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REPUBLIKA E KOSOVËS / REPUBLIKA KOSOVA 

 

 

                                                                                                                                    Ac.nr.3369/16 

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 paditëses R.I. nga Prishtina, ..., të cilën sipas autorizimit e përfaqëson 

M.I., avokat nga Ferizaj, kundër të paditurës I... LLC-Prishtinë, Bulevardi “...“, ndërtesa e ..., ..., 

të cilën sipas autorizimit e përfaqëson ..., avokat nga Prishtina, për anulimin e vendimit, kthim në 

punë dhe kompensimin e të ardhurave, duke vendosur sipas ankesës së të autorizuarit të t 

‘paditurës e paraqitur kundër Aktgjykimit të Gjykatës Themelore në Prishtinë, C.nr.325/2014 i 

datës 18.05.2016, në seancën e kolegjit të mbajtur me datë 21.02.2020, mori këtë: 

 

A K T G J Y K I M 

 

I.REFUZOHET pjesërisht e pabazuar ankesa e të autorizuarit të t ‘paditurës I... LLC-Prishtinë, 

Bulevardi “...“, ndërtesa e ..., ... dhe VËRTETOHET Aktgjykimi i Gjykatës Themelore në 

Prishtinë, C.nr.325/2014 i datës 18.05.2016 në pikën I, II dhe pjesërisht pika III e dispozitivit sa i 

përket pjesës së kërkesëpadisë me të cilën është detyruar e paditura që paditëses t’ia njoh të 

gjitha të drejtat nga marrëdhënia e punës, nga dita e ndërprerjes së marrëdhënies së punës, 

gjegjësisht nga data 19.02.2009 e deri në ditën e përfundimit të kontratës së punës së punës, 

respektivisht deri me dt. 30.09.2011, sipas kontratës së punës p.nr., të datës 09.10.2008, krejt 

këtë në afat prej 7 ditësh, nga dita e plotfuqishmërisë së këtij aktgjykimi, e nën kërcënim të 

përmbarimit me dhunë.    

 

II. Me aprovimin e pjesshëm si të bazuar të ankesës së të autorizuarit të t ‘paditurës I... LLC-

Prishtinë, NDRYSHOHET aktgjykimi i ankimuar i Gjykatës Themelore në Prishtinë, 

C.nr.325/2014 i datës 18.05.2016 , në pikën III (tre) të dispozitivit, në pjesën e kërkesëpadisë me 

të cilën është detyruar e paditura që paditësen ta kthejë në punë dhe detyra të punës-Agjent për 

parandalimin e mashtrimeve në zyrën mbështetëse 2 ose në punët tjera që i përkasin përgatitjes 

së saj profesionale, ashtu që për këtë pjesë gjykohet: REFUZOHET si e pa bazuar pjesa e 

kërkesëpadisë së paditëses R.I. nga Prishtina, ... me të cilën ka kërkuar që të detyrohet e paditura 

I... LLC-Prishtinë, Bulevardi “...“, ndërtesa e ..., ..., që paditësen R.I. ta kthejë në punë dhe detyra 

të punës-Agjent për parandalimin e mashtrimeve në zyrën mbështetëse 2 ose në punët tjera që i 

përkasin përgatitjes së saj profesionale. 

 

http://sq.wikipedia.org/wiki/Skeda:Coat_of_arms_of_Kosovo.svg
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III. Aktgjykimi i ankimuar i Gjykatës Themelore në Prishtinë, C.nr.325/2014 i datës 18.05.2016, 

në pikën IV (katër) të dispozitivit mbetet i pashqyrtuar (paprekur). 

 

 

A r s y e t i m 

 

 

Gjykata e shkallës së parë me aktgjykimin e ankimuar C.nr.325/2014, i datës 18.05.2016, në 

pikën I (një) të dispozitivit e ka miratuar si të bazuar kërkesëpadinë e paditëses R.I. nga 

Prishtina. Në pikën II (dy) të dispozitivit e ka nuluar si joligjor Vendimin e të paditurës-I... LLC-

