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GJYKATA SUPREME E KOSOVËS, kolegji i përbërë nga gjyqtarët: Mr.sc. Muhamet Rexha, 

kryetar, Erdogan Haxhibeqiri dhe Gyltene Sylejmani anëtarë, në çështjen juridike të paditësit I. 

A., nga Komuna e Shtërpcës, të cilin e përfaqëson Av. M. L.  nga Ferizaj, kundër të paditurës 

NPL Stacioni i Autobusëve në Ferizaj, të cilën e përfaqëson A.M., për shkak të kontestit të 

punës- kthimit në punë dhe kompensimin e të ardhurave personale, duke vendosur sipas 

revizionit të së paditurës, paraqitur kundër aktgjykimit të Gjykatës së Apelit të Kosovës, 

Ac.nr.2808/2015 datë 10.07.2017, në seancën e kolegjit të mbajtur më 15.11. 2017, mori këtë, 

 

A  K T GJ Y K I M 

 REFUZOHET si i pathemeltë revizioni i së paditurës NPL Stacioni i Autobusëve në 

Ferizaj, paraqitur kundër aktgjykimit të Gjykatës së Apelit të Kosovës Ac.nr.2808/2015 datë 

10.07.2017. 

A r s y e t i m i 

 Me aktgjykimin e Gjykatës së Apelit të Kosovës Ac.nr.2808/2015 të dt.10.07.2017 është 

refuzuar si e pabazuar ankesa e së paditurës dhe është vërtetuar aktgjykimi i Gjykatës Themelore 

në Ferizaj C.nr.319/13 dt.3.04.2015,në pjesën I,II, dhe III të dispozitivit, me të cilin është 

aprovuar pjesërisht kërkesëpadia e paditësit, është anuluar aktvendimi i së paditurës Nr..., 

dt.2.04.2013 si i paligjshëm dhe është vërtetuar se paditësi në vendin e punës pastrues-rojtar tek e 

paditura Stacioni Autobusëve në Ferizaj, ka cilësinë e punëtorit të përhershëm, të cilit nuk i është 

ndërprerë marrëdhënia e punës. Kurse, pjesa e IV dhe VI e dispozitivit të aktgjykimit të gjykatës 

së shkallës së parë, që kanë të bëjnë me kompensimin e të ardhurave personale dhe shpenzimet 

procedurale, janë prishur dhe për këto pjesë çështja i kthehet gjykatës së shkallës së parë në 

rigjykim, ndërsa, pjesa e V e dispozitivit  që ka të bëjë me pjesën refuzuese të padisë së paditësit 

ndaj të paditurve Komuna e Kaçanikut, Komuna e Ferizajt dhe Stacioni i Autobusëve në 

Kaçanik, mbeten të pashqyrtuara. 

 Kundër aktgjykimit të gjykatës së shkallës së dytë, (përkatësisht pjesës I,II dhe III të 

dispozitivit të aktgjykimit të gjykatës së shkallës së parë),në afat ligjor e paditura ka paraqitur 
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revizion, për shkak të shkeljeve  thelbësore të dispozitave të procedurës kontestimore, me 

propozim që aktgjykimet  e instancës më të ulët të anulohen dhe të refuzohet kërkesë padia apo 

lënda të kthehet në rivendosje.  

 Gjykata Supreme e Kosovës, pas shqyrtimit të aktgjykimit të goditur në kuptim të 

dispozitës së nenit  215 të LPK dhe pas vlerësimit të pretendimeve të cekura në revizion ka 

gjetur se: 

 Revizioni i së paditurës është i pathemeltë. 

