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Numri i lëndës: 2020:909053 

Datë: 25.06.2021 

Numri i dokumentit:     01924476 

 

Ac.nr.425/18 

 

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 A.A., nga Prishtina, rr. “...”, nr. .., të cilin e përfaqëson sipas 

autorizimit av. N.H., nga Prishtina,  kundër të paditurës NN Sh.a me seli në Prishtinë, të cilën e 

përfaqëson sipas autorizimit av. B.B., nga Prishtina, për shkak të anulimit vendimit dhe kthimit 

në punë, duke vendosur sipas ankesës të paditurës të ushtruar kundër aktgjykimit të Gjykatës 

Themelore në Prishtinë, C.nr.1723/2016 të datës 20.11.2017, në seancën e kolegjit të mbajtur 

me datë 22.06.2021, mori këtë:   

 

A K T G J Y K I M 

 

 

REFUZOHET si e pabazuar, ankesa e të paditurës NN sh.a me seli në Prishtinë, 

VËRTETOHET në pjesën I, II, III dhe IV vetëm për pjesë që ka të bëjë me detyrimin e të 

paditurës, që paditësin të kthej në punë në vendin e mëparshëm të punës, apo në vend tjetër të 

punës i cili i përgjigjet përgatitjes së tij profesional dhe aftësive punuese në punë, të dispozitivit 

aktgjykimi i Gjykatës Themelore Prishtinë, C.nr.1723/2016 të datës 20.11.2017. 

 

Pranohet ankesa e të paditurës NN sh.a me seli në Prishtinë, PRISHET në pjesën IV vetëm 

përkitazi me pjesën që ka të bëjë me të gjitha të drejtat dhe detyrimet që rrjedhin nga 

marrëdhënia e punës,  dhe V të dispozitivit aktgjykimi i Gjykatës Themelore Prishtinë, 

C.nr.1723/2016 të datës 20.11.2017, kurse lënda i kthehet të njëjtës gjykatë për rigjykim.  

 

 

A r s y e t i m 

 

 

Me aktgjykimin e goditur nën I të dispozitivit, aprovohet në tërësi e bazuar kërkesëpadia e 

paditësit A.A. nga Prishtina, rr. “...”,nr. ... Nën II të dispozitivit është anuluar si i 

kundërligjshëm njoftimi i të paditurës NN të dt. 30.08.2010, dhe përgjigja sipas ankesës e datës 

06.01.2011, me të cilin paditësit i është ndërprerë kontrata e punës. Nën III të dispozitivit 

vërtetohet se paditësi është në marrëdhënie punë te e paditura NN sh.a Prishtinë. Nën IV të 

dispozitivit është detyruar e paditura NN sh.a në Prishtinë, që paditësin ta kthej në punë në 

vendin e mëparshëm të punës, apo në vend tjetër të punës i cili i përgjigjet përgatitjes së tij 

profesionale dhe aftësive punuese të fituara në punë me të gjitha të drejtat dhe detyrimet që 

rrjedhin nga marrëdhënia e punës, të gjitha këto kërkesa në afat prej 7 ditësh, nga dita e 

plotfuqishmërisë së aktgjykimit nën kërcënim të përmbarimit me dhunë. Nën IV të dispozitivit 
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është detyruar e paditura NN sh.a në Prishtinë që paditësit t’ia kompensoj shpenzimet e 

procedurës kontestimore në shumë të përgjithshme prej 862.00 €. 

 

Kundër këtij aktgjykimi në afat ligjor ka parashtruar ankesë i autorizuari i të paditurës av. B.B., 

nga Prishtina, për shkak të: 

 

-Shkeljes së dispozitave të procedurës kontestimore, 

-Vërtetimit të gabuar dhe jo të plotë të gjendjes faktike dhe 

-Zbatim të gabuar të së drejtës materiale, me propozim që Gjykata e Apelit e Kosovës në 

Prishtinë,  që aktgjykimin e goditur ta prish dhe padia e paditësit të hidhet poshtë ose 

aktgjykimin e goditur ta prish dhe lëndën  t’ia kthej gjykatës së shkallës së parë në rigjykim. 

 

Përgjigje në ankesë nuk është parashtruar. 

 

Gjykata e Apelit e Kosovës si gjykatë e shkallës së dytë, duke vepruar në kuptim të nenit 194 

të Ligjit të procedurës kontestimore, ka vlerësuar aktgjykimin e goditur në kuadër të 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 pjesërisht e bazuar. 

 

Nga shkresat e lëndës rezulton se paditësi ka parashtruar padi me të cilën ka kërkuar që të 

anulohet si i kundërligjshëm njoftimi i të paditurës, të dt. 30.08.2010, dhe përgjigja sipas 

ankesës e dt. 06.01.2011, me të cilën paditësit i është ndërprerë kontrata e punës dhe të 

detyrohet e paditura që paditësin ta kthej në punë në vendin e mëparshëm të punës apo në vend 

tjetër të punës i cili i përgjigjet përgatitjes së tij profesionale dhe aftësisë punuese të fituara në 

punë, me të gjitha të drejtat dhe detyrimet që rrjedhin nga marrëdhënia e punës si dhe t’ia 

kompensoj shpenzimet e procedurës kontestimore.  

