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

Kelmendi, kryetar, Muhamet Rexha dhe Gyltene Sylejmani, anëtarë, në çështjen juridike 

të paditëses K. V., nga ..., të cilën e përfaqëson P. V., nga ..., kundër të paditurës OJQ 

“D.P. M.”, të cilën e përfaqën M. R., avokat nga ..., për vërtetimin e themelimit të 

marrëdhënies së punës në kohë të pacaktuar, duke vendosur përkitazi me revizionin e 

autorizuarit të paditëses të paraqitur kundër aktgjykimit të Gjykatës së Apelit të 

Kosovës Ac.nr.3163/2014 datë 06.12.2017, në seancën e kolegjit të mbajtur me 

08.03.2018, merr këtë: 

 

    A  K  T  GJ  Y  K  I  M 

Refuzohet si i pabazuar revizioni i paditëses paraqitur kundër aktgjykimit të 

Gjykatës së Apelit të Kosovës Ac.nr.3163/2014 datë 06.12.2017. 

 

    A r  s  y  e  t  i  m  i 

Me aktgjykimin e Gjykatës së Apelit të Kosovës Ac.nr.3163/2014 datë 

06.12.2017, është refuzuar si e pabazuar ankesa e paditëses K. V., nga ..., ndërsa është 

vërtetuar aktgjykimi i Gjykatës Themelore në Pejë C.nr.298/2012 datë 27.06.2014, me të 

cilin në pjesën I. të dispozitivit është refuzuar kërkesëpadia e paditëses si e pa afatshme 

me të cilën ka kërkuar që të vërtetohet se paditësja K. V., nga ..., ka themeluar 

marrëdhënien e punës tek e paditura në kohë të pacaktuar dhe të obligohet OJQ kujdes 

shtëpiak i të sëmurëve “D.P.M.”, që paditësen ta kthejë në vend të punës mësuese e 

rrobaqepësisë në afat prej 8 ditëve nga dita e plotfuqishmërisë së këtij aktgjykimi e nën 



kanosjen e ekzekutimit me dhunë dhe se obligohet OJQ kujdes shtëpiak i të sëmurëve 

“D. P. M.”, që paditëses t’ia paguajë kompensimin e pagës prej 01.01.2012 deri me datën 

e kthimit në punë në lartësi prej 150,00 €, në muaj, me kamatë mujore sipas shkallës 2%, 

prej ditës së arritjes së obligimit deri me datën e pagesës si dhe të obligohet OJQ kujdes 

shtëpiak i të sëmurëve “D. P. M.”, që paditëses t’ia paguajë shpenzimet e procedurës në 

afat prej 8 ditësh nga dita e plotfuqishmërisë së këtij aktgjykimi nën kanosjen e 

ekzekutimit të dhunshëm. Nën pikën II. të dispozitivit u vendos se aktgjykimi i gjykatës 

së shkallës së parë sa i përket shpenzimeve procedurale mbetet i pashqyrtuar.  

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 të gabuar të së drejtës materiale, me propozim që aktgjykimi 

i Gjykatës së Apelit të Kosovës të ndryshohet dhe kërkesëpadia e paditëses të aprovohet 

në tërësi. 

E paditura ka paraqitur përgjigje në revizion me propozim që revizioni i 

paditëses të refuzohet. 

Gjykata Supreme e Kosovës, pas shqyrtimit të shkresave të lëndës , aktgjykimit 

të goditur dhe pretendimeve të revizionit në kuptim të nenit 215 të LPK, ka gjetur se: 

Revizioni është i pabazuar. 

Nga shkresat e lëndës rezulton se paditësja K. V., ka punuar tek e paditura në 

detyrat e punës mësuese e rrobaqepësisë në kurset të cilat i ka organizuar e paditura si 

organizatë jo qeveritare. Paditësja punët i ka kryer nga 01.10.2010 e gjerë me 02.12.2011, 

për të cilën periudhë është paguar gjë që shihet nga transaksionet e llogarisë të Bankës 

Ekonomike të lëshuar me datë 15.12.2011. Me datë 02.12.2011, paditësit i kumtohet 

gojarisht se i ndërkrehet marrëdhënia e punës, përkatësisht nuk i vazhdohet 

marrëdhënia. Mes paditëses dhe të paditurës nuk ka kontratë pune të lidhur me shkrim. 

Lidhur me mos vazhdimin e kontratës së punës paditësja i drejtohet inspektorit të 

punës i cili përpilon raportin zyrtar nr..., i  datës ..., Nga i cili rezulton se ekziston 



kontrata e punës në kohë të caktuar në afat prej 01.12.2010 deri më 31.12.2011, por e 

panënshkruar nga paditësja. E pakënaqur me njoftimin për mos vazhdimin e kontratës 

së punës paditësja me datë 25.04.2012, në gjykatën e shkallës së parë parashtron padinë 

me kërkesë që të vërtetohet se  e ka themeluar marrëdhënien e punës në kohë të 

pacaktuar dhe të detyrohet e paditura të kthejë në punë.  