 Nga shkresat e lëndës rrjedh se paditësi me punëdhënësin, te paditurën Stacioni i 

Autobusëve në Ferizaj, kishte lidhur kontratën e punës nr..., me dt.15.08.2006,në vendin e punës 

roje e sigurimit, në kohë të pacaktuar. E paditura me vendimin nr..., dt.2.04.2013 e kishte 

transferuar paditësin në Stacionin e Autobusëve në Kaçanik. Kundër këtij vendimi paditësi kishte 

ushtruar ankesë, ndërsa, e paditura me vendimin nr..., dt.19.04.2013 kishte refuzuar ankesën e 

paditësit edhe përkundër faktit se me dt.29.03.2013,Stacioni i Autobusëve në Ferizaj dhe 

Stacioni i Autobusëve në Kaçanik ishin pavarësuar, duke u shndërruar në ndërmarrje publike të 

pavarura, me status të personit juridik. Paditësit nuk i është lejuar të vazhdojë (punën) 

marrëdhënien e punës te punëdhënësi, këtu e paditura, pa shkaqe të arsyeshme dhe pa procedurë 

ligjore të ndërprerjes së marrëdhënies së punës. 

 Duke u nisur nga gjendja e këtillë faktike, gjykata e shkallës së parë  ka gjetur se e 

paditura ka shkelur të drejtat elementare të marrëdhënies së punës të paditësit duke mos lejuar që 

t’i kryejë punët e detyrat e punës, për të cilat ka lidhur kontratë në kohë të pacaktuar. Vendimi i 

së paditurës  mbi ndërprerjen e marrëdhënies së punës paditësit, është marrë në kundërshtim me 

dispozitat ligjore të nenit 70 të Ligjit të punës, pa zbatuar procedurë ligjore, pa u përmbushur 

asnjë nga kushtet e parapara me nenin e sipër cekur, nga se paditësi nuk ka bërë asnjë shkelje të 

detyrave të punës dhe vendimin e saj, si të paligjshëm e ka anuluar, prandaj, ka vendosur si në 

dispozitiv të aktgjykimit. 

 Gjykata e shkallës së dytë në procedurën ankimore në tërësi ka pranuar konstatimet 

faktike dhe qëndrimin juridik të gjykatës së shkallës së parë duke vlerësuar se drejt ka vërtetuar 

gjendjen faktike dhe në mënyrë të drejtë e ka zbatuar të drejtën materiale , kur ka gjetur se 
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kërkesëpadia e paditësit është pjesërisht e bazuar dhe ka vërtetuar aktgjykimin e shkallës së parë, 

në pjesën I,II dhe III të dispozitivit të aktgjykimit të saj. 

 Gjykata Supreme e Kosovës, në këtë gjendje të çështjes, vlerëson se aktgjykimi i goditur 

që ka të bëjë me pjesën I,II dhe III të dispozitivit të aktgjykimit të gjykatës së shkallës së parë, 

është marrë me zbatimin e drejtë të dispozitave të procedurës kontestimore dhe të së drejtës 

materiale, përmban arsye të mjaftueshme për faktet relevante të cilat i pranon edhe kjo Gjykatë. 

Kjo për arsye se, gjykatat e instancës më të ulët, me të drejtë kanë konstatuar se vendimi i së 

paditurës, është marrë në kundërshtim me dispozitat ligjore të neneve 67, 70, 72, të Ligjit të 

Punës, e të cilat parashohin përkatësisht rregullojnë rastet dhe konditat ligjore për ndërprerjen e 

marrëdhënies së punës. Kështu, me dispozitën e nenit 72.1 të Ligjit të punës parashihet se 

“Vendimi për të ndërprerë marrëdhënien e punës duhet të bëhet me shkrim dhe duhet të përfshijë 

arsyetimin për ndërprerje”, ndërsa ,me nenin 86.3 të të njëjtit Ligj (lidhur me masat disiplinore) 

parashihet ”Vendimi i punëdhënësit duhet të bëhet me shkrim duke theksuar arsyetimin dhe 

këshillën për mjetet juridike ndaj masave të shqiptuara”, gjë që këtu nuk është rast, nuk është 

vepruar si më lartë. Po ashtu, në kontekstin e mësipërm, në shkresat e lëndës nuk ka prova se 

vendimeve të lartcekura të së paditurës i ka paraprirë zhvillimi i procedurës disiplinore nga 

organi kompetent i saj (neni 86), nuk ka vërtetuar ekzistimin e përgjegjësisë eventuale disiplinore 

të paditësit, nuk ka vërtetuar se paditësi ka bërë shkelje ose jo (të rënda apo të lehta) të detyrave 

të punës, për çfarë, do të mund të shqiptoheshin masat përkatëse disiplinore të parapara me nenin 

85.1 të Ligjit të punës. 

