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

kryetare, mr.sc. Muhamet Rexha dhe Shukri Sylejmani, anëtarë, në çështjen juridike të paditëses 

S. J., nga Lipjani, të cilën me autorizim e përfaqëson N. G., av. nga Lipjani, kundër të paditurës 

Komuna e Lipjanit-Departamenti Komunal i Arsimit, për shkak të kthimit në punë dhe 

dëmshpërblimit, përkitazi me revizionin e të paditurës, paraqitur kundër aktgjykimit të Gjykatës 

së Apelit të Kosovës, Ac.nr.829/2016 datë 9.6.2017, në seancën e kolegjit të mbajtur më 

10.10.2017, merr këtë: 

 

A K T GJ Y K I M 

 

 REFUZOHET si i pa bazuar revizioni i të paditurës, paraqitur kundër aktgjykimit të 

Gjykatës së Apelit të Kosovës, Ac.nr.829/2016 datë 9.6.2017. 

 

A r s y e t i m i 

 

 Me aktgjykimin e  Gjykatës së Apelit të Kosovës, Ac.nr.829/2016 datë 9.6.2017, është 

pranuar pjesërisht si e bazuar ankesa e të paditurës dhe është ndryshuar aktgjykimi i Gjykatës 

Themelore në Prishtinë-Dega në Lipjan, C.nr.652/2014 datë 14.12.2015, në pjesën I të 

dispozitivit, përkitazi me detyrimin e të paditurës që paditëses t’ia shpërblejë dëmin në shumë 

prej 4.251,69 €, në emër të pagave të papaguara për periudhën prej 1.9.2014 e deri më 31.8.2015, 

ashtu që është detyruar e paditura që paditëses t’ia shpërblejë dëmin në shumë prej 3.891,83 €, 

në emër të pagave të papaguara për periudhën prej 1.10.2014 e deri më 31.8.2015. Në pjesën 

tjetër, ankesa e të paditurës është refuzuar si e pabazuar. 
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 Kundër aktgjykimit të gjykatës së shkallës së dytë, e paditura me kohë ka paraqitur 

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

zbatimit të gabuar të së drejtës materiale, me propozim  që Gjykata Supreme e Kosovës ta 

pranojë revizionin si të bazuar ashtu që të ndryshohen aktgjykimet e gjykatave të instancës më të 

ulët dhe kërkesëpadia e paditëses të refuzohet si e pabazuar. 

 Paditësja ka paraqitur përgjigje në revizion, me propozim që revizioni të refuzohet si  i 

pabazuar. 

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

LPK, ka gjetur se: 

 Revizioni është i pabazuar. 

 Nga shkresat e lëndës del se gjykata e shkallës së parë me administrimin e provave ka 

vërtetuar se paditësja sipas kontratës nr..., datë ..., ka themeluar marrëdhënie pune mësuese në 

SH.F “B. A.” në Lipjan, nga data 1.9.2012 e deri më 31.8.2015. Me aktvendimin nr. ..., datë 

17.6.2014 Drejtori i shkollës ia ndërprenë marrëdhënien e punës, pasi që sipas ligjeve të 

Republikës së Serbisë e njëjta ka plotësuar njërin prej kushteve për pensionim (ka përmbushë 40 

vite stazh pune). Drejtoria e Arsimit e Komunës së Lipjanit më datë 4.11.2014, pas vizitës së disa 

personave zyrtar në shkollë, nga drejtori i shkollës, janë njoftuar se paditësja nuk punon nga data 

10.9.2014 për arsye se është pensionuar. Me vendimin për ndërprerjen e marrëdhënies së punës 

nr. ..., datë 5.11.2014, drejtori i Drejtorisë për Arsim-Komuna e Lipjanit, në bazë të nenit 70 të 

Ligjit mbi punën dhe nenit 20 pika 2.2 e Ligjit për Arsimimin Universitar, nr. 04/L-032 paditëses 

ia ndërprenë marrëdhënien e punës, me arsyetim se paditësja nuk punon më tutje në shkollë, 

ndërsa Ministria e Punës dhe Mirëqenies Sociale-Trupi Ekzekutiv i Inspektoratit të Punës, me 

vendimin  e datës 27.11.2014 ka aprovuar ankesën e paditëses dhe ka detyruar të paditurën që në 

afat prej 8 ditësh ta anulojë vendimin e të njëjtës dhe paditësen ta kthejë në marrëdhënie të punës 

me të gjitha të drejtat nga marrëdhënia e punës. 

