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GJYKATA SUPREME E KOSOVËS - kolegji i përbërë nga gjyqtarët: Isa Kelmendi 

kryetar, Shukri Sylejmani dhe Emine Kaçiku anëtarë në çështjen juridike të paditësi t Sh. K. nga 

..., të cilin e përfaqëson N. K. avokat nga .., kundër të paditurës Infrastruktura e Hekurudhave të 

Kosovës “INFRAKOS” sh.a.   me seli në Fushë Kosovë për kthim në punë dhe kompensim e të 

ardhurave duke vendosur përkitazi me revizionin e të autorizuarit të paditësit paraqitur kundër 

aktgjykimit të Gjykatës së Apelit të Kosovës Ac.nr.4728/14 datë 27.11.2018,në seancën e 

kolegjit të mbajtur 15.04.2019 morri ketë:  

 

            A K T GJ Y K I M  

  Refuzohet si i pabazuar revizioni i  të autorizuarit të  paditësit paraqitur kundër 

aktgjykimit të Gjykatës së Apelit të Kosovës Ac.nr.4728/14 datë 27.11.2018.  

 

      A  r s y e t i m  

 Me aktgjykimin e Gjykatës së Apelit të Kosovës Ac.nr.4728/14 datë 27.11.2018, 

refuzohet si e pabazuar ankesa e të autorizuarit të paditësit ndërsa aktgjykimi i  Gjykatës 

Themelore në Prizren, C.nr.723/2013 datë 11.09.2014, vërtetohet me të cilin nën pikën I të 

dispozitivit është refuzuar kërkesëpadia e paditësit Sh. K., nga ..., me të cilën ka kërkuar që të 

anulohet njoftimi numër ..., i datës ..., i sjellë nga Hekurudhat e Kosovës “INFRAKOS” sh.a me 

të cilin paditësit i është ndërprerë marrëdhënia e punës si i kundërligjshëm të detyrohet e paditura 

Infrastruktura e Hekurudhave të Kosovës “INFRAKOS”  sh.a që paditësin ta kthej në punë në 

detyrat e punës arkatar i mallrave në stacionin Hekurudhor në Prizren ose në punë që i përgjigjen 

përgatitjes shkollore dhe përvojës së fituar në punën e tij me të gjitha të drejtat nga marrëdhënia 

e punës që nga data 07.02.2001, të detyrohet që paditësit t‘ia kompensoj fitimin e humbur në 

emër të pagave të pa paguara prej ditës së largimit 01.03.2001 deri në  ditën e ekspertimit 

30.06.2014 të ardhurat neto në shumë prej 35.370.45 euro me kamat të llogaritur sipas arritjeve 

mujore për pagesë prej ditës ushtrimit të padisë me datë 30.05.2001 deri me 30.06.2014 me 

normë vjetore prej 3.% në shumë prej 7.880,27 euro e që arrin vlerën e përgjithshme prej 



43.250,72 € të detyrohet e paditura që paditësit  t‘ia paguaj kamatën në  lartësi prej 8 % në 

shumë prej 43.250,72 € duke filluar nga data 01.07.2014 deri në ditën e pagesë definitive, të 

detyrohet e paditura që në emër të kontributi pensional nga këto të ardhura t‘ia transferoj 

paditësit në trustin e kursimeve pensionale shumen prej 3.541,oo € të detyrohet e paditura që për 

periudhën e ardhshme duke filluar nga data 01.07.2014 e deri sa ta kthej paditësin në punë dhe 

deri sa të ekzistojnë kushtet ligjore por  jo edhe pas datës 14.03.2018 kur ai do të mbushë 65 vite 

moshë t‘ia paguaj paditësit pagën neto mujore në shumen prej 332.22 € si dhe kontributin 

pensionalë për ketë pagë në lartësi prej 36.50 € në muaj që duhet ti transferohen paditësit në 

trustin e kursimeve pensionale të Kosovës si dhe të obligohet e paditura që ti paguaj shpenzimet 

e procedurës në shumen e përgjithshme prej 2.461,60 € të gjitha këto në afat prej 7 ditësh nga 

dita e pranimit të aktgjykimit  nën kërcenim të ekzekutimit si e pabazuar. Nën piken II të 

dispozitivit gjykata ka vendosur që se cila palë ti bart shpenzimet e veta procedurale. 

