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        Rev.nr.174/2016 

GJYKATA SUPREME E KOSOVËS - kolegji i përbërë nga gjyqtarët: Emine Kaçiku, 

kryetare, Nazmije Ibrahimi dhe Shukri Sylejmani, anëtarë, në çështjen juridike të paditësit V.Z., 

nga Gjilani, kundër të paditurës N.SH.P. “I.” nga Gjilani, me pronar S. Z., nga Gjilani, për  

anulimin e vendimit për ndërprerjen e marrëdhënies së punës dhe kompensimin e të ardhurave 

personale, përkitazi me revizionin e të paditurës, paraqitur kundër aktgjykimit të Gjykatës së 

Apelit të Kosovës, Ac.nr.3487/2013, datë 08.02.2016, në seancën e mbajtur më 15.8.2016, mori 

këtë: 

    A  K  T  GJ  Y  K  I  M 

Refuzohet si i pabazuar revizioni i të paditurës, paraqitur kundër aktgjykimit të 

Gjykatës së Apelit të Kosovës, Ac.nr.3487/2013 datë 08.02.2016 lidhur me pjesën I. të 

dispozitivit që ka të bëjë me anulimin e vendimit për ndërprerjen e marrëdhënies së punës dhe 

me pikën II. të dispozitivit, ndërkaq po ky aktgjykimi ndryshohet në pjesën I të dispozitivit, ashtu 

që e paditura  N.SH.P. “I.” nga Gjilani obligohet që t’ia kompensojë paditësit të ardhurat 

personale  prej 300 € në muaj, duke filluar nga data 15.5.2013 e deri në skadimin e kontratës së 

punës. 

    A  r  s y  e  t  i m  i 

.Me pjesën I të dispozitivit të aktgjykimit Gjykatës së Apelit të Kosovës, 

Ac.nr.3487/2013 datë 08.02.2016, është refuzuar si e pabazuar ankesa e të paditurës N.SH.P. “I.” 

nga Gjilani dhe është vërtetuar aktgjykimi i Gjykatës  Themelore Gjilan, C.nr.402/2013, datë 

20.09.2013, sa i përket anulimit të vendimit për ndërprerjen e marrëdhënies së punës dhe 

kompensimit të të ardhurave personale. Me pjesën II të dispozitivit është ndryshuar aktgjykimi 

Gjykatës  Themelore  Gjilan, C.nr.402/2013, datë 20.09.2013, përkitazi me kthimin në punë të 

paditësit dhe lidhur me kamatën dhe  është gjykuar si në vijim:  “Refuzohet kërkesëpadia e 

paditësit V. Z., nga Gjilani, me të cilën ka kërkuar që të obligohet e paditura që ta kthejë në 

vendin e punës si inspektues, si dhe lidhur me kamatën, ashtu që detyrohet e paditura që paditësit 
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t’ia paguajë kamatën, të cilën e paguajnë bankat në Kosovë, sikurse për mjetet e deponuara pa 

destinim të caktuar përtej 1 viti, duke filluar nga data 15.5.2013 e gjer te pagesa definitive”. 

Kundër aktgjykimit të gjykatës së shkallës së dytë e paditura ka paraqitur revizion për 

shkak të shkeljes së dispozitave të procedurës kontestimore dhe zbatimit të gabuar të së drejtës 

materiale, me propozimin që aktgjykimet e gjykatave të instancave më të ulëta të ndryshohen 

dhe kërkesëpadia e paditësit të refuzohet si e pathemeltë.  

Gjykata Supreme e Kosovës, pas shqyrtimit të aktgjykimit të goditur sipas nenit 215 të 

LPK, ka gjetur se: 

Revizioni i të paditurës është pjesërisht i bazuar. 

Nga shkresat e lëndës del se, sipas kontratës së punës datë 01.12.2010, paditësi ka qenë 

në marrëdhënie pune tek e paditura në kohë të caktuar - nga data 03.01.2013  deri më 

31.12.2013, në vendin e punës inspektues. Më datë 26.3.2013, nga drejtori i ndërmarrjes i është 

shqiptuar vërejtje e fundit për arsyet e përmendura në nenin 14.4 të kontratës së punës, ndërsa më 

datë 15.5.2013 i është ndërprerë marrëdhënia e punës për “mosmbrojtje të interesave të firmës”. 

Vendimit për ndërprerjen e marrëdhënies së punës i ka munguar këshilla juridike, kështu që 

paditësi i është drejtuar gjykatës për realizimin e të drejtave të tij. 

Gjykata e shkallës së parë, pas administrimit të provave, ka gjetur se kërkesëpadia e 

paditësit është e bazuar, ngase në vendimin për ndërprerjen e marrëdhënies së punës mungon 

arsyetimi për shkaqet e ndërprerjes, pastaj ka vendosur si në dispozitiv të atij aktgjykimi. 

Gjykata e shkallës së dytë, në procedurën lidhur me ankesën, e ka aprovuar pjesërisht 

qëndrimin juridik të gjykatës së shkallës së parë, duke përfunduar se vlerësimi i gjykatës së 

shkallës së parë lidhur me anulimin e vendimit për ndërprerjen e marrëdhënies së punës dhe 

kompensimin e të ardhurave personale është i drejtë, i bazuar dhe ka mbështetje në shkresat e 

lëndës, pastaj ka vendosur si në pjesën I të dispozitivit, ndërsa lidhur me kërkesën e paditësit për 

kthimin në punë dhe për kamatën ka vlerësuar se aktgjykimi i gjykatës së shkallës së parë duhet 

të ndryshohet, ashtu siç është përshkruar në pjesën II të dispozitivit të aktgjykimit të 

kundërshtuar. 



