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Ac.nr.2789/20 

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

nga gjyqtarët Lumni Sallauka- kryetar i kolegjit, Drita Rexhaj dhe Enes Mehmeti, anëtar 

të kolegjit, në çështjen juridike kontestimore të paditësit SH.D. nga Prishtina, të cilën me 

autorizim e përfaqëson av. N.H. nga Prishtina, kundër të paditurës Kompania Kosovare për 

Furnizim me Energji Elektrike sh.a, me seli në Prishtinë, të cilën me autorizim e përfaqëson 

Hasan Kryeziu, me objekt të padisë anulimin e vendimit për ndërprerjen e marrëdhënies së 

punës, khtimin në vendin e punës dhe kompensimin e të ardhurave personale, duke 

vendosur lidhur me ankesën e paditësit e paraqitur kundër aktgjykimit të Gjykatës 

Themelore në Prishtinë, C.nr.981/16, të datës 17.09.2019, në seancën e kolegjit, të mbajtur 

me datë 17.06.2020, mori këtë: 

    

A K T GJ Y K I M 

 

REFUZOHET si e pathemeltë ankesa e paditësit SH.D. nga Prishtina, ndërsa 

aktgjykimi i Gjykatës Themelore në Prishtinë C.nr.981/16, i datës 17.09.2019, 

VËRTETOHET. 

 

                                                         A r s y e t i m 

 

Gjykata e shkallës së parë me aktgjykimin e atakuar, C.nr.981/16, të datës 

17.09.2019, në pikën I të dispozitivit e ka refuzuar si të pabazuar kërkesëpadinë e paditësit 

SH.D. nga Prishtina, me të cilën ka kërkuar që të: anulohet si i kundërligjshëm njoftimi për 

mos vazhdimin e kontratës së punës Nr.13, datë 30.03.2016, si dhe vendimi Nr.763, datë 

20.04.2016 dhe të detyrohet e paditura Kompania Kosovare për Furnizim me Energji 

Elektrike sh.a, me seli në Prishtinë, që paditësin ta kthej në vendin e punës, ose ta sistemojë 

në një vend tjetër të punës, duke pasur parasysh  kualifikimet dhe përvojën e punës në këtë 

ndërmarrje, si dhe të detyrohet e paditura, që paditësit në emër të dëmit material të 

shkaktuar si pasojë e ndërprerjes së kontratës së punës për periudhën nga data 07.05.2016, 

deri me datë 30.06.2019, ti paguaj pagat në shumë prej 12,249.25 euro neto, me kamatë 

ligjore prej 8%, në emë të kontributit pensional ti paguaj shumën prej 1,352.80 euro, në 

Trustin e Kursimeve Pensionale të Kosovës, në emër të tatimit në pagë ti paguaj shumën 

prej 526.68 euro, në Administratën Tatimore të Kosovës, si dhe shpenzimet e procedurës 
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në shumë prej 609.60 euro, të gjitha këto në afat prej 7 ditësh nga marrja e aktgjykimit. Në 

pikën II të dispozitivit të këtij aktgjykimi ma vendosur që secila palë ti bartë shpenzimet e 

veta të procedurës. 

 Kundër këtij aktgjykimi brenda afatit ligjor ka paraqitur ankesë paditësi, përmes 

të autorizuarit të tij, për shkak të shkeljes qenësore të dispozitave procedurale kontestimore, 

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

materiale, me propozim që gjykata e shkallës së dytë aktgjykimin e atakuar ta ndryshojë 

dhe kërkesëpadia e paditësit, të aprovohet si e bazuar, ose aktgjykimi i atakuat të prishet 

dhe çështja të kthehet në rigjykimi  gjykatës së shkallës së parë. 

Përgjigje në ankesë nuk ka pasur. 

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, 195 

dhe 200 të Ligjit për Procedurën Kontestimore (LPK), ka gjetur se: 

-Ankesa e paditësit është e pathemeltë.  