 

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

duke gjetur se ndërmjet palëve ndërgjyqës nuk ka qenë kontestuese fakti i ekzistimit të 

marrëdhënies së punës, por kontestuese ka qenë baza juridike e njoftimit për shkëputjen e 

kontratës për shkak të paraburgimit të paditësit si i dyshuar për vepër penale të ndërhyrjes në 

sistemin kompjuterik  nga neni 264 par. 1 dhe 2 të KPK-së, lëshimi i çeqeve pa mbulesë dhe 

keqpërdorim i kartelave bankare nga neni 264 par. 1 dhe 3 lidhur me nenin 23 të KPK-së, dhe 

vepra penale krim i organizuar nga neni 274 par. 1 të KPK-së, ka munguar në punë deri më dt. 

15.12.2010, ku është paraqitur te punëdhënësi tani i padituri.  Gjykata e shkallës së parë siç u 

cek edhe më lart pas administrimit dhe vlerësimit të provave ka gjetur se njoftimi i të paditurës 

dhe përgjigja në ankesë gjithashtu të paditurës, me të cilën paditësit i është shqiptuar masa 

disiplinore më e rëndë, ndërprerja e marrëdhënies së punës është marr me shkelje të dispozitës 

së nenit 11. 4 të Ligjit Themelor të Punës në Kosovë. Kjo për faktin se për shkak të mungesës 

nga puna e që ka qenë arsye për shkëputjen e kontratës, këtu paditësi ka qenë objektivisht i 

penguar për tu lajmëruar në punë ngase ndaj tij është caktuar paraburgimi e jo si pasojë e 

mungesës pa arsye nga puna siç ka pretenduar i paditur. Duke qenë se dispozita e nenit 118 të 

Ligjit mbi marrëdhënien e punës të dt. 13.03.1989, rregullon largimin nga puna sipas paragrafit 

3 të të njëjtit ligj është paraparë që kur ndaj një punëtori caktohet paraburgimi atëherë duhet të 

merret vendim për largimin gjatë kohës së zgjatjes së paraburgimit, me ç rast punonjësi ka të 

drejtë në kompensimin e të ardhurave personale, prandaj gjykata e shkallës së parë ka vlerësuar 

se dispozita e nenit 12 par. 2 i kontratës është zbatuar në mënyrë të gabuar, ngase punëdhënësi 
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është dashur të marr vendim për largim të përkohshëm nga puna e jo t’ia shkëpus kontratën e 

punës. Vendimin lidhur me shpenzimet e procedurës bazon në dispozitën e nenit 452 të LPK-

së.  

 

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 sa i përket dispozitivit në 

pjesën I, II, III dhe IV vetëm për pjesë që ka të bëjë me detyrimin e të paditurës, që paditësin të 

kthej në punë në vendin e mëparshëm të punës, apo në vend tjetër të punës i cili i përgjigjet 

përgatitjes së tij profesional dhe aftësive punuese në punë të aktgjykimit të goditur, për shkak 

se aktgjykimi i goditur nuk ka të meta për shkak të të cilave nuk mund të ekzaminohet . 

Dispozitivi i aktgjykimit është i qartë, nuk është kontradiktor me vetveten e as me arsyet e 

aktgjykimit dhe në të janë dhënë arsye për faktet vendimtare për një vendim të drejtë e të 

ligjshëm. Njëherit sipas vlerësimit të kësaj gjykate aktgjykimi i goditur nuk është përfshirë as 

me shkeljet e pretenduara në ankesë nga neni 199  të LPK-së.  

 

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

gjykate paraqiten si të pabazuara. Kjo për faktin se njoftimi, përkatësisht vendimi për 

shkëputjen e kontratës bazohet në Ligjin Themelor të Punës në Kosovë – Rregullorja e 

UNMIK-ut nr. 2001/27, konkretisht neni 11.4 në të cilën theksohet se kontrata e punës mund të 

shkëputet: a) me rastin e mungesës së paarsyeshme nga puna, dhe në politikën dhe procedurën 

e resurseve njerëzore ku në nenin 8.2.3 nën a) theksohet se kontrata e punës do të shkëputet në 

rastin e mungesës së paarsyeshme nga punë për më shumë se 3 ditë gjatë muajit. E paditura 

duke qenë se paditësi prej dt. 25.08.2010, e deri me 30.08.2010, nuk është lajmëruar në punë, 

ka njoftuar se kontrata është e shkëputur.  Pra, kjo gjykatë pranon përfundimin juridik të 

gjykatës së shkallës së parë lidhur me faktin se këtu paditësi nuk ka munguar pa arsye nga 

puna. Kur një punonjësi i caktohet paraburgimi atëherë  mungesa nga puna nuk mund të 

trajtohet si mungesë e paarsyeshme nga puna dhe rrjedhimisht nuk mund të jetë as arsye për 

ndërprerjen e marrëdhënies së punës – shkëputjes së kontratës. Sipas ligjit i punësuari i cili 

