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Rev.nr.181/2017 

                         GJYKATA SUPREME E KOSOVËS-kolegji i përbërë nga gjyqtarët: Shukri 

Sylejmani, kryetar, Muhamet Rexha dhe Emine Kaçiku, anëtarë, në çështjen juridike të paditëses 

H.D. nga Prishtina, të cilën e përfaqëson G. H., avokat nga Prishtina, kundër të paditurës Oda 

Ekonomike e Kosovës në Prishtinë, të cilën e përfaqëson H. P., avokat nga Prishtina, për shkak 

të kthimit në punë, duke vendosur lidhur me revizionin e paditëses të paraqitur kundër 

aktgjykimit të Gjykatës së Apelit në Prishtinë Ac.nr.1674/2014 datë 18.04.2017, në seancën e 

kolegjit të mbajtur më datën 18.09.2017, merr këtë: 

                                                             

                                                     A  K T  GJ  Y K  I  M 

 

                        Aprovohet si i bazuar revizioni i paditëses, dhe ndryshohet aktgjykimi  i Gjykatës 

së Apelit në Prishtinë Ac.nr.1674/2014 datë 18.04.2017, dhe aktgjykimi i Gjykatës Themelore në 

Prishtinë C.nr.3070/2013 datë 03.02.2014, ashtu që nulohen si të kundërligjshëm aktvendimet e 

të paditurës: nr.31 datë 12.01.2010, dhe nr.83/a datë 09.02.2010, lidhur me mos vazhdimin e 

kontratës së punës paditëses, dhe detyrohet e paditura që paditësen ta kthej në punë dhe detyra të 

punës që më parë i ka kryer apo në ndonjë vend tjetër të punës i cili i përgjigjet aftësive të saj për 

punë dhe përgatitjes shkollore e  profesionale të saj. 

                                                         

                                                   A  r  s  y  e  t  i  m  i 

                        Me aktgjykimin e Gjykatës së Apelit në Prishtinë Ac.nr.1674/2014 datë 

18.04.2017, është refuzuar si e pabazuar ankesa e të autorizuarit të paditëses, dhe është vërtetuar 

aktgjykimi i Gjykatës Themelore në Prishtinë C.nr.3070/2013 datë 03.02.2014, me të cilin është 

refuzuar si e pabazuar kërkesëpadia e paditëses që të nulohet aktvendimi i të paditurës nr. nr..., 

datë ..., dhe aktvendimi nr..., datë ..., me të cilat paditëses i është ndërprerë marrëdhënia e punës.  

Kundër aktgjykimit të gjykatës së shkallës së dytë , paditësja me kohë ka paraqitur 

revizion për shkak të shkeljeve thelbësore të dispozitave të procedurës kontestimore dhe zbatimit 
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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), shqyrtoi aktgjykimin e goditur me revizion dhe gjeti se: 

Revizioni i paditëses është  i bazuar. 

Nga shkresat e lëndës rezulton se paditësja ka qenë në marrëdhënie pune më parë në 

kohë të pacaktuar te e paditura, duke punuar tek e paditura më tepër se 33 vite, se me kontratën e 

fundit nr..., të datës ..., paditësja ka themeluar marrëdhënie pune tek e paditura në kohë të 

caktuar, për 12 muaj, duke filluar nga data 05.01.2009 gjer më datën 31.12.2009, në vendin e 

punës Asistente Administrative për Trajnime pranë Odës Ekonomike të Kosovës, e cila kontratë 

sipas pikës 2 të saj ka mund të vazhdohet edhe për ndonjë periudhë të caktuar kohore vetëm me 

pëlqimin me shkrim të dy palëve kontraktuese. Pas skadimit të kësaj kontrate të punës , paditëses 

nuk i është vazhduar kontrata e punës ,  kështu që e paditura me aktvendimin nr..., datë ..., 

përfundimisht nuk i vazhdon paditëses këtë kontratë pune duke filluar nga data 04.01.2010, prej 

kur fillon t’i bëjë pagesën e një kompensimi material në lartësi prej 50%, të pagës mujore , për 

një periudhë kohore prej 6 muajsh, me mundësi që ajo të thirret në punë nëse paraqitet nevoja 

apo me mundësi që ky kompensim t’i vazhdohet edhe për muajt tjerë. Arsyetim për mos vazhdim 

të kontratës të punës, e paditura në këtë aktvendim cek strukturën e re organizative dhe planin 

strategjik të Odës Ekonomike të Kosovës, dhe duke u bazuar në dispozitat e nenit 11.1 pika d, 

dhe nenit 12 të Ligjit Themelor të Punës në Kosovës, Rregullorja e UNMIK-ut nr.2001/27. E 

paditura me vendimin nr..., datë ..., refuzon si të pabazuar ankesën e paditëses dhe vërteton 

aktvendimin e lartpërmendur për mos vazhdim të kontratës së punës.  