Nga shkresat e lëndës rrjedhë se paditësi përmes të autorizuarit të tij, me datën 

04.05.2016, ka ushtruar padi ndaj të paditurës, me kërkesë që të miratohet kërkesëpadia e 

paditësit SH.D. nga Prishtina si e bazuar dhe të anulohet si i kundërligjshëm njoftimi për 

mos vazhdimin e kontratës së punës Nr.13, datë 30.03.2016, si dhe vendimi Nr.763, datë 

20.04.2016 dhe të detyrohet e paditura Kompania Kosovare për Furnizim me Energji 

Elektrike sh.a, me seli në Prishtinë, që paditësin ta kthej në vendin e punës, ose ta sistemojë 

në një vend tjetër të punës, duke pasur parasysh  kualifikimet dhe përvojën e punës në këtë 

ndërmarrje, si dhe të detyrohet e paditura, që paditësit në emër të dëmit material të 

shkaktuar si pasojë e ndërprerjes së kontratës së punës për periudhën nga data 07.05.2016, 

deri me datë 30.06.2019, ti paguaj pagat në shumë prej 12,249.25 euro neto, me kamatë 

ligjore prej 8%, në emë të kontributit pensional ti paguaj shumën prej 1,352.80 euro, në 

Trustin e Kursimeve Pensionale të Kosovës, në emër të tatimit në pagë ti paguaj shumën 

prej 526.68 euro, në Administratën Tatimore të Kosovës, si dhe shpenzimet e procedurës 

në shumë prej 609.60 euro. 

Gjykata e shkallës së parë pas shqyrtimit dhe vlerësimit të shkresave të lëndës, në 

seancën e shqyrtimit kryesor ka nxjerrë aktgjykimin e atakuar C.nr.981/16, të datës 

17.09.2019, me të cilin e ka refuzuar si të pathemeltë kërkesëpadinë e paditësit, duke 

vendosur më decidivisht si në dispozitiv të aktgjykimit të atakuar.  

Në arsyetim të aktgjykimit të atakuar, gjykata e shkallës së parë, ka theksuar se 

kërkesëpadia e paditësit për anulimin e njoftimit për mos vazhdimin e kontratës së punës 

është e pa bazuar, për faktin se bazuar në kontratën e punës Nr.60195/0, datë 21.01.2015, 

paditësi tek e paditura, ka qenë në marrëdhënie pune në kohë të caktuar dhe atë nga data 

01.01.2015, e deri me datë 07.05.2016. Nga kjo datë paditësit i ka skaduar kontrata e punës, 

sipas fuqisë ligjore, ndërsa pas zbatimit të procedurës së paraparë me neni 71 parag. 2, 

lidhur me nenin 67 parag.1, nënparag.1.3, të Ligjit të Punës, paditësit i është ndërprerë 
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marrëdhënia e punës, pasi që ky i fundit nuk i ka mbushur 10 vite e më tepër përvojë pune 

tek e paditura apo paraardhësja e saj, për tu konsideruar se i njëjti është në marrëdhënie 

pune në kohë të pacaktuar dhe me skadimin e kohës së caktuar me kontratën e punës, 

gjykata konsideron se e paditura nuk e ka pasur obligim ligjor që t’i vazhdoj kontratën e 

punës paditëses. Gjithashtu gjykata ka konstatuar se në rastin konkret nuk kemi të bëjmë 

me ndërprerje të kontratës së punës, por me mos vazhdimit të kontratës së punës. 

Përfundimisht, gjykata e shkallës së parë ka konstatuar se e paditura e ka zbatuar në tërësi 

procedurën për mos vazhdimin e kontratës së punës paditësit, si dhe i ka përmbushur të 

gjitha detyrimet financiare deri në momentin e skadimit të kontratës së punës paditësit, 

kështu që edhe njoftimi për mos vazhdimin e kontratës së punës është i drejtë dhe i 

ligjshëm. Lidhur me bazën juridike të kërkesëpadisë gjykata ju ka referuar nenit 67 pika 

1.3 dhe nenit 71 parag.2 të Ligjit të Punës me nr. 03/L-212 i datës 01.11.20110, ndërsa 

lidhur me shpenzimet procedurale gjykata ju ka referuar neni 452 të LPK-së. 

Gjykata e Apelit e aprovon  në tërësi vlerësimin juridik të gjykatës të shkallës së 

parë si të rregullt dhe të ligjshëm, për sa i përket vendosjes si në dispozitiv të aktgjykimit 

të atakuar, për arsye se i njëjti nuk është përfshirë me shkelje thelbësore të dispozitave të 

procedurës kontestimore të pretenduara, nga neni 182 par.2, pika b), g), j), k) dhe m), të 

LPK-së, dhe nuk ka aplikim të gabuar të drejtës materiale, për të cilat gjykata kujdeset 

sipas detyrës zyrtare, ndërsa nuk qëndrojnë edhe pretendimet tjera të cekura në ankesë nga 

paditësi.  

Nuk qëndrojnë pretendimet ankimore të paditësit se aktgjykimi i atakuar është 

përfshirë në shkelje thelbësore të dispozitave të procedurës kontestimore-dispozitave të 

LPK-së. Sipas vlerësimit të Gjykatës së Apelit, dispozitivi i aktgjykimit të atakuar është 

është hartuar në përputhje me dispozitën e nenit 160 të LPK-së, pasi që i njëjti 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 ka arsyetuar të gjitha faktet me peshë 

vendimtare për pathemelësinë e kërkesëpadisë së paditësit, 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. 