 Kundër aktgjykimit të gjykatës së shkallës së dytë i autorizuari i paditësit ka paraqitur 

revizion për shkak të shkeljeve qenësore të dispozitave të procedurës kontestimore dhe aplikimit 

të gabuar të së drejtës materiale me propozim që të prishen të dy aktgjykimet e lartpërmendura 

dhe lënda të kthehet në rigjykim  në gjykatën e shkallës së parë.  

 Gjykata Supreme e Kosovës në kuptim të nenit 215 të Ligjit për procedurën kontestimore 

(LPK) e shqyrtoi aktgjykimin e goditur me revizion dhe gjeti se : 

Revizioni i të autorizuarit të paditësit është i pabazuar. 

Nga shkresat e lëndës rezulton se paditësi ka qenë në marrëdhënie pune tek e paditura 

Hekurudhat e Kosovës që nga viti 1978 në vendin e punës kalkulant- komercialist i transportit. 

Pas përfundimit të luftës është nënshkruar memorandumi i mirëkuptimit për ri integrim e 

ndërmarrjes së transportit hekurudhorë. Për shkak të mosfunksionimit të Hekurudhave pjesa më 

e madhe e punëtoreve kanë mbetur jashtë marrëdhënies së punës. Drejtori i Hekurudhave të 

Kosovës me njoftimin nr.90 datë 7 shkurt 2001 i ka njoftuar punëtoret e të gjitha reparteve të 

Hekurudhave të Kosovës me kushtet e parashikuara me instruksionet administrative të 

departamentit të transportit dhe infrastrukturës nr.2001/3 datë 28.02.2001 mbi të drejtën e 

shpërblimit afatgjatë dhe pakon e kompensimit për punëtoret e hekurudhave që largohen nga 

puna. Sipas këtij njoftimi të gjithë udhëheqësit e reparteve kanë qen të detyruar që të njoftojnë 



punëtoret dhe ti përgatisin vendimet e nevojshme. Paditësi i pa kënaqur me përmbajtjen e këtij 

njoftimi ka konsideruar se i është ndërprere marrëdhënia e punës në mënyrë të pa ligjshme 

prandaj së bashku me një numër të punëtoreve kanë mbajtur tubimin e punëtoreve me datë 

10.03.2001 dhe kanë paraqitur ankesë Bordit Administrativ të Hekurudhave të Kosovës dhe 

departamentit të transportit dhe infrastrukturës.  

Paditësi ka parashtruar padi kundër të paditurës Hekurudhat e Kosovës në Fushë Kosovës 

me datë 30.05.2001 me të cilin ka kërkuar anulimin e njoftimit mbi largimin e punëtoreve nga 

puna nr..., datë ..., si dhe të detyrohet e paditura që paditësin ta kthej në vendin e punës 

komercialist transportues duke ja kompensuar të ardhurat personale me kamat ligjore si dhe 

shpenzimet procedurës kontestimore. Gjykata e shkallës së parë me aktgjykim C.nr.308/01 të 

datës 25.03.2002 e aprovon kërkesëpadinë e paditësit dhe e obligon hekurudhat e UNMIK-ut, që 

paditësin ta kthej në punë në vendin e punës në të cilin ka punuar para ndërprerjes së 

marrëdhënies së punës me të gjitha të drejtat nga marrëdhënia e punës. Njëherit e detyron të 

paditurën që paditësit ti paguaj diferencën e të ardhurave personale duke filluar nga muaj korrik 

2001 me kamatë nën kërcënim të përmbarimit. Në procedurën sipas ankesës Gjykata e Qarkut në 

