH. nga Gjakova i është shqiptuar masa 

disiplinorë – shkëputje e kontratës së punës prej dt. 02.06.2017 si të kundërligjshëm dhe se 

detyrohet e paditura që paditësin të e kthejnë menjëherë në marrëdhënie pune, në punë dhe 

detyra të punës teknik për prishje të departamentit të sistemit të operimit, divizioni i rrjetit për 

distriktin e Gjakovës, që në afat prej 7 dite nga dita e plotfuqishmërisë së këtij aktgjykimi nën 

kërcenim të përmbarimit me dhunë si dhe të detyrohet e paditura që në afat prej 7 dite ti 

kompensoj paditurit të gjitha shpenzimet procedurale, si tërësisht e pabazuar. Nën II të 

dispozitivit është vendosur që secila palë i bartë shpenzimet e veta. 

 

Kundër këtij aktgjykimi në afat ligjor ka parashtruar ankesë  i autorizuari i paditësit av. A.R., 

nga Gjakova, për shkak të: 

 

-Shkeljes së dispozitave të procedurës kontestimore, 

-Vërtetimit të gabuar dhe jo të plotë të gjendjes faktike dhe 
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-Zbatim të gabuar të së drejtës materiale, me propozim që Gjykata e Apelit e Kosovës në 

Prishtinë të aprovojë ankesën në tërësi si të bazuar, ndërsa aktgjykimin e goditur ta ndryshoj 

dhe ashtu që kërkesëpadinë e paditësit të aprovoj në tërësi si të bazuar, apo ta prish dhe lëndës 

t’ia kthej gjykatës së shkallës së parë në rigjykim. 

 

Përgjigje në ankesë nuk është parashtruar. 

 

Gjykata e Apelit e Kosovës si gjykate e shkalles se dytë, duke vepruar në kuptim të nenit 194 

të Ligjit të procedurës kontestimore, ka vlerësuar aktgjykimin e goditur në kuadër te kufijve të 

arsyeve të theksuara në ankesë, duke pasur kujdes sipas detyrës zyrtare për shkeljet thelbësore 

të dispozitave të procedurës kontestimore nga neni 182 par. 2 dhe për zbatimin e drejtë të së 

drejtës materiale, gjeti se: 

 

Ankesa është e pabazuar. 

 

Nga shkresat e lëndës rezulton se paditësi nëpër mjet të autorizuarit av. A.R.  ka parashtruar 

padi me të cilën ka kërkuar që të anulohet vendimi i Drejtorit të departamenti të sistemit të 

operimit në KEDS, në cilësinë e arbitrit e të paditurës KEDS nr. 6152 i dt. 02.06.2017, dhe 

vendimi i drejtorit të përgjithshëm të KEDS-it nr. 6531 të dt. 12.06.2017 i të paditurës KEDS 

në Prishtinë me të cilat paditësit B.ZH.  nga Gjakova i është shqiptuar masa disiplinore 

shkëputje e kontratës së punës prej dt. 02.06.2017 si të kundërligjshëm de të detyrohet e 

paditura që paditësit ta kthej menjëherë në marrëdhënie pune n[ punë dhe detyra të punës 

teknik për prishje në departamentin e sistemit të operimit, divizioni i rrjetit për Distriktin e 

Gjakovës në afat prej 7 dite nga dita e plotfuqishmërisë së këtij aktgjykimi nën kërcenim të 

përmbarimit me dhunë. Njëherit ka kërkuar edhe shpenzimet e procedurës kontestimore. 

 

Gjykata e shkallës së parë ka marrë aktgjykimin më për së afërmi të përshkruar si në dispozitiv, 