Prishtinë, nr.596, të datës 30.03.2009, në bazë të cilit në procedurën e shqyrtimit sipas ankesës së 

paditëses është vërtetuar vendimi i komisionit disiplinor, të datës 19.02.2009, mbi shqiptimin e 

masës disiplinore-ndërprerja e marrëdhënies së punës. Në pikën III (tre) të dispozitivit e ka 

detyruar të paditurën që paditësen R.I. ta kthejë në punë dhe detyra të punës-Agjent për 

parandalimin e mashtrimeve në zyrën mbështetëse 2 ose në punët tjera që i përkasin përgatitjes 

së saj profesionale, me të gjitha të drejtat nga bazat e punës nga dita e ndërprerjes së 

marrëdhënies së punës, gjegjësisht nga data 19.02.2009 e deri në ditën e përfundimit të kontratës 

së punës së paditëses, respektivisht deri me dt. 30.09.2011, sipas kontratës së punës p.nr., të 

datës 09.10.2008, krejt këtë në afat prej 7 ditësh, nga dita e plotfuqishmërisë së këtij aktgjykimi, 

e nën kërcënim të përmbarimit me dhunë. Në pikën IV (katër) të dispozitivit e ka obliguar të 

paditurën që paditëses në emër të shpenzimeve të procedurës kontestimore t’ia paguajë shumën 

prej 474,40 euro, krejt këtë në afat prej 7 ditësh, nga dita e plotfuqishmërisë së aktgjykimit, nën 

kërcënim të përmbarimit me dhunë.  

 

Kundër këtij aktgjykimi në afat ligjor ka paraqitur ankesë i autorizuari i të paditurës për shkak të 

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

faktike dhe zbatimit të gabuar të së drejtës materiale, me propozim që ankesa të miratohet si e 

bazuar, ndërsa aktgjykimi i gjykatës së shkallës së parë të ndryshohet, ashtu që kërkesëpadia e 

paditëses të refuzohet në tërësi si e pabazuar. 

 

Ankesa e të autorizuarit të t ‘paditurës i është dorëzuar të autorizuarit të paditëses 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, në mbështetje të dispozitës së nenit 194 dhe 195 të Ligjit për Procedurën 

Kontestimore (LPK), ka gjetur se: 

 

Ankesa e të autorizuarit të t ‘paditurës është pjesërisht e bazuar. 

 

Nga shkresat e lëndës rezulton se paditësja R.I. nga Prishtina, me datë 03.04.2009, në gjykatën e 

shkallës së parë ka paraqitur padi për anulimin e Vendimit të Panelit të Ankesave nr.596, të datës 
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30.03.2009, në bazë të cilit në procedurën e shqyrtimit sipas ankesës së paditëses është vërtetuar 

vendimi i Komisionit Disiplinor i të paditurës, të datës 26.02.2009, të obligohet e paditura që 

paditësen ta kthejë në punë me të gjitha të drejtat nga marrëdhënia e punës, duke llogaritur nga 

data 19.02.2009 e deri te kthimi i saj në punë, krejt këto në afat prej 15 ditësh, nga dita e 

plotfuqishmërisë së këtij aktgjykimi, e nën kërcënim të përmbarimit me dhunë si dhe të obligohet 

e paditura që paditëses t’ia paguaj të gjitha shpenzimet e udhëheqjes së kësaj procedure sipas 

tarifave në fuqi.  

 

Gjykata Komunale në Prishtinë me aktgjykimin CI.nr.649/2009, i datës 23.10.2009 e ka miratuar 

si të bazuar kërkesëpadinë e paditëses, e ka nuluar si joligjor Vendimin e të paditurës – I... LLC- 

Prishtinë, nr.596, të datës 30.03.2009 dhe e ka detyruar të paditurën që paditësen ta kthej në punë 

dhe detyra të punës – Agjent për parandalimin e mashtrimeve në zyrën mbështetëse 2 ose punët 

tjera që i përkasin përgatitjes së saj profesionale, me të gjitha të drejtat nga bazat e punës, nga 

dita e ndërprerjes së marrëdhënies së punës, gjegjësisht nga data 19.02.2009 e deri në ditën e 

përfundimit të kontratës së punës të paditëses, respektivisht deri me datën 30.09.2011, sipas 

kontratës së punës pn. të datës 09.10.2008, krejt këtë në afat prej 8 ditësh, nga dita e 

plotfuqishmërisë së këtij aktgjykimi, nën kërcënim të përmbarimit me dhunë si dhe t’ia paguaj 

shpenzimet e procedurës kontestimore. 

Gjykata e Apelit duke vendosur sipas ankesës së të paditurës të ushtruar kundër aktgjykimit të 

gjykatës së shkallës së parë me aktvendimin AC.nr.1540/2012 të datës 18.11.2014 vendosi që të 

aprovohet ankesa e të paditurës I... LLC-Prishtinë, të prishet aktgjykimi i Gjykatës Komunale në 

Prishtinë, CI.nr.694/2009 të datës 23.10.2009 dhe lënda t’i kthehet Gjykatës Themelore në 

Prishtinë në rivendosje.  

