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GJYKATA SUPREME E KOSOVËS – kolegji i përbërë nga gjyqtarët: Jelena 

Krivokapiq, kryetare, Erdogan Haxhibeqiri dhe Shukri Sylejmani, anëtarë, në lëndën 

kontestimore të paditëses M. H., të cilën e përfaqëson E. A., avokat nga ..., kundër të paditurit 

Aeroporti Ndërkombëtar ‘Limak Kosova’ të cilin sipas autorizimit  e përfaqëson Fazli Gjonbalaj, 

për shkak të anulimit të njoftimit për ndërprerjen e marrëdhënies së punës, duke vendosur lidhur 

me revizionin e paditëses të paraqitur kundër aktgjykimit të Gjykatës së Apelit të Kosovës Ac. 

nr. 3634/15 datë 15.11.2017, në seancën e kolegjit të mbajtur më datën 16.10.2018, merr këtë: 

                             

A  K  T  G  J  Y  K  I  M 

 

PJESËRISHT  APROVOHET si i bazuar revizioni i paditëses M. H., dhe  ndryshohet 

aktgjykimi e Gjykatës së Apelit Ac.nr.3634/15 dt.15.11.2017, dhe aktgjykimi i Gjykatës 

Themelore-Prishtinë, Dega në Lipjan C.nr.215/2014 dt.13.05.2015, ashtu që anulohet njoftimi i 

të paditurit i datës 03.04.2014 me përgjigjen e datës 20.03.2014, dhe detyrohet i padituri që në 

afat prej 7 ditëve nga dorëzimi i aktgjykimit , paditësen ta kthejë në punë, dhe t’ia shpërblejë 

paditëses dëmin material në shumë prej 8.517,58 €, me kamatë prej 8% në vit, duke filluar nga 

data 24.04.2015 e deri të pagesa definitive, për shkak të mosrealizimit të ardhurave personale, 

nën kërcënim të përmbarimit me dhunë. 

Detyrohet i padituri që paditëses t’ia kompensojë shpenzimet e procedurës kontestimore 

në shumë prej 712.40 €, nën kërcënim të përmbarimit me dhunë. 

Në pjesën tjetër, refuzohet revizioni i paditëses me të cilin ka kërkuar kompensimin e 

mosrealizimit të ardhurave personale, në shumë prej 411,68 € përtej shumës së gjykuar prej 

8.517,58 euro, si dhe shumën për shpenzimet procedurale, përtej asaj të gjykuar prej 712,40 €.  

 



                                            A  r  s  y  e  t  i  m  i 

 

Me aktgjykimin e Gjykatës Themelore-Prishtinë, Dega në Lipjan C.nr.215/2014 

dt.13.05.2015 është refuzuar si e pabazuar kërkesëpadia e paditëses, me të cilën ka kërkuar që të 

anulohet si i kundërligjshëm njoftimi i të paditurit për mosvazhdimin e kontratës së punës së 

paditëses i datës 03.04.2014 me përgjigjen e datës 20.03.2014, dhe të detyrohet i padituri që në 

afat prej 7 ditëve paditësen ta kthejë në punë dhe detyrat e punës të mëparshme si dhe t’ia 

shpërblej dëmin material në shumë prej 8.929,26 € me kamatë prej 8% në vit, duke filluar nga 

data 24.04.2015 e deri te pagesa definitive, dhe t’ia kompensojë shpenzimet e procedurës 

kontestimore. Me aktgjykimin e Gjykatës së Apelit të Kosovës Ac.nr.3634/15 datë 15.11.2017, 

është refuzuar si e pabazuar ankesa e paditëses dhe është vërtetuar aktgjykimi i shkallës së parë. 

Kundër aktgjykimit të gjykatës së shkallës së dytë, i padituri në afat ligjor ka paraqitur 

revizion, për shkak të shkeljeve thelbësore të dispozitave të procedurës kontestimore, dhe 

zbatimit të gabuar të së drejtës materiale, me propozim që ky aktgjykim të ndryshohet, ashtu që 

të aprovohet si e bazuar kërkesëpadia e paditëses, dhe të detyrohet i padituri që t’ia kompensojë 

shpenzimet procedurale sipas specifikimit gjatë seancës së shqyrtimit kryesor të datës 

13.05.2015, si dhe shpenzimet e përpilimit të ankesës, ose të anulohen dhe lënda të kthehet në 

rigjykim në gjykatën e shkallës së parë.  

Nuk ka patur përgjigje në revizion. 