          Thëniet në revizion se aktgjykimi i goditur është marrë me shkelje thelbësore të 

dispozitave të procedurës kontestimore për arsye se dispozitivi i aktgjykimit është në 

kundërthënie me arsyetimin, kjo Gjykatë i vlerësoi se janë të paqëndrueshme për faktin se 

aktgjykimi i goditur nuk është i përfshirë me këto shkelje, ai është i kuptueshëm, nuk ka 

kundërthënie midis dispozitivit dhe arsyetimit të tij. 

          Përfundimi i së paditurës, në raport me paditësin, pra, është jo i drejtë dhe në kundërshtim 

me dispozitat e nenit 2,3,4 të Ligjit Kundër Diskriminimit (ligji nr.2004/3). Me dispozitën e nenit 

49.1 të Kushtetutës së Republikës së Kosovës ”E drejta e punës garantohet”. Me dispozitat e 

Kushtetutës së Republikës së Kosovës(neni 3,31,32,54 etj.,) dhe me dispozitat përkatëse të 

Konventës Evropiane për të Drejtat e Njeriut garantohet barazia para Ligjit. Me dispozitat e nenit 
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4 të Ligjit Kundër Diskriminimit, parashihet se ky ligj zbatohet ndaj të gjitha veprimeve dhe 

mosveprimeve të personave fizik dhe juridik, të sektorit publik dhe privat, përfshirë edhe organet 

publike, të cilat cenojnë të drejtat e personit fizik dhe juridik në fushat vijuese: si në aspektin e 

kushteve për qasje në punësim, vetëpunësim, kushtet e punësimit, kushtet e punës, shkarkimin 

nga puna, pagesën etj.. Ndërsa, me dispozitat e nenit 3 të të njëjtit Ligj, parashihet ndalimi i 

diskriminimit dhe llojet e diskriminimit, kurse në pikën e) të këtij neni parashihet ”Viktimizimi 

konsiderohet diskriminim brenda kuptimit të nenit 2a dhe i cili konsiderohet se ndodh kur 

personi përjeton trajtim të hidhur apo pasoja të hidhura si reagim ndaj ankimit apo procedurës, të 

vëna në lëvizje me qëllim të vënies në jetë të parimit të trajtimit të barabartë ashtu siç është 

definuar në nën 2a, sikundër që, edhe me nenin 5 të Ligjit të Punës të Kosovës, parashihet  

ndalimi i të gjitha llojeve të diskriminimit (par 1 deri 5). 

          Kjo Gjykatë, po ashtu  konsideron se është e pabazë edhe thënia e revizionit se kemi të 

bëjmë me tejkalim të kërkesëpadisë së paditësit, nga Gjykata e shkallës së dytë, për faktin sepse 

Gjykatat kanë vendosur brenda kufijve të kërkesave të përcaktuar me dispozitën e nenit 2.1  të 

LPK-së, prandaj, këtu nuk kemi të bëjmë me tejkalim as kuantitativ e as kualitativ të 

kërkesëpadisë. 

          Nga të lartcekurat e në mbështetje të dispozitës së nenit  222 të LPK, u vendos si në 

dispozitiv të këtij aktgjykimi. 

 

GJYKATA SUPREME E KOSOVËS-PRISHTINË 

Rev.nr.222/2017 datë 15.11. 2017 

                                       

 

                   Kryetar i kolegjit, 

                        Mr.sc. Muhamet Rexha 
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