 Në bazë të kësaj gjendjeje të vërtetuar faktike, gjykata e shkallës së parë ka gjetur se nuk 

ishte kontestuese se paditësja te e paditura ka qenë në marrëdhënie pune në kohë të caktuar prej 

datës 1.9.2012 e deri më 31.8.2015, dhe se paditëses nuk i janë paguar pagat për periudhën prej 

1.9.2014 e deri më 31.8.2015, sipas kontratës së punës , se me rastin e shkëputjes së 
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marrëdhënies së punës nga e paditura nuk është zhvilluar ndonjë procedurë tjetër për ndërprerjen 

e marrëdhënies së punës , se e njëjta nuk është lajmëruar se do t’i ndërpritet kontrata e punës dhe 

nuk është mbajtur takim nga e paditura për ta njoftuar për shkaqet e  ndërprerjes së kontratës së 

punës, pastaj duke zbatuar dispozitat e nenit 70 pika 1.4, nenit 70 .3, nenit 71.2 të Ligjit të Punës, 

ka aprovuar kërkesëpadinë e paditëses dhe  ka vendosur si në dispozitivin e atij aktgjykimi.    

 Gjykata e shkallës së dytë, në procedurën sipas ankesës, pjesërisht ka pranuar qëndrimin 

juridik të gjykatës së shkallës së parë duke konstatuar se gjykata e shkallës së parë në mënyrë të 

plotë ka vërtetuar gjendjen faktike dhe drejt ka zbatuar të drejtën materiale në pjesën që ka të bëj  

anulimin e vendimit të Komunës së Lipjanit-Departamentit të Arsimit mbi ndërprerjen e 

kontratës së punës, ndërsa ka vlerësuar se lidhur me shpërblimin e dëmit në emër të pagave të 

papaguara për periudhën prej 1.9.2014 e deri më 31.8.2015, e drejta materiale është zbatuar në 

mënyrë të gabuar, prandaj ka ndryshuar aktgjykimin e gjykatës së shkallës së parë në këtë pjesë 

duke vendosur si në  dispozitiv të atij aktgjykimi. 

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

gjykatat e instancës më të ulët, duke vërtetuar në mënyrë të drejtë dhe të plotë gjendjen faktike, 

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

se kërkesëpadia e paditëses është pjesërisht e bazuar. Në aktgjykimet e tyre ato kanë dhënë arsye 

të mjaftueshme për faktet vendimtare të cilat i pranon edhe kjo Gjykatë e revizionit. 

Të pabazuara janë thëniet e revizionit se aktgjykimet e gjykatave të instancës më të ulët 

janë marrë në bazë të shkeljeve thelbësore të dispozitave të procedurës kontestimore nga neni 

182 par.2 pika (n) të LPK –ës, ngase përveç që është cituar dispozita ligjore nuk  është cekur 

asnjë pretendim konkret se ku qëndrojnë shkeljet e pretenduara, në cilën pjesë të aktgjykimit, 

ndërsa sipas vlerësimit të Gjykatës Supreme të Kosovës, aktgjykimi i kundërshtuar dhe ai i 

gjykatës së shkallës së parë kanë dispozitiv të kuptueshëm dhe në harmoni me arsyetimin.   

  Është i pabazuar pretendimi se në rastin konkret gjen zbatim neni 67 par.1 pika 9 i Ligjit 

të Punës me të cilin është paraparë ndërprerja e kontratës së punës edhe për rastet tjera sipas 

ligjeve në fuqi, ngase sipas vlerësimit të kësaj Gjykate, gjykatat e instancës më të ulët në mënyrë 

të drejtë kanë zbatuar dispozitat e  nenit  70 par 1 , nenit 70.3, nenit 71 par. 2 të Ligjit të Punës. 