Gjykata Supreme e Kosovës, në kuptim të nenit 215 të Ligjit për Procedurën 

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

Revizioni është pjesërisht i bazuar. 

Nga shkresat e lëndës rezulton se paditësja tek paraardhësja e të paditurit ANP ‘Adem 

Jashari’, ka qenë në marrëdhënie të punës që nga data 03.08.2009, e deri në dhënien me 

koncesion të këtij aeroporti me 03.04.2011. Me datën 12.08.2010 është nënshkruar Marrëveshja 

e Partneritetit Publiko-Privat për operim dhe zgjerim ndërmjet Qeverisë së Kosovës dhe të 

paditurit. Në bazë të kësaj marrëveshjeje, koncesionisti i ri u ka ofruar të gjithë punëtorëve 

kontrata pune me afat të caktuar prej tri viteve, apo me skadimin e tyre deri me 03.04.2014. Pas 



skadimit, i padituri me anë të njoftimit e njofton paditësen për ndërprerjen e marrëdhënies së 

punës. Paditësja nuk i ka mbushur 10 vite e më tepër përvojë pune. 

Mbi gjendjen faktike të vërtetuar, gjykata e shkallës së parë gjeti se kërkesëpadia e 

paditëses për anulimin e njoftimit për mos përtëritjen e kontratës së punës së paditëses është e 

pabazuar, ngase neni 67.1 i Ligjit të Punës parasheh se marrëdhënia e punës me skadimin e 

kontratës së punës ndërpritet sipas fuqisë ligjore, kurse neni 5.1 i Kontratës së Punës së lidhur në 

mes të palëve me datën 27.05.2011, përcakton se kjo Kontratë do të ndërpritet me datën e 

caktuar në nenin 1 të kontratës, ose me datën 30.04.2013, varësisht nga kushtet e Kompanisë, 

përformancës së të punësuarës, rrethanave operacionale, kontrata mund të vazhdohet edhe për 

një vit. Gjykata e shkallës së dytë në procedurën ankimore, për arsyet e njëjta faktike dhe 

juridike në tërësi e pranoi si të drejtë dhe të ligjshëm qëndrimin juridik të gjykatës së shkallës së 

parë. 

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

gjykatat e instancës së ulët gabimisht kanë aplikuar të drejtën materiale (neni 224.1 të LPK-së), 

kur kanë gjetur se njoftimi i të paditurës për shkëputjen e kontratës së punës është i ligjshëm, 

pasi që paditëses marrëdhënia e punës i është ndërprerë në bazë të nenit 67 të Ligjit të Punës, dhe 

procedurës të përcaktuar me nenin 71.2 të Ligjit të Punës dhe nenit 1.1 të Kontratës së Punës e 

cila ishtë me kohë të caktuar, prej 03.04.2014 gjer me datën 24.04.2015, e që pas kësaj periudhe 

nuk bartë asnjë obligim ndaj paditëses. Ky konkludim i gjykatave të instancës së ulët është në 

kundërshtim me shkresat e lëndës pasi që nga provat që gjinden në shkresat e lëndës, Njoftimi i 

të paditurit me shkrim i datës 03.03.2014 rezulton se, paditëses nuk i është vazhduar kontrata e 

punës në pajtim me politikat e Bordit të Drejtorëve, Ligjit të Punës si dhe Vendimit për 

planifikimin e ardhshëm të resurseve njerëzore. 

I padituri ka dështuar për të vërtetuar të gjitha pretendimet e tij lidhur me ligjshmërinë e 

njoftimit për mos vazhdimin e kontratës si dhe vërtetimin e fakteve nëse i padituri ka përpiluar 

një plan të detajuar operativ, në të cilin do të përcaktohej se cilat shërbime mund të reduktohen 

dhe në çfarë përfshirje do të duhej të ishin redukuar, me qëllim të vërtetimit të faktit se provat e 

parashtruara paraqesin bazë të vlefshme ligjore për mos përtrirjen e kontratës së punës së 

paditëses, se i padituri ka vepruar në pajtim me vendimin e kontratës dhe të atyre që rregullojnë 

procedurat e shkëputjes së kontratës, andaj dështimi i të paditurit në këtë drejtim, mos vazhdimin 



e kontratës e bën të paligjshëm. Kjo Gjykatë nuk e pranon si të drejtë dhe të ligjshëm qëndrimin 

juridik e gjykatave të instancës së ulët se paditësja ka qenë në marrëdhënie pune me kohë të 

caktuar dhe nuk ka kaluar 10 vite që në kuptim të nenit 10.5 të Ligjit të Punës, marrëdhënia e 

punës së paditëses të trajtohet me kohë të pacaktuar, për arsye se objekt i kërkesëpadisë së 

paditëses nuk është vërtetimi i ekzistimit të marrëdhënies së punës së paditëses në kohë të 

pacaktuar por vlerësimi i ligjshmërisë së Njoftimit për mos vazhdimin e kontratës së punës. 