duke gjetur se e paditura i ka ndërpre marrëdhënie e punës si pasoj e përsëritjeve të shkeljeve 
të detyrave të punës dhe  sjelljes me mos përgjegjësi në detyrat  dhe natyrën e punës në 
vendin e punës. Kjo për  arsye se paditësit me vendimin nr. 6152 të datës 02.06.2017, ju 
është ndërpre marrëdhënia e punës për  shkak të shkeljeve të detyrave të punës nga neni 
6 par.6.1 nën par. j) , s), të kodit disiplinor  të KEDS-it i cili parasheh “ dështimi në 
respektimin e  kushteve që dalin nga Kodi i etikes dhe sjelljes së KEDS-it, një urdhëresa  
ekzekutive rregullat e brendshëm të KEDS-it, apo rregulloret tjera të lëshuara nga  ana e  
Drejtorit të Përgjithshëm apo përfaqësuesi i deleguar, përveç nëse urdhri , rregullorja apo 
Kodi parasheh diçka ndryshe” , ndërsa në pikën s)të kodit disiplinor të KEDS-it  
“evidentimi, keqpërdorimi i kartelës identifikuese të punëmarrësit tjerë për  kontrollin 
kohore apo për  ndonjë arsye tjerë apo nënshkrimin e listës për  prezencën në punë në 
emër të punëmarrësit tjerë “, andaj në këtë rast këtë keqe sjellje edhe paditësi i kishte 
pranuar  se kartelën e  tije identifikues i kishte  dhënë kolegut të tij B. K., i cili e  kishte  
evidentuar në aparatin për llogaritjen e  kohës së hyrjes dhe daljes nga vendi i punës dhe  
ky veprim nga ana e  paditësit sipas kodit disiplinor të paditurës paraqet  shkelje të lehtë 
të detyrave të punës, dhe është ndërpre marrëdhënia e  punës paditësit , ngase edhe me 
mendimin nr. 1424, të dt. 08.08.2014, paditësit i është shqiptuar masa disiplinore vërejtje 
me shkrim, duke paralajmëruar se në rast shkeljeve të lehta në afat prej 2 viteve do të 
rezulton me vërejtjen e fundit me shkrim, mirëpo paditësi ka qenë neglizhent ndaj 
detyrave të punës dhe në vitin 2015, bënë shkelje tjetër të detyrave të punës për të cilat e 
paditura me vendimin nr.11290 të dt. 21.12.2015, i shqipton masën disiplinore vërejta e 
fundit me shkrim, përsëri duke bërë me dije se në rast të përsëritjes  së shkeljes 
disiplinore të detyrave të punës apo përformancës së dobët në punë në afat prej 2 viteve 
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do ti ndërpritet marrëdhënia e punës. Paditësi përsëri në vitin 2017, bënë shkelje të 
lartcekura të detyrave të punës,  dhe e paditura me vendimin nr. 6152 të dt. 02.06.2017, 
ia ndërprenë marrëdhënien e punës.  Andaj, duke qenë se paditësi edhe pas shqiptimit të 
dy vërejtjeve të para dhe duke paralajmëtar nga e paditura për ndërprerjen e 
marrëdhënies së punës, nëse i njëjti bënë keq sjellje në punë, paditësi me vetëdije ka 
vepruar dhe gjykata e shkallës së parë ka përfunduar drejtë kur ka marr vendimin për 
ndërprerjen e marrëdhënies së punës dhe ka zbatuar drejtë ligjin e punës, nenin 70 par. 1 
nën. Par. 1.6 pika 1.6.1 ku thuhet se “i punësuar është fajtor për përsëritjen e një keq 
sjellje më pak serioze ose të shkeljes së detyrimeve”.  
 

Gjykata e Apelit e Kosovës, duke vlerësuar aktgjykimin e goditur ka gjetur se nuk është 

përfshirë me shkelje thelbësore të dispozitave të procedurës kontestimore nga neni 182 par.2 

pika b), g), j), k), dhe m), në të cilat kjo gjykatë shikon sipas detyrës zyrtare, e as në ato në të 

cilat thirret ankesa nga neni 182 .1 dhe 182 .2 pika n) të LPK-së, ngase aktgjykimi i goditur 

nuk ka të meta për shkak të të cilave nuk mund të ekzaminohet, dispozitivi i aktgjykimit të 

goditur është i kuptueshëm dhe nuk është përfshirë me kontradikta me vet veten ose me arsyet 

e aktgjykimit. Në aktgjykimin e goditur janë dhënë arsye për faktet vendimtare për një vendim 

të drejtë e të ligjshëm dhe këto arsye të dhëna janë të qarta dhe nuk janë kontradiktore.  

Njëherit nuk ka kundërthënie midis asaj që në arsyet e aktgjykimit thuhet për përmbajtjen e 

dokumenteve ose për procesverbaleve për thëniet e dhëna në procedurë dhe të vet atyre 

dokumenteve ose të procesverbaleve të shqyrtimeve gjyqësore.  