Prizren me aktgjykimin Ac.nr.197/02 datë 21.10.2002 nën pikën I të dispozitivit pjesërisht e 

aprovon ankesën e të paditurës dhe aktgjykimin e Gjykatës Komunale në Prizren C.nr.308/2001 

datë 25.03.2002 në pjesën ku është vendos mbi pagimin e të ardhurave personale për paditësin e 

prish dhe lëndën e kthen në rigjykim, ndërsa ankesën e të paditurës sa i përket kthimit të paditësit 

në vendin e punës e refuzon si të pa bazuar, ndërsa aktgjykimin e cekur në ketë pjesë e vërteton.  

Duke u bazuar në aktgjykimet më lartcekura paditësi me të paditurën Hekurudhat e 

UNMIK-ut, lidhin kontratën e punës nr.5/20 datës 04.02.2003 ku paditësi përcaktohet në vendin 

e punës punëtor në mirëmbajtjen e vijave hekurudhore e të cilën kontratë e nënshkruan paditësi 

në cilësi të punëmarrësit dhe e paditura në cilësi të punëdhënësit. Të njëjtën ditë paditësi me datë 

04.02.2003 parashtron kërkesë të paditurës Hekurudhave të UNMIK-ut, për pushim pa pagesë në 

kohëzgjatje prej 6 muajve. E paditura e aprovon kërkesën e paditësit me aktvendim numër 158/2 

datës 04.02.2003 duke ja lejuar pushimin pa pagesë filluan nga data 05.02.2003 e gjer 

05.08.2003 me konstatim që është i obliguar të paraqitet në punë me datë 06.08.2003 duke ja 

tërhequr vërejtjen se mos paraqitja në punë në datën e caktuar konsiderohet si ndërprerje të 

marrëdhënies së punës. Kundër këtij aktvendimi paditësi nuk parashtron provë se është 



udhëhequr ndonjë procedurë. Gjatë vazhdimit të procedurës kontestimore pala paditëse me 

parashtresë të datës 02.07.2014 bënë precizimin e padisë përkatësisht kërkesëpadisë ashtu që tani 

si e paditur figuron Infrastruktura e Hekurudhave të Kosovës “INFRAKOS” sh.a. Fushë Kosovë. 

Njëherit  kërkon anulimin e njoftimit numër ..., datës ..., si të kundërligjshëm, kthimin në punë si 

dhe kompensimin në emër të fitimit të humbur dhe të ardhurave personale me kamat dhe 

shpenzime procedurale e më afërsisht të përshkruar në parashtresë mbi precizimin e 

kërkesëpadisë të datës 02.07.2014. 

Gjykata shkallës së parë pas administrimit të provave dhe vlerësimit të tyre ka gjetur se 

kërkesëpadia e paditësit është e pa bazuar , nga fakti se në ketë çështje juridike si palë e paditur 

nuk mund të jenë Hekurudhat e Kosovës (INFRAKOS)  kurse as Hekurudhat e UNMIK-ut për 

shkak se me nenin 3.1 të Rregullores së UNMIK-ut nr.2000/47 të datës 18.08.2000 sipas të cilës 

UNMIKU, prona e tij fondet dhe pasuria e tij janë të liruara nga çfarëdo procesi ligjor.  

Gjykata e shkallës së dytë në procedurën ankimore ka refuzuar si të pa bazuar ankesën e 

të autorizuarit të paditësit dhe ka vërtetuar si të ligjshëm aktgjykimin e gjykatës së shkallës së 

parë duke pranuar si të bazuara të gjitha konstatimet faktike dhe juridike të së njëjtës gjykatë. 

Gjykata Supreme e Kosovës në një gjendje të tillë të çështjes pranon si të bazuar 

çnderimin juridik të gjykatave të shkallës së parë dhe të dytë pasi që aktgjykimet e tyre nuk 

përfshihen me shkelje thelbësore të dispozitave të procedurës kontestimore në të cilat gjykata e 

revizionit në kuptim të nenit 215 të LPK-së kujdeset sipas detyrës zyrtare e as në zbatim të 

gabuar të së drejtës materiale. 