 

Gjykata e Apelit vlerëson se gjykata e shkallës së parë drejtë e ka vërtetuar gjendjen 

faktike, pasi që nuk ka qenë kontestuese në mes palëve ndërgjyqëse fakti se paditësi 

fillimisht ka qenë në marrëdhënie pune tek paraardhësja e të paditurës Korporata 

Energjetike e Kosovës sh.a, prej datës 05.09.2007, me kontratë në kohë të caktuar, e cila 

është përtërirë çdo vit, deri në dhënien në koncesion rrjetit të distribuimit, tanë këtu të 

paditurës KEDS në vitin 2013. Ndërsa prej kësaj date e deri me datën 07.05.2016 (kontrata 

e fundit e punës me kohëzgjatje nga data 01.01.2015-07.05.2016), kur i ka skaduar 

Kontrata e Punës sipas fuqisë ligjore ka qenë marrëdhënie të punës tek tani e paditura. Nuk 

ka qenë kontestuese se e paditura me njoftimin Nr.12, të datës 30.03.2016, e ka njoftuar 

paditësin për mos ripërtëritjen e kontratës së punës duke u bazuar në neni 71 paragraf 2 të 

Ligjit të Punës. Gjithashtu nuk ishte kontestues fakti se e paditura ka marr vendimin Nr.13, 

datë 30.03.2016, për mos vazhdimin e kontratës së punës paditësit, ndëra në këtë vendim 
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ndër të tjera është cekur se të punësuarit së bashku me pagën e fundit, do ti kompensohen 

edhe ditët e mbetura të pushim vjetor, si dhe ky i fundit do të përfitojë dy paga mujore për 

shkak të kontributit të dhënë në punë. Kontestuese për palën paditëse ishte fakti se nëse 

këtu e paditura ka respektuar në tërësi procedurën ligjore për mos vazhdim të kontratës së 

punës, të paraparë me dispozitat përkatëse të Ligjit të Punës.  

Si rrjedhojë, sipas vlerësimit të Gjykatës së Apelit, nuk qëndrojnë pretendimet 

ankimore të palës paditëse se gjykata e shkallës së parë gabimisht ka aplikuar të drejtën 

materiale për arsye se me nenin 67 paragraf 1 pika 1.3 të Ligjit të Punës (Nr. 03/L-212), 

shprehimisht përcaktohet se:“Kontrata e punës sipas fuqisë ligjore ndërpritet me skadimin 

e kohëzgjatjes së kontratës”. Ndërsa me nenin 71 paragraf 2 të këtij ligji përcaktohet se: 

“Punëdhënësi mund ta ndërpres kontratën e punës për kohë të caktuar me njoftimin prej 

30 ditësh kalendarik. Punëdhënësi i cili nuk ka për qëllim të ripërtëri kontratën me 

periudhë të caktuar duhet të informoi të punësuarin së paku 30 ditë, para skadimit të 

kontratës. Dështimin për ta njoftuar nga punëdhënësi, do ti jep të drejt të punësuarit për 

zgjatjen e 30 ditëve kalendarik me pagë të plotë”. Me pikën 11 të Kontratës së Punës së 

lidhur në mes të palëve ndërgjyqëse, përcaktohet se: “kontrata e punës ndërpritet dhe 

përfundon sipas nenit 67, 68, 69, dhe 70 të Ligjit të Punës”, si dhe ”Në bazë të nenit 71 

parag.2 të Ligjit të Punës, të punësuarit me kontratë në kohë të caktuar mund ta ndërpresin 

atë me njoftim paraparak prej 30 ditësh kalendarike”. Me nenin 78 paragraf 1 të Ligjit të 

Punës, përcaktohet se: “I punësuari i cili vlerëson se punëdhënësi ka shkelur të drejtën e 

marrëdhënies së punës mund të paraqes kërkesë të punëdhënësi apo organi përkatës i 

punëdhënësit për realizimin e të drejtave të shkelura”, ndërsa me paragrafin 2 të këtij neni 

përcaktohet se: “punëdhënësi është i obliguar për të vendosur sipas kërkesës së të 

punësuarit në afatin brenda 15 ditësh nga dita e pranimit të kërkesës”, ndërsa me neni 79 

të këtij ligji përcaktohet se: “Çdo i punësuar i cili nuk është i kënaqur me vendimin me të 

cilën mendon se janë shkelur të drejtat e tij ose nuk merr përgjigje brenda afatit nga neni 