Me vendimin nr. ..., datë 5.11.2014, paditëses i është ndërprerë kontrata e punës nga data  nga 
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30.9.2014,  me arsyetim se e njëjta nuk punon më tutje në atë shkollë, mirëpo me të drejt kanë 

vlerësuar gjykatat e instancës më të ulët se e paditura ka qenë e obliguar që paditësen ta 

paralajmërojë, në periudhën e caktuar, për shkaqet e ndërprerjes së punës, se e paditura si 

punëdhënës duhet të ketë mbajtur një takim me paditësen si punëmarrëse , për t’ia shpjeguar asaj  

ndërprerjen e kontratës ose për t’ia dorëzuar paralajmërimin dhe ta njoftoi se ajo ka të drejt që të 

shoqërohet nga një përfaqësues sipas dëshirës së saj, kritere këto të parapara sipas dispozitave të 

cekura më lart. 

 Gjykata Supreme e Kosovës shqyrtoi pretendimet e cekura në revizion  lidhur me 

zbatimin e neneve 104 dhe 120 të Ligjit mbi Marrëdhëniet Detyrimore nr.04/L- 077, por vlerësoi 

se nenet e cekura rregullojnë raportet tjera në kontratat  e dyanshme detyruese dhe pamundësinë 

e përmbushjes së kontratës në raportet pasurore, ndërsa këto nene nuk gjejnë zbatim në kontestet 

nga marrëdhënia e punës, andaj pretendimin e të paditurës të cekur në revizion se e drejta 

materiale është zbatuar në mënyrë të gabuar, nga kjo Gjykatë u vlerësua si i pabazuar.   

 Gjykata Supreme e Kosovës shqyrtoi pretendimin e cekur në revizion se paditësja nuk ka 

bërë asnjë përpjekje për të shkuar në punë, por vlerësoi se një pretendim i tillë nuk e vënë në 

dyshim ligjshmërinë e aktgjykimit të kundërshtuar, kjo ngase paditësja është larguar më parë nga 

puna me vendimin e Drejtorit të shkollës, i cili në vendin e saj të punës ka pranuar mësuesen Zh. 

N., dhe paditëses i është pamundësuar vazhdimi i punës – mësuese klase, ndërsa pretendimin se 

paditësja ka munguar pa arsye nga puna dhe janë plotësuar kushtet ligjore që t’i ndërprehet 

kontrata e punës, kjo Gjykatë e vlerësoi si të pabazuar, siç me të drejt kanë vlerësuar edhe 

gjykatat e instancës më të ulët në aktgjykimet e tyre. 

 Pretendimin se gjykata e shkallës së dytë nuk ka dhënë arsye lidhur me pretendimet nga 

ankesa, kjo Gjykatë e vlerësoi si të pabazuar, ngase  aktgjykimi i gjykatës së shkallës së dytë 

përmban arsye për të gjitha pretendimet, ndërsa në revizion nuk ceket asnjë fakt se për cilat 

pretendime nuk janë dhënë arsye, por është cekur vetëm në mënyrë të përgjithësuar, ndërsa 

lidhur me pjesën e ndryshuar të aktgjykimit të gjykatës së shkallës së parë, gjykata e shkallës së 

dytë në mënyrë të drejt ka vendosur kur ka gjetur se në këtë pjesë aktgjykimi i gjykatës së 

shkallës së parë është marrë me zbatimin e gabuar të drejtës materiale , ngase paditëses i është 

paguar paga për muajin shtator të vitit 2014, dhe nga shuma e përgjithshme për pagimin e pagave 

është heq shuma prej 347,27€, ndërsa pretendimi se paditëses i janë paguar pagat pa punuar fare, 
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nga kjo Gjykatë u vlerësua si i pabazuar nga fakti se vendimi për largimin nga puna është 

konsideruar nga gjykatat si i kundërligjshëm.       

Nga sa u tha , me zbatimin e nenit 222 të LPK, u vendos si në dispozitiv të këtij 

aktgjykimi. 

 

GJYKATA SUPREME E KOSOVËS – PRISHTINË 

Rev.nr.208/2017 datë 10.10.2017 

 

 

 

          Kryetare e kolegjit, 

             Emine Kaçiku 
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