është në paraburgim largohet nga puna gjatë gjithë kohës deri se gjendet në paraburgim 

(suspendim – largim i detyrueshëm nga puna). Në këtë rast ndërprerja e marrëdhënies së punës  

ashtu edhe siç ka gjetur gjykata e shkallës së parë është në kundërshtim me dispozitat 

imperativë ligjore ngase paraburgimi duhet të trajtohet si fuqi mbinatyrore-vis major dhe është 

detyrim i organit shtetëror që ka caktuar paraburgim, e jo të punësuarit që për paraburgim të 

lajmëroj punëdhënësin , prandaj edhe mungesa nga puna për shkak të caktimit të paraburgimit 

nuk mund të merret, përkatësisht të konsiderohet si mungesë e paarsyeshme nga puna, e cila ka 

për pasojë ndërprerjen e marrëdhënies së punës. Pra, duke u nisur nga vendimi – njoftimi për 

shkëputje të kontratës të punonjësit e që për bazë ka pasur mungesën e paarsyeshme nga puna, 

rezulton që gjykata e shkallës së parë drejtë ka vërtetuar gjendjen faktike dhe bazuar në 

gjendjen faktike të vërtetuar në mënyrë të drejtë e të plotë, drejtë ka zbatuar edhe të drejtën 

materiale sa i përket dispozitivt  I. II. III dhe IV vetëm për pjesë që ka të bëjë me detyrimin e të 

paditurës, që paditësin të kthej në punë në vendin e mëparshëm të punës, apo në vend tjetër të 

punës i cili i përgjigjet përgatitjes së tij profesional dhe aftësive punuese në punë, të 

aktgjykimit të goditur me ankesë.   

 

Kjo gjykatë thekson se janë të papranueshme theksimet në përgjigje në ankesë nga ana e këtu 

të paditurit se kontrata e punës për pos tjerash është shkëputur edhe bazuar në nenin 12 par. 2 

të kontratës së punësimit të lartpërmendur. Kjo për faktin se në njoftim e që është vendim i 

shkallës së parë nuk figuron një konstatim i tillë që jepet në përgjigje në ankesë, por arsye e 
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vetme e ndërprerjes së marrëdhënies së punës është mungesa e paarsyeshme nga puna neni 

11.4 i Ligjit Themelor të Punës në Kosovë, prandaj përfundimisht në vendimet e shkallës së 

dytë nuk mund të shtohen arsye të tjera shtesë për ndërprerjen e marrëdhënies së punës , por 

duhet të mbetet ajo siç është theksuar në vendimin e shkallës së parë të paditurës në këtë rast në 

njoftimin se i është ndërprerë marrëdhënia e punës për shkak të mungesës së paarsyeshme nga 

puna.  

 

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 në dispozitivin I, II, III dhe IV vetëm për pjesë që ka të bëjë me 

detyrimin e të paditurës, që paditësin të kthej në punë në vendin e mëparshëm të punës, apo në 

vend tjetër të punës i cili i përgjigjet përgatitjes së tij profesional dhe aftësive punuese në punë, 

të aktgjykimit të goditur.  

 

Gjykata e Apelit e Kosovës vlerëson se kërkesëpadia e paditësit e aprovuar në pjesën IV të 

dispozitivit, e që ka të bëjë vetëm me njohjen e të gjitha të drejtave nga marrëdhënia e punës 

nuk mund të pranohet si i drejtë ngase në këtë pjesë aktgjykimi i gjykatës së shkallës së parë 

është marr në bazë të zbatimit të gabuar të së drejtës materiale, për çka ka mbetur pa u 

vërtetuar gjendja faktike në mënyrë të plotë, për faktin se nuk është e qartë se cilat të drejta 

paditësi kërkon që ti njihen nga marrëdhënia e punës.  

 

Në rigjykim gjykata e shkallës së parë duhet të kërkoj nga paditësi që të precizoj kërkesëpadinë 

se cilat të drejta i kërkon paditësi që ti njihen, e pastaj të merr një vendim të drejtë e të 

ligjshëm.   

 

Duke qenë se vendimi i gjykatës së shkallës së parë u prish nën IV të dispozitivit për pjesën që 

ka të bëjë për të gjitha të drejtat dhe detyrimet që rrjedhin nga marrëdhënia e punës, atëherë 

duke u nisur nga fakti se do të bëhen edhe shpenzime tjera procedurale, u dashtë detyrimisht që 

edhe kjo pjesë të prishet.  

 

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

dispozitiv të këtij aktgjykimi. 

 

    

GJYKATA E APELIT E KOSOVËS NË PRISHTINË 

Ac.nr.425/18, të datës 22.06.2021 

 

 

 

                    Kryetari i kolegjit 

                       Kujtim Pasuli    

 

 

 

 

 