 

Thëniet ankimore lidhur me vërtetimin e gabuar të gjendjes faktike sipas vlerësimit të kësaj 

gjykate paraqiten si të pabazuara. Kjo për faktin se gjykata e shkallës së parë drejtë ka vërtetuar 

se këtu paditësi ka bërë, përkatësisht është fajtor për përsëritjen e një keq sjellje më pak serioze 

ose të shkeljes së detyrimeve e të përcaktuara me dispozitën e nenit 70 par. 1 pika 1.6.1 të 

Ligjit të punës me të cilën është paraparë që për këto shkelje të cekura si më lart ndërprehet 

kontrata e punës nga ana e punëdhënësit , duke respektuar në tërësi procedurën disiplinore të 

paraparë me Ligjin e punës dhe me Kodin disiplinor të paditurit, përkatësisht KEDS.  Në fakt 

gjykata e shkallës së parë drejtë ka vërtetuar se këtu paditësi ka bërë përsëritjen e një keq sjellje  

më pak serioze, përkatësisht të shkeljes së detyrimeve nga marrëdhënia e punës që në vitin 

2014, për mungesë të paarsyeshme nga puna e për të cilën me vendimin nr. 1424, të dt. 

08.08.2014, i është shqiptuar masa disiplinor vërejtje me shkrim, ndërsa në vitin 2015 përsëri 

bënë shkelje të detyrave të punës duke mos bërë regjistrimin me rregull kontrollimin e 

humbjeve, e për të cilën shkelje disiplinore me vendimin nr. 11290 të dt. 21.12.2015, i shqipton 

disiplinore vërejtje e fundit dhe tani i njëjti për kundër faktit se në këto dy raste në dispozitiv të 

vendimeve ka qenë i njoftuar për pasojat nëse brenda afateve dy vjeçare bënë shkelje të 

detyrave të punës do ti shqiptohet dënimi më i lart dhe përfundimisht pas vërejtjes së fundit do 

ti shqiptohet ndërperja e marrëdhënies së punës, këtu paditësi paraqitet neglizhent dhe tregon 

përsëri keq sjellje duke neglizhuar vendimet e të paditurës  dhe tani përsëri bënë shkelje të 

detyrës së punës të paraparë me nenin 6 par. 6.1 nën par. j) dhe s) të Kodit disiplinor të 

paditurit e që ka të bëjë me dështimin në respektimin e kushteve që dalin nga kodi i etikës dhe 

sjelljes te e paditura, një urdhërese ekzekutive, rregullat e brendshme të paditurës apo rregulla 

tjera të lëshuara nga ana e drejtorit të përgjithshëm apo nga përfaqësuesi i deleguar, përveç 

nëse urdhri, rregullorja apo kodi parasheh diçka ndryshe dhe evidentimi, keqpërdorimi i 

kartelës identifikuese të punëmarrësit tjetër për kontrollin kohor apo për ndonjë arsye tjetër, 

apo nënshkrimin e listës për prezencën në punë në emër të punëmarrësit tjetër. Prandaj, duke 

qenë se edhe vet paditësi ka pranuar se kartelën e tij identifikuese i kishte dhënë kolegut të tij 

Besnik Kastrati i cili e kishte evidentuar në aparatin për llogaritjen e kohës së hyrjes dhe të 

daljes nga vendi i punës, atëherë edhe kjo gjykatë pajtohet me vlerësimin e gjykatës së shkallës 
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së parë se këtu paditësi është fajtor për përsëritjen e një keq sjellje më pak serioze ose të 

shkeljes së detyrimeve të parapara me nenin 70 par. 1 nën par. 1.6 pika 1.6.1 të Ligjit të punës.  

Njëherit kjo gjykatë ka vlerësuar se sipas shkresave të lëndës në të gjitha rastet e paditura ka 

udhëhequr drejtë procedurën disiplinore duke respektua kodin disiplinor të paditurës si dhe 

ligjin e punës.  

 

Prandaj, pran gjendjes faktike të vërtetuar drejtë dhe në mënyrë të plotë, gjykata e shkallës së 

parë ka zbatuar drejtë edhe të drejtën materiale kur ka refuzuar kërkesëpadinë e paditësit si të 

pabazuar.  

 

Gjykata e Apelit e Kosovës vlerësoj edhe pretendimet e tjera ankimore dhe gjeti se të njëjtat 

janë të pabazuara dhe nuk ndikojnë në marrjen e vendimit ndryshe nga ajo të cilën e ka marrë 

gjykata e shkallës së parë. 

 

Nga të lartcekurat e në kuptim të nenit 195 par.1 pika d) të LPK-së, është vendosur si në 

dispozitiv të këtij aktgjykimi. 

 

    

GJYKATA E APELIT E KOSOVËS NË PRISHTINË 

Ac.nr.2163/18, të datës 11.06.2021 

 

 

 

                    Kryetari i kolegjit 

                       Kujtim Pasuli    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