Për arsye të mos vazhdimit definitiv të kontratës së punës, paditësja paraqet padi në 

Gjykatën Themelore në Prishtinë, me të cilën kërkon nulimin e vendimeve të lartpërmendura të 

paditurës për mos vazhdim të kontratës së punës, dhe kthimin e saj në punë me të gjitha të drejtat 

nga marrëdhënia e punës, në tërësi si në dispozitivin e kërkesëpadisë. 

Në këtë gjendje faktike të vërtetuar kësisoj, gjykata e shkallës së parë gjen se 

kërkesëpadia e paditëses për nulim të aktvendimeve të lartpërmendura, është e pabazuar, me 

arsyetim se paditëses nuk i është vazhduar kontrata e punës për shkak të skadimit të saj, se 

paditësja është pajtuar të nënshkruaj kontratë pune me kohë të caktuar duke u pajtuar që nëse ka 
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pasur marrëdhënie pune në kohë të pacaktuar, pranon që të punojë në kohë të caktuar si asistente 

administrative për trajnime, të cilën kontratë nuk e ka kontestuar  asnjëherë. 

Gjykata e shkallës së dytë në procedurë ankimore, për të njëjta shkaqe dhe arsye të 

dhëna nga gjykata e shkallës së parë, refuzon si të pabazuar ankesën e paditëses dhe vërteton si të 

ligjshëm aktgjykimin e lartpërmendur të gjykatës së shkallës së parë, duke pranuar si të bazuara 

të gjitha konstatimet faktike dhe juridike të saj.  

Në një gjendje të tillë të çështjes, Gjykata Supreme e Kosovës, nuk mund të pranojë si 

të ligjshëm qëndrimin juridik të gjykatës së shkallës së parë dhe asaj të dytë lidhur me refuzimin 

e kërkesëpadisë së paditëses për nulim të aktvendimeve të lartpërmendura të paditurës lidhur me 

mos vazhdimin e kontratës së punës së paditëses , pasi që këto aktgjykime përfshihen me zbatim 

të gabuar të së drejtës materiale, për të cilin shkak të njëjtat aktgjykime u desh që të ndryshohen 

ashtu që kërkesëpadia e paditëses për anulimin e këtyre aktvendimeve të aprovohet si e bazuar. 

Paditësja tek e paditura ka punuar shumë vite, rreth 33 vite, në kohë të pacaktuar, deri 

kur me kontratën kontestuese ka pranuar që të punojë në një vend pune në kohë të caktuar. Për 

faktin se punët të cilat i ka kryer paditësja tek e paditura nuk kanë karakter të natyrës së 

përkohshme apo të kohë paskohëshme, por të natyrës së përhershme, rezulton se paditësja ka pas 

të themeluar marrëdhënie pune në kohë të pacaktuar, në të cilin konstatim na qon fakti i pa 

kontestuar se paditësja ka punuar tek e paditura rreth 33 vite. Ky lloj i marrëdhënies së punës 

është themeluar në pajtim me dispozitën e nenit 10.1 pika a, të Ligjit Themelor të Punës në 

Kosovë, Rregullorja e UNMIK-ut nr.2001/27, i cili ligj ka qenë në fuqi kur është lidhur kontrata 

kontestuese e punës. Kjo kontratë është në kundërshtim me par.4 të nenit 10 të ligjit të 

lartpërmendur, nga se kontrata e punës nuk duhet të përfshijë dispozitat që kufizojnë të drejtat e 

punonjësve ose që përcaktojnë kushte më pak të favorshme nga ato të përcaktuara me këtë 

rregullore, dhe sipas rastit edhe me marrëveshje kolektive. Nga se , detyrat nga vendi i punës 

kanë qenë të natyrës së përhershme dhe se një kontratë e tillë e punës është në kundërshtim jo 

vetëm me dispozitat e përmendura juridike, por edhe me parimin e ndershmërisë dhe 

ndërgjeshmërisë të paraparë në nenin 12 të LMD, në të cilin rast paditësja me kontratën 

kontestuese  vihet në një gjendje pasigurie juridike të marrëdhënies së punës, me vazhdim të 

marrëdhënies së punës në kohë të caktuar, edhe pse ajo tek e paditura kishte punuar deri atëherë 