Paditësja tek paraardhësi i të paditurit ka qenë në marrëdhënie pune, kur është dhënë me 

koncesion, edhe më tutje dhe vendi i saj ishte i natyrës së përhershme. Kontratat e tilla sipas 

vlerësimit të kësaj Gjykate, janë në kundërshtim me parimin e ndërgjegjëshmërisë dhe 

ndërshmërisë dhe se paditëses kontrata e punës  nuk i është vazhduar nga arsyet formale, por jo 

edhe reale apo adekuate mbi të cilat do të mbështetnin pretendimet e veta ose bazueshmërinë e 

tyre. I padituri nuk ka mundur të heq dorë nga të drejtat e punëtorëve, të bëjë diferencë ose 

çfarëdo diskriminimi tjetër në punësim dhe profesion, pra ka dështuar ta argumentojë faktin se në 

rastin e zbatimit të Marrëveshjes, ka zbatuar në mënyrë të drejtë dispozitën e nenit 5.1 të LP-së. 

Në rastin konkret, i padituri nuk ka respektuar rregullat primare të procedurës dhe detyrimin e tij 

që gjykatës t’ia prezentojë faktet mbi të cilat mbështet pretendimet e veta, andaj Gjykata 

Supreme ka vendos t’i ndryshojë aktgjykimet e gjykatave të instancave më të ulëta duke anuluar 

njoftimin e të paditurit të datës 03.04.2014, me përgjigjen e datës 20.03.2014, ndërsa i padituri  

detyrohet që në afat prej 7 ditësh nga dorëzimi i aktgjykimit paditësen ta kthejë në vendin dhe 

detyrat e punës, dhe t’ia paguajë dëmin material në shumë prej 8.517,58 € në pajtim me nenin 

186 të Ligjit mbi Marrëdhëniet Detyrimore (Ligji nr.04/L-077), Pala që shkakton dëm palës 

tjetër, obligohet që t’i kompensojë dëmin e shkaktuar, përveç nëse ai provon se dëmi ishte 

shkaktuar pa fajin e tij. Pra, i padituri është i obliguar që paditëses t’i kompensoj dëmin e 

shkaktuar me kamatë, prej 24.04.2015 deri te pagesa përfundimtare, konform nenit 382.2  të 

LMD-së. 

Gjykata Supreme refuzoi kërkesëpadinë e paditëses me të cilën ka kërkuar kompensimin 

e mosrealizimit të ardhurave personale, në shumë prej 411,68 €, përtej shumës së gjykuar prej 

8.517,58 €, e cila është vërtetuar nga ana e ekspertizës financiare e shprehur në bruto vlerën prej 

8.233.33 euro dhe kamatën në shumë prej 284.25 €, gjithsej 8.517,58 € në raport me shumën e 

kërkuar prej 8.929,26 €. 



Kjo Gjykatë vendosi që i padituri, në bazë të nenit 452.1 të LPK-së ka për obligim që 

paditëses t’ia kompensojë shpenzimet e procedurës kontestimore, në shumë të përgjithshme prej 

712.40 €, ku përfshihen shpenzimet për përpilimin e padisë, ankesës dhe revizionit (104 €), 

shpenzimet për dy përfaqësime, avokatin 135,20 € në pajtim me tarifat e Odës së Avokatëve 

sipas nenit 453.2 LPK, si dhe taksën gjyqësore në shumë prej 30€. Këto shpenzime ishin të 

domosdoshme dhe janë krijuar gjatë procedurës kontestimore. 

Për arsyet e paraqitura më lartë, e në mbështetje të dispozitës së nenit 222 dhe 224.1 të 

LPK-së, u vendos si në dispozitiv të këtij aktgjykimi.  

 

                GJYKATA SUPREME E KOSOVËS - PRISHTINË     

Rev.nr.10/2018 datë 16.10.2018. 

        

         Kryetare e kolegjit,  

                   Jelena Krivokapiq  

 

Përktheu: Ferid Abazi 


