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   Rev.nr.23/2017 

 

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

kryetare, Mr.sc. Muhamet Rexha dhe Shukri Sylejmani anëtarë, në çështjen juridike të paditësit 

I. H., nga Prishtina, të cilin e përfaqëson Q. Z., avokat  nga Prishtina, kundër të paditurës 

Universiteti i Prishtinës, për shkak të kontestit të punës, përkitazi me revizionin e paditësit 

paraqitur kundër aktgjykimit të Gjykatës së Apelit të Kosovës, AC. nr. 831/2013 datë 

24.11.2016, në seancën e kolegjit të mbajtur më 10.5.2017, merr ketë  

 

A K T G J Y K I M 

 

 Refuzohet si i pabazuar revizioni i paditësit, paraqitur kundër aktgjykimit të Gjykatës së 

Apelit të Kosovës, AC.nr. 831/2013 datë 24.11.2016. 

 

A  r s y e t i m 

 

  Me  pjesën I të dispozitivit të aktgjykimit të  Gjykatës së Apelit të Kosovës, AC. nr. 

831/2013 datë 24.11.2016, është aprovuar ankesa e përfaqësuesit të paditurës Universitetit “ 

Hasan Prishtina’’, Prishtinë, dhe është ndryshuar aktgjykimi i Gjykatës Komunale, Prishtinë, 

C.nr.1604/2011 datë 27.8.2012, ashtu që me pjesën II  të dispozitivit  është refuzuar në tersi 

kërkesëpadia e paditësit si e pabazuar me të cilën ka kërkuar të detyrohet  e paditura që paditësit  

t‘ia paguaj shumën në lartësi prej 3.751,32€, në emër të pagave të pa paguara për periudhën 

kohore: një pjesë e muajit nëntor dhe muajit dhjetorë të vitit 2010 dhe janar e shkurt 2011, me 

kamat ligjore prej 3.5%, duke filluar nga data e marrjes së aktgjykimit më 27.8.2012, e gjer në 

pagesën përfundimtare. Me pjesën III të dispozitivit është vendosur që secila palë t’i bartë  

shpenzimet e veta procedurale. 
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 Kundër aktgjykimit të  Gjykatës së shkallës së dytë paditësi me kohë ka paraqitur 

revizion për shkak të shkeljes thelbësore të dispozitave të procedurës kontestimore nga nenin 182 

të LPK -ës, dhe zbatimit të gabuar të së drejtës materiale, me propozim që aktgjykimi i gjykatës 

së shkallës së dytë të ndryshohet ashtu që të mbetet në fuqi aktgjykimi i gjykatës së shkallës së 

parë. 

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

LPK-ës, gjeti se:  

Revizioni është i pabazuar. 

Nga shkresat e lëndës del se paditësi është i punësuar në kohë të pacaktuar tek e paditura, 

në vendin e punës mësimdhënës për lëndët Fizik Mjekësore me Biofizik, Fizikë me Elektronik 

dhe Fizikë. Në zgjedhjet parlamentare të organizuara në nëntor të vitit 2010 paditësi kishte 

kandiduar për deputet të Parlamentit të Republikës së Kosovës. Gjatë fushatës zgjedhore i njëjti 

është liruar nga detyrimet e punës, mirëpo nga  shkresa nr. 139 datë 12.1.2011,  të  Universitetit 

të Prishtinës - Fakulteti i Mjekësisë, del se paditësi gjatë fushatës zgjedhore nuk e ka ndërprerë 

mësimin dhe i ka mbajtur të gjitha orët e mësimit sipas plan – programit. 

Gjykata e shkallës së parë duke u nisur nga gjendja e tillë e çështje ka gjetur se 

kërkesëpadia e paditësit është e bazuar dhe në bazë të dispozitës ligjore nga neni  154 të LMD-

së, ka detyruar të paditurën më afër përshkruar si në dispozitivin e atij aktgjykimi. 

Gjykata e shkallës së dytë në procedurën sipas ankesës ka vlerësuar se vlerësimi juridik i 

gjykatës së shkallës së parë nuk është i rregullt dhe i ligjshëm nga se aktgjykimi i ankimuar është 

marrë me shkelje thelbësore të dispozitave të procedurës kontestimore nga nenin 182 dhe nenin 

184 të LPK -ës, andaj duke mos pranuar konstatimin juridik të gjykatës së shkallës së parë ka 

ndryshuar aktgjykimin e ankimuar dhe ka vendosur si në dispozitivin e atij aktgjykimi. 

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

shkallës së dytë drejt ka  zbatuar të drejtën materiale, kur ka gjetur se kërkesëpadia e paditësit 

është e pabazuar. Aktgjykimi i gjykatës së shkallës së dytë përmban arsye të mjaftuara për faktet 

relevante, të vlefshme për gjykimin e drejtë të kësaj çështjeje juridike të cilat i pranon edhe kjo 

Gjykatë. Paditësi në  kohën  e shpalljes së kandidaturës si tij, aktivitetet para zgjedhore është 
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dashur t’i zhvilloj me pushim pa pagesë nga marrëdhënia e punës, ashtu siç është parashikuar në 

nenin 28.4 të Urdhëresës Administrative  të UNMIK –ut nr. 2003/2 për zbatimin e Rregullores së 

UNMIK-ut nr. 2001/36 mbi Shërbimin Civil të Kosovës, andaj , me të drejtë gjykata e shkallës 

së dytë ka vlerësuar se paditësit nuk i takon e drejta për pagë në periudhën kontestuese. 

Sipas nenit 215 të LPK-ës, gjykata e revizionit e bënë ekzaminimin e aktgjykimit të 

kundërshtuar vetëm në atë pjesë në të cilin kundërshtohet me revizion dhe në kuadër të arsyeve 

të cekura në te. Thëniet në revizion se aktgjykimi i gjykatës së shkallës së dytë është marrë me 

shkelje thelbësore të dispozitave të procedurës kontestimore, ngase, siç  theksohet në revizion  

dispozitivi i aktgjykimit është kontradiktor me arsyet e aktgjykimit  dhe nuk janë përshkruar 

mjaftueshëm arsyet për faktet vendimtare në të cilat është mbështetur aktgjykimi, kjo gjykatë i 

vlerësoj si të pabazuara, ngase në revizion përveç  se është cituar dispozita ligjore, me asnjë 

pretendim konkret ligjshmëria e aktgjykimit nuk është vënë në pikëpyetje.  

  Gjykata Supreme shqyrtoi pretendimin e cekur në revizion se paditësi nuk e ka humbur 

asnjë orë të mësimit, se i njëjti kishte zbatuar marrëveshjen e arritur me Fakultetin e Mjekësisë 

që të mbahet mësimi sipas plan – programit të studimeve dhe se do të bëhet pagesa, se ai ka 

ndërprerë aktivitetin e zgjedhjeve për të përmbushur detyrat sipas kontratës së punës, por nga 

fakti se dispozita ligjore e cituar më lartë parasheh që aktivitet parazgjedhore duhet të zhvillohen 

me pushim pa pagesë nga marrëdhënia e punës, këto fakte nuk patën ndikim që Gjykata Supreme 

e Kosovës të vendos ndryshe. 

Nga se u tha më lartë e më zbatimin e nenit 222 të LPK -ës, u vendos si në dispozitiv të 

këtij aktgjykimi. 

 

  GJYKATA SUPREME E KOSOVËS – PRISHTINË  

            Rev.nr 23/2017 datë 10.5.2017 

 

                                                                                                             Kryetare e kolegjit, 

                                                                                                                 Emine Kaçiku                                 
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