Sipas vlerësimit të Gjykatës Supreme, gjykatat e instancës më të ulëte drejt kanë 

vlerësuar se të paditurës i mungon legjitimiteti pasiv, nga se me njëherë pas luftës së viti 1999 

me Hekurudhat e Kosovës ka menaxhuar UNMIKU i cili fakt është vërtetuar edhe nga regjistri i 

pagave të punëtoreve për muajin mars të viti 2001 si dhe certifikata numër ..., e datës ..., mbi 

regjistrimin e subjektit afarist dhe nga certifikata e regjistrimit numër ..., e datës ..., sipas të cilës 

certifikatë është bërë bartja administrative dhe e menaxhimit të Hekurudhave nga UNMIKU në 

Hekurudhat e Kosovës, të cilat me datë 23.08.2011 inkorporohen si infrastruktura e 

Hekurudhave të Kosovës -“INFRAKOS”sh.a. Prandaj edhe kjo gjykatë në tersi pranon 

qëndrimin dhe konstatimin juridik të gjykatave të instancës më të ulët se Hekurudhat e Kosovës- 



“INFRAKOS sh.a. nuk mund të jen palë e paditur sipas kësaj çështje nga se vendimi i kontestuar 

është marr në kohen kur me Hekurudhat e Kosovës ka menaxhuar UNMIKU, ndërsa Hekurudhat 

e UNMIKU-të për shkak të statutit privilegjeve dhe imunitetit të paraparë me neni 3.1 të 

Rregullores së UNMIKU-të nr.2000/47 të datës 18 gusht 2000 sipas së cilës dispozitë UNMIKU 

prona e tij, fondet dhe pasurit e tij janë liruar nga çfarëdo procesi gjyqësor dhe nuk mund të jenë 

palë në procedurë. Nga ana tjetër paditësi kishte lidhur kontratën e punësimit të përkohshm me të 

paditurën nr. ..., datë ..., sipas të cilës paditësi ishte sistemuar në vendin e punës punëtor në 

mirëmbajtje e vijave hekurudhore ndërsa me aktvendim nr. ..., datë ..., e paditura në bazë të 

kërkesë e paditësit i është dhen pushim pa pagesë paditësit nga data 05.02.2003 deri me 

05.08.2003 dhe në rast të mosparaqitjes në punë konsiderohet si ndërprerje e marrëdhënies së 

punës me vet dëshirë. Prandaj sipas kësaj kontrate të lart cekur paditësi  kishte lidhur 

marrëdhënien e punës për vendin tjetër të punës dhe ma as një dispozitë të saj palët nuk janë 

marr veshë se paditësi do të kthehet në vendin e punës të cilin e ka kërkuar sipas kërkesëpadisë 

së paraqitur fillimisht me 30.05.2001 e të cilën nuk e ka rregulluar në ketë drejtim deri në 

përfundim të shqyrtimit kryesor. 

Pretendimet në revizion sa i përket qëndrimeve të ndryshme të gjykatave për raste 

identike kjo gjykatë i vlerëson si irelevante për vendosje tjetër në ketë çështje. Kjo për arsye se 

mund të qëndroj fakti se në raste të ngjashme gjykata e shkallës së dytë në kolegje të ndryshme 

ka vendosur ndryshe, mirëpo se cili aktgjykim i gjykatës së shkallës së dytë në mënyrë të veçantë 

mund ti nënshtrohet procedurës sipas revizionit me çka përmes vendimit gjyqësor të gjykatës së 

revizionit eliminohet vendimmarrja e ndryshme e gjykatës së  shkallës së dytë për situata të 

njëjta.  

Për arsyet e paraqitura më lart dhe në pajtim me nenin 222 të LPK-së u vendos si në 

dispozitiv të këtij aktgjykimi. 
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Kryetar i kolegjit 

Isa Kelmendi 

 