 

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

seancën e shqyrtimit kryesor ka nxjerrë aktgjykimin e atakuar C.nr.325/2014, i datës 18.05.2016, 

me të cilin në tërësi e ka aprovuar kërkesëpadinë e paditëses, duke vendosur më decidivisht si në 

dispozitiv të aktgjykimit të atakuar.  

 

Në arsyetim të aktgjykimit gjykata ka theksuar se pas administrimit të provave dhe në bazë të 

deklaratave të palëve ndërgjyqëse është konstatuar se paditësja te e paditura ka themeluar 

marrëdhënie pune në kohë të caktuar prej 3 vjet, respektivisht për periudhën kohore prej 

01.10.2008 e deri me datën 30.09.2011 dhe sipas kësaj kontrate paditësja është caktuar në vendin 

e punës Agjent për parandalimin e mashtrimeve në zyrën mbështetëse 2 dhe këto punë i ka kryer 

deri me datën 15.01.2009, kur edhe i është ndërprerë marrëdhënia e punës. Ka theksuar se 

Vendimi i Panelit si organ i shkallës së dytë është i pa vend dhe në kundërshtim të drejtpërdrejtë 

me vendimin e komisionit disiplinor si organ i shkallës së parë, me theksim se as arsyetimi i 

komisionit disiplinor nuk qëndron, respektivisht provat mjekësore të ofruara nuk mund të 

refuzohen me pretekst se janë të dyshimta dhe nuk duken autentike, pa u bërë më parë verifikimi 

i tyre pranë institucionit i cili ato i ka lëshuar.  Më tej ka shtuar se duke marrë për bazë faktin se 
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paditëses  nuk i ka përfunduar marrëdhënia e punës sipas fuqisë ligjore me skadimin e 

kohëzgjatjes së saj, por me veprime të kundërligjshme nga e paditura, të cilat veprime janë në 

kundërshtim me dispozitat e Ligjit Themelor të Punës në Kosovë, duke e larguar nga puna pa 

bazë ligjore dhe duke ia pamundësuar realizimin e të ardhurave personale, gjykata vendosi që 

kërkesëpadinë e paditëses ta aprovojë si të bazuar . 

Gjykata e Apelit nisur nga kjo gjendje e çështjes vlerëson 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 shkaqe Gjykata e Apelit  kujdeset sipas 

detyrës zyrtare në kuptim të dispozitës së nenit 194 të LPK-së, por e drejta materiale është 

aplikuar gabimisht në pjesën që aktgjykimi është ndryshuar. 

 

Nuk qëndrojnë pretendimet e të paditurës se aktgjykimi është përfshirë në shkelje thelbësore të 

dispozitave të procedurës kontestimore nga neni 182 paragrafi 2 pika (n) e LPK-së. Sipas 

vlerësimit të Gjykatës së Apelit dispozitivi i aktgjykimit të atakuar është mjaft i qartë, 

rrjedhimisht edhe i përmbarueshëm, 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 themelësinë e kërkesëpadisë e në lidhshmëri me këtë ka 

arsyetuar mënyrën se si janë vërtetuar faktet e gjithashtu edhe mënyrën se si i ka vlerësuar provat 

për secilin fakt të provuar. Në pjesën e ndryshuar të aktgjykimit arsyetimi është diktuar nga 

zbatimi i gabuar i të drejtës materiale por kjo nuk përbën shkak për kthimin e çështjes në 

rishqyrtim, pasi që në atë pjesë aktgjykimi është ndryshuar. 

 

Pretendimet ankimore për gjendjen faktike të konstatuar nga gjykata e shkallës së parë sipas 

ankueses, Gjykata e Apelit nuk i ka pranuar si të bazuara, pasi që gjykata e shkallës së parë në 

procedurën e të provuarit në cilësinë e provave ka administruar të gjitha provat me të cilat ka 

vërtetuar faktet vendimtare të çështjes në një proces të rregullt gjyqësor. 