3 
 

Gjykata Supreme e Kosovës, duke u nisur nga një gjendje e tillë e çështjes, ka gjetur se 

gjykatat e instancave më të ulëta, duke vërtetuar drejt dhe në mënyrë të plotë gjendjen faktike,  

kanë zbatuar drejt dispozitat e procedurës kontestimore dhe të drejtën materiale kur kanë gjetur 

se kërkesëpadia e paditësit, për aq sa ka të bëjë me anulimin si të kundërligjshëm të vendimit për 

shkëputjen e marrëdhënies së punës, është i bazuar. Aktgjykimi i gjykatës së shkallës së parë dhe 

ai i gjykatës së shkallës së dytë në këtë pjesë përmbajnë arsye të mjaftueshme për faktet 

relevante, të vlefshme për gjykimin e drejtë të kësaj çështjeje juridike. 

Sipas vlerësimit të Gjykatës Supreme, gjykata e shkallës së dytë ka vlerësuar  drejt se 

kërkesëpadia e paditësit për kthimin në punë është e pabazuar, ngase paditësi dhe e paditura kanë 

kontraktuar punë me kohë të caktuar, siç është e pabazuar edhe lidhur me kamatën e caktuar për 

pagesën e të ardhurave personale. 

Pretendimet e cekura në revizion se aktgjykimet e gjykatave të instancave më të ulëta 

janë marrë në bazë të shkeljeve thelbësore të parashikuara nga nenet 99, 102, 253.1, 386, 387.1, 

pika (s) 390 dhe 399 të LPK, Gjykata Supreme e Kosovës i vlerësoi si të pabazuara, sepse neni 

99 i Ligjit të përmendur ka të bëjë me parashtresat, neni 102 ka të bëjë me kuptueshmërinë e 

parashtresave, neni 253.1 me përmbajtjen e padisë, nenet 386 dhe 387 me përgatitjen e 

shqyrtimit kryesor, neni 390 me shqyrtimin paraprak të padisë dhe neni 399 me përgjigje ndaj 

padisë,  nene këto që  paraqesin veprime procedurale gjatë zhvillimit të procedurës gjyqësore, a 

lidhur me të cilat e paditura ka pasur mundësi që gjatë shqyrtimeve kryesore të ndërmarrë 

veprime konform ligjit të përmendur, duke dhënë vërejtjet dhe propozimet e saj. 

Pretendimin se aktgjykimi i kundërshtuar përmban shkelje të parashikuara nga neni 

182.2 pika (n) të LPK, kjo Gjykatë e vlerësoi si të pabazuar, ngase, përveç që është cituar 

dispozita ligjore, nuk është thënë se në cilën pjesë të aktgjykimit dispozitivi është i 

pakuptueshëm e kontradiktor me faktet dhe arsyet e dhëna dhe për cilat fakte relevante mungon 

arsyetimi. Sipas vlerësimit të Gjykatës Supreme,  dispozitivi i aktgjykimit është i kuptueshëm 

dhe përmban arsyetim të mjaftueshëm për një gjykim të drejtë e të bazuar në ligj. 

Gjykata Supreme e Kosovës, vlerëson se pretendimi i të paditurës se paditësi nuk ka 

shfrytëzuar mbrojtjen interne ishte paraqitur edhe para gjykatave të instancave më të ulëta, ndaj 

të cilit të dy gjykatat kanë dhënë arsyetim të mjaftueshëm,  të cilin e mbështet edhe kjo Gjykatë. 
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Pretendimin se gjykata e shkallës së dytë  ka zbatuar gabimisht të drejtën materiale, 

Gjykata Supreme e Kosovës e vlerësoi si të pabazuar, sepse gjykata e shkallës së dytë e ka 

zbatuar drejt neni 72.1 të Ligjit të Punës nr.03/L-2012, i cili parashikon që vendimi për 

ndërprerjen e kontratës së punës duhet të bëhet me shkrim dhe duhet të përbëjë arsyetimin për 

ndërprerje, ndërsa vendimi i cekur nuk ka pasur as arsyetim, as këshillë juridike.  

Gjykata Supreme e Kosovës, pasi e ekzaminoi aktgjykimin e kundërshtuar, vlerësoi se 

ai  duhet të ndryshohet në pjesën e dispozitivit që ka të bëjë me të ardhurat personale dhe me 

obligimin e të paditurës lidhur me kohëzgjatjen e pagesës, ashtu që e obligoi të paditurën që 

paditësit t’ia paguajë të ardhurat personale duke filluar  nga ndërprerja e kontratës së punës e deri 

në skadimin e saj.  

Nga sa u tha më lart e me zbatimin e nenit 222 dhe nenit 224.1 të LPK, u vendos si në 

dispozitiv të këtij aktgjykimi.  

 

  GJYKATA SUPREME E KOSOVËS PRISHTINË    

   Rev.nr.174/2016 datë 15.8.2016 

          Kryetare e kolegjit 
           Emine Kaçiku 

 