Në bazë të gjendjes së tillë faktike gjykata e shkallës së parë e refuzon 

kërkesëpadinë e paditëses duke vendosur më afërsisht të përshkruar si në dispozitiv të 

aktgjykimit të saj. Këtë për arsye se paditësja ka qenë në dijeni se iu ka shkëputur 

marrëdhënia e punës me datë 31.12.2011, ndërsa padinë në gjykatë e ka parashtruar me 

datë 25.04.2012, pas afatit të përcaktuar me dispozitën e nenit 79 të Ligjit të Punës të 

Kosovës, përkatësisht pas afatit 30 ditësh.  

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

konstatimet faktike dhe qëndrimin juridik të gjykatës së shkallës së parë. Ka vlerësuar 

se aktgjykimi i gjykatës së shkallës së parë nuk përmban shkelje thelbësore të 

dispozitave të procedurës kontestimore, se përmban arsye të mjaftuara për faktet 

relevante të cilat i ka pranuar edhe gjykata e shkallës së dytë, e ka refuzuar si të 

pabazuar ankesën e paditëses dhe ka vërtetuar aktgjykimin e gjykatës së shkallës së 

parë. 

Gjykata Supreme e Kosovës, ka vlerësuar se gjykatat e instancës më të ulët në 

bazë të vërtetimit të drejtë dhe të plotë të gjendjes faktike, drejt kanë zbatuar dispozitat 

e procedurës kontestimore dhe të drejtën materiale kur kanë gjetur se kërkesëpadia e 

paditëses është e pabazuar. Nuk qëndrojnë thëniet e revizionit se aktgjykimi është 

marrë me shkelje  thelbësore të dispozitave të procedurës kontestimore parashikuar me 

nenin 182 par.2 pika n) të LPK, për shkak se dispozitivi është në kundërthënie me 

provat që gjinden në shkresat e lëndës. Përkundrazi sipas vlerësimit të kësaj gjykate 

aktgjykimi i goditur është në përputhje të plotë me dispozitivin dhe provat që gjinden 

në shkresat e lëndës. 



Sipas dispozitës së nenit 79 të Ligjit të Punës është përcaktuar se çdo i punësuar 

i cili nuk është i kënaqur me vendimin me të cilin mendon se janë shkelur të drejtat e tij 

ose nuk ka marrë përgjigje brenda afatit nga neni 78 par.2 të ligjit në fjalë i njëjti në 

afatin vijues prej 30 ditësh mund të iniciojë kontest pune në gjykatën kompetente por 

nuk mund të shfrytëzoj të drejtën e mbrojtjes pranë gjykatës në qoftë se paraprakisht 

nuk ka kërkuar mbrojtjen e të drejtave pranë organit kompetent të punëdhënësit. Këto 

janë afatet prekluzive dhe për shkak të mos respektimit të tyre shuhet e drejta mbrojtja e 

së cilës mund të kërkohet brenda këtyre afateve. Në rastin konkret paditësja nuk ka 

vepruar konform këtyre dispozitave e as që ka prezantuar prova në këtë drejtim. 

Prandaj, edhe thëniet që kanë të bëjnë me zbatim të gabuar të së drejtës materiale janë të 

papranueshme. 

Nga ana tjetër është i pabazuar edhe pretendimi i paraqitur në revizion i 

paditëses se në kuptim të nenit 10 pika 3 të Ligjit të Punës paditësja ka themeluar 

marrëdhënien e punës në kohë të pacaktuar pasi që nuk është përcaktuar kohëzgjatja e 

punës. Kjo për arsye se është fakt se kontrata e punës lidhet në formë të shkruar dhe 

nënshkruhet nga punëdhënësi dhe punëmarrësi, dhe kur kontrata e punës që nuk 

përmban kurrfarë hollësisht për kohëzgjatjen e vet , duhet të konsiderohet si kontratë në 

periudhë të pacaktuar. Mirëpo në këtë rast nuk kemi kontratë të punës të nënshkruar 

mes punëdhënësit dhe punëmarrësit andaj, nuk mund të aplikohet dispozita e lartcekur 

siç pretendohet në revizion. Këtu kemi të bëjmë me punët faktike për të cilën paditësja 

është kompensuar. Personat në punë faktike nuk janë në marrëdhënie pune , por janë 

në posedim e të drejtës nga ky raport i cili mund të pushojë në çdo kohë por kurrsesi 

themelim i rregullt i marrëdhënies së punës.  

Nga sa u tha më lart e me zbatim të nenit 222 të LPK, u vendos si në dispozitiv 

të këtij aktgjykimi. 
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        Kryetar i kolegjit, 

        Isa Kelmendi 