 

Në këtë kontekst vlerësimi i gjykatës së shkallës së parë se vendimi mbi ndërprerjen e 

marrëdhënies së punës ka qenë i kundërligjshëm është vlerësim i pranuar edhe për Gjykatën e 

Apelit, sepse nga provat e administruara gjykata ka vërtetuar se është marr në kundërshtim me 

dispozitat e nenit 11 të Ligjit Themelor të Punës në Kosovë, me të cilën janë përcaktuar rastet 

kur nga ana e punëdhënësit, punëtorit mund t’i shkëputet kontrata e punës, e ndër këto, në 

dispozitën e nenit 11.4 (a) edhe mungesa e paarsyeshme nga puna dhe në pikën (b) gabimet e 

përsëritura, të cilat si të tilla nuk janë të mjaftueshme për të arsyetuar largimin nga puna, por ato 

me shpeshtësinë dhe peshën e tyre çrregullojnë ecurinë normale të marrëdhënies së punës, të 

cilat veprime në anën e paditëses në rastin konkret nuk kanë ekzistuar, kjo për arsye se paditësja 

të gjitha mungesat nga puna i ka arsyetuar me provat përkatëse mjekësore, ndërsa përveç kësaj 

gjykata me rastin e vendosjes ka vlerësuar se komisioni disiplinor i cili ka marr vendimin për 

ndërprerjen e marrëdhënies së punës, përbërja e tij dhe vendimet e marra kanë tretman të organit 

joligjor e edhe vet vendosja e Panelit të Ankesave si organ i shkallës së dytë ngase e paditura nuk 

ka prezantuar aktet e brendshme normative në bazë të cilave është zhvilluar procedura në rastin 

konkret. 

Gjykata me të drejtë ka vendosur që paditëses t’i kompensohen pagat deri në përfundimin e 

marrëdhënies së punës sipas kontratës së punës, pasi që vendimi mbi ndërprerjen e marrëdhënies 

së punës ishte i kundërligjshëm.  
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Lidhur me pjesën e ndryshuar të aktgjykimit të atakuar 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, 

sepse 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. 

 

Gjykata e Apelit ka vendosur si në pikën II (dy) të dispozitivit të këtij aktgjykimi pasi që ka 

vlerësuar se gjykata e shkallës së parë gabimisht e ka zbatuar të drejtën materiale lidhur me 

kërkesën për kthimin e të paditurës në punë dhe detyra të punës-Agjent për parandalimin e 

mashtrimeve në zyrën mbështetëse 2 ose në punët tjera që i përkasin përgatitjes së saj 

profesionale. 

 

Sa i përket pjesës së ndryshuar si në pikën II (dy) të dispozitivit të këtij aktgjykimi, gjykata e 

shkallës së parë ka aplikuar gabimisht të drejtën materiale, kur ka gjetur se pjesa e kërkesëpadisë 

së paditëses për kthim në punë është e bazuar sepse me dispozitën e nenit 11.1 pika d) të Ligjit 

Themelor të Punës në Kosovë, Rregullorja e UNMIK-ut nr.2001/27 e datës 8 tetor 2001 

shprehimisht parashihet se ,, Kontrata e punës shkëputet me skadimin e kohëzgjatjes së 

punësimit’’. 

 

Në këtë rast duke marrë në konsideratë faktin se kontrata e punës e datës 09.10.2008 e lidhur në 

mes paditëses dhe të paditurit ka qenë e lidhur në afat të caktuar dhe atë për periudhën kohore 

prej datës 01.10.2008 deri me datë 30.09.2011,  me çka me skadimin e afatit të kontratës 

paditëses edhe i ka pushuar marrëdhënia e punës, e marrëdhënia e punës e lidhur në kohë të 

caktuar krijon të drejta dhe detyrime për palët kontraktuese brenda periudhës së kohëzgjatjes së 

kontratës së punës  dhe se me skadimin e kontratës së punës pushojnë të drejtat dhe detyrimet në 

raport me palët kontraktuese, del se gjykata e shkallës së parë në mënyrë të gabuar e ka aprovuar 

këtë pjesë të kërkesëpadisë së paditëses si të bazuar.  Andaj, është vlerësim i Gjykatës së Apelit 

se kërkesëpadia e paditëses për kthim në punë mbi bazën e arsyeve të sipërcituara duhet të 

refuzohet.  

 

Aktgjykimi i ankimuar në pikën IV (katër) të dispozitivit e cila ka të bëjë me shpenzimet e 

procedurës kontestimore nuk është shqyrtuar fare nga gjykata e shkallës së dytë, pasi që i njëjti 

në këtë pjesë nuk është goditur nga pala  ankuese. 

 

Nga sa u tha më lart u vendos si në dispozitiv të këtij aktgjykimi e në bazë të nenit 195 paragrafi 

1 pika (d) dhe (e), neni 200 dhe 201 paragrafi 1 pika (d) e LPK-së.     

GJYKATA E APELIT E KOSOVËS NË PRISHTINË 

Ac.nr.3369/16, me datë 21.02.2020 

 

    Kryetarja e kolegjit 

                                                                                                     Halide Reka, d.v 

 