33 vite. Kështu është vepruar edhe pse vetë personi zyrtar i cili është nënshkruar në aktvendimin 

nr..., datë ..., për mos vazhdim të kontratës së punës, i njëjti person në letër referencën nr.155 

datë 23.05.2011, pas nxjerrjes së aktvendimit për mos vazhdim të kontratës, konfirmon se 
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paditësja ka qenë punëtore tek e paditura plot 33 vite në cilësinë e asistencës teknike të drejtorit 

në Departamentin për tregun ndërkombëtar, investime dhe marketing, ku ka qenë të jetë e 

angazhuar dhe ka treguar aftësi të veçanta në organizime dhe aktivitete të Odës Ekonomike të 

Kosovës, dhe se është e motivuar, entuziaste , energjike dhe e përshtatshme për punë dhe 

aktivitete grupore. Me çka dëshmohet se për shkak të performancës në punë nuk ka pas mundësi 

që kjo kontratë pune mos t’i vazhdohet. 

E paditura në aktvendimin për mos vazhdim kontrate, dhe në mënyrë të njëjtë edhe 

gjykata e shkallës së parë dhe ajo e dytë, konstatojnë se marrëdhënia e punës paditëses nuk i 

është vazhduar, në pajtim me nenin 11.1 pika d, të ligjit të lartpërmendur, në të cilën dispozitë 

thuhet se shkëputja e kontratës së punës bëhet për shkak të përmbushjes së pakënaqshme të 

detyrave të punës nga ana e punonjësit, ndërsa në kundërshtim me këtë, këto gjykata gjejnë se 

kontrata e punës paditëses nuk i është vazhduar për shkak të skadimit të saj, kështu që arsyet për 

mos vazhdim të kontratës së punës, sipas vlerësimit të Gjykatës Supreme  jo vetëm që janë të 

paqarta, por as nuk ekzistojnë. 

Me dispozitat e nenit 11 dhe 12 të Ligjit Themelor të Punës në Kosovës, janë caktuar 

bazat juridike për shuarjen e marrëdhënies së punës , por nga shkresat e lëndës nuk rezulton se 

është përmbushur ndonjë nga bazat ligjore për ndërprerjen e marrëdhënies së punës, prandaj 

vendimet e kundërshtuara nuk mund të jenë me ndikim ligjor në shuarjen e marrëdhënies së 

punës së paditëses. Siç u tha më lart puna e paditëses është vlerësuar si shumë pozitive, nuk 

diskutohet për mos respektim të detyrave të punës apo për ndonjë shkelje disiplinore, andaj 

Gjykata Supreme vlerëson se kontrata e punës paditëses nuk i është vazhduar me arbitrarizëm, 

dhe pa arsyetim ligjor të pranueshëm. 

Qëndron fakti se gjykata e shkallës së parë në dispozitiv nuk ka përfshirë me rastin e 

refuzimit të kërkesëpadisë, edhe një pjesë të saj që ka të bëjë me detyrimin e të paditurës për 

njohjen e të gjitha të drejtave nga marrëdhënia e punës, mirëpo paditësja në kuptim të nenit 162.1 

të LPK, ka pas mundësi që brenda 15 ditësh nga dita kur i është dorëzuar aktgjykimi t’i 

propozojë gjykatës që të bëjë plotësimin e tij, andaj në kuptim të nenit 162.2 të LPK, po qese 

pala nuk ka paraqitur propozim për plotësimin e aktgjykimit, do të konsiderohet se padija është 

tërhequr në pjesën që ka mbetur pa u përfshirë me aktgjykimin e dhënë. Mirëpo kjo nuk do të 

thotë se paditësi në një kontest tjetër të veçantë nuk ka të drejtë të kërkojë kompensimin e pagave 

gjatë kohës sa nuk i është vazhduar marrëdhënia e punës e deri në kthimin e saj në punë tek e 
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paditura. Për këto arsye, Gjykata Supreme nuk u lëshua në vlerësimin e kësaj pjese të 

kërkesëpadisë së paditëses.  

Për arsyet e paraqitura më lart, e duke u bazuar në nenin 224.1 të LPK, u vendos si në 

dispozitiv të këtij aktgjykimi.  

                             

GJYKATA SUPREME E KOSVËS NË PRISHTINË 

Rev.nr.181/2017 datë 18.09.2017 

 

 

                                        Kryetari i kolegjit, 

          Shukri Sylejmani 

  

 

            

            

       