78 paragraf 2 të këtij ligji, në afatin vijues prej 30 ditësh mund të inicoi kontest pune në 

gjykatën kompetente”. Në rastin konkret është i drejtë konstatimi i gjykatës së shkallës së 

parë se e paditura me rastin e mos vazhdimit të kontratës së punës paditësit, ka zbatuar në 

tërësi procedurën ligjore të paraparë me nenin 67 parag. 1, pika 1.3, lidhur me nenin 71 

parag.2 të Ligjit të Punës, por edhe pikën 11 të Kontratës së Punës Nr.60195/0, datë 

21.01.2015.  

Nuk qëndron pretendimi ankimor i palës paditëse se e paditura është dashur të 

respektoj dhe zbatoj dispozitat e Marrëveshjes së Përgjithshme Kolektive, me rastin e 

ndërprerjes së marrëdhënies së punës paditësit, për arsye se siç me të drejtë ka konstatuar 

gjykata e shkallës së parë, në këtë rast nuk kemi të bëjmë me ndërprerje të marrëdhënies 

së punës nga ana e të paditurës, por kemi të bëjmë me njoftim për mos vazhdimin-

ripërtëritjen e kontratës së punës, siç është përcaktuar me kontratën e punës dhe dispozitat 

ligjore të cekura më lartë. Në këtë rast, por edhe në rastet tjera të ngjashme kur marrëdhënia 

e punës është lidhur për kohë të caktuar është detyrim për punëdhënësin, për të njoftuar 

punëmarrësi për mos vazhdimi-ripërtëritjen e kontratës së punës dhe nuk ka nevojë që të 

zhvillohet procedura disiplinore dhe as të merret vendim për ndërprerjen e marrëdhënies 
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së punës nga ana e punëdhënësit, pasi që marrëdhënia e punës në këtë rast pushon sipas 

fuqisë ligjore. Në këtë kuptim gjykata e shkallës së parë drejtë ka konstatuar dhe ka 

vendosur që kërkesëpadia e paditësit është e pabazuar, për faktin se neni 10 paragraf 2 pika 

5 e Ligjit të Punës, nuk mund të gjenë zbatim në këtë rast. Kjo për faktin se paditësi nga 

momenti i themelimit të marrëdhënies së punës fillimisht me paraardhësen e të paditurës, 

përkatësisht me Korporatën Energjetike e Kosovës sh.a, prej datës 05.09.2007, me kontratë 

në kohë të caktuar,  e deri në kohën e skadimit të kohëzgjatjes së kontratës së fundit të 

punës, të lidhur me këtu të paditurën KEDS, me datë 07.05.2016, kanë kaluar 8 vite e 7 

muaj përvojë pune, e jo 10 vite siç kërkon dispozita e nenit 10 parag.5 e Ligjit të Punës.  

Përveç të cekurave më lartë, është vlerësim i kësaj gjykate të shkallës së dytë se 

themelimi i marrëdhënies së punës me kontratë dhe përcaktimi i kushteve të kontratës i 

referohet normave ligjore të karakterit dispozitiv, duke i lejuar palëve të drejtën, por pa i 

cenuar dispozitat ligjore, ti përcaktojnë kushtet e kontratës, përfshirë këtu edhe 

kohëzgjatjen e kontratës. Si rrjedhojë, nuk rezulton që paditësi ta ketë kundërshtuar 

përmbajtjen e kontratës së punës Nr.60195/0, datë 21.01.2015, përkatësisht kohëzgjatjen e 

saj, qoftë brenda organeve të punëdhënësit, apo në procedurë gjyqësore, por është pajtuar 

me të gjitha kushtet e saj (edhe pse një të drejtë të tillë paditësi e ka pasur konform nenit 

78 dhe 79 të Ligjit të Punës), për çka edhe nuk qëndrojnë pretendimet e paditësit lidhur me 

diskriminimin nga ana e të paditurës. 

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

ankimore, të paditësit, mirëpo të njëjtat nuk ishin me ndikim për një vendim ndryshe, për 

çka edhe vendosi si në dispozitiv të këtij aktgjykimi. 

Nga të lartë cekurat e në mbështetje të dispozitës së nenit 195.1 pika d), lidhur me 

nenin 200, të LPK-së, është vendosur si në dispozitiv të këtij aktgjykimi. 

GJYKATA E APELIT E KOSOVËS NË PRISHTINË 

Ac.nr.2789/20, datë 17.06.2021 

 
Kryetari i kolegjit, 

         Lumni Sallauka, d.v 


