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

kryetare, Shukri Sylejmani dhe Gyltene Sylejmani, anëtarë, në çështjen juridike të paditësit Sh. 

H., nga Prizreni, të cilin me autorizim e përfaqëson N.K. avokat nga Prishtina, kundër të 

paditurës Hekurudhat e Kosovës (INFRAKOS) sh.a me seli në Fushë Kosovë, për anulimin e 

njoftimit për shkak të largimit  nga puna, përkitazi me revizionin e paditësi t, paraqitur kundër 

aktgjykimit të  Gjykatës së Apelit të Kosovës, Ac.nr.4729/2014 datë 10.1.2017, në seancën e 

kolegjit të mbajtur më 21.8.2017, merr këtë: 

 

    A  K  T  GJ  Y   K  I  M 

 

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

Apelit të Kosovës, Ac.nr.4729/2014 datë 10.1.2017. 

 

    A  r  s  y  e  t  i  m  i 

 

Me aktgjykimin e Gjykatës së Apelit të Kosovës, Ac.nr.4729/2014 datë 10.1.2017, është 

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

Prizren, C.nr.722/2013 datë 11.9.2014, me të cilin me pjesën I të dispozitivit është refuzuar si e 

pabazuar kërkesëpadia e paditësit me të cilën ka kërkuar që të anulohet njoftimi nr.90 datë 

7.2.2001, i sjell nga Hekurudhat e Kosovës (INFRAKOS)sh.a, me të cilin paditësit i është 

ndërprerë marrëdhënia e punës si i kundërligjshëm, të detyrohet e paditura që paditësit t’ia njoh 

të gjitha të drejtat nga marrëdhënia e punës që nga dita e largimit nga data 7.2.2001 e deri në 

datën e pensionimit me 25.5.2012, të detyrohet e paditura që paditësit t’ia kompensojë fitimin e 

humbur në emër të pagave të papaguara prej ditës së largimit 1.3.2001 deri në ditën e 

pensionimit 25.5.2012, të ardhurat neto në shumë prej 27.832,12 €, me kamatë të llogaritur sipas 

arritjeve mujore për pagesë prej ditës së ushtrimit të padisë më datë 30.5.2001 deri më 30.6.2014, 



me normë vjetore prej 3.5%, në shumën prej 7.618,14 €, e që arrin vlerën e përgjithshme prej 

35.450,26 €, të detyrohet e paditura që paditësit t’i paguajë kamatën në lartësi prej 8%, në 

shumën prej 35.450,26 €, duke filluar nga data 1.7.2014 deri në ditën e pagesës definitive, të 

detyrohet e paditura që në emër të kontributit pensional nga këto të ardhura t’i paguajë paditësit 

shumën prej 2.716,50 €, të cilën paditësi do ta kishte realizuar në Trustin e Kursimeve 

Pensionale të Kosovës, ditën e pensionimit me datë 25.5.2012 me kamatë prej 3.5%, nga data 

25.5.2012, ndërsa nga data 1.1.2013 me kamatë prej 8 %, deri në ditën e pagesës definitive si dhe 

të obligohet e paditura që t’i paguajë shpenzimet e procedurës në shumën e përgjithshme prej 

2.422,60 €, të gjitha këto në afat prej 15 ditësh nga dita e pranimit të aktgjykimit, nën  ekzekutim 

të përmbarimit ligjor. Me pjesën II. të dispozitivit është  vendosur që secila palë t’i bartë 

shpenzimet e veta procedurale.  

Kundër aktgjykimit të gjykatës së shkallës së dytë paditësi me kohë ka paraqitur revizion 

për shkak të shkeljes së dispozitës ligjore nga neni 214 të LPK -ës, me propozim që aktgjykimi i 

kundërshtuar dhe ai i gjykatës së shkallës së parë të prishen dhe çështja t’i kthehet gjykatës së 

shkallës së parë për rigjykim.  

E paditura ka paraqitur përgjigje në revizion duke kundërshtuar pretendimet e revizionit  

dhe ka propozuar që revizioni i paditësit të refuzohet si i pabazuar. 

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

Ligjit të Procedurës Kontestimore (LPK), ka gjetur se: 

Revizioni është i pabazuar. 

Nga shkresat e lëndës del se me njoftimin e të paditurës nr. 90 datë 7.2.2001 janë njoftuar 

punëtorët e të gjitha reparteve të Hekurudhave të Kosovës se Departamenti i Transportit dhe 

Infrastrukturës ka aprovuar direktivën administrative lidhur me pensionimin e parakohshëm të 

punëtorëve të cilët gjenden në asistencë dhe ata të sistemuar me kushtet e cekura si nën pikën I e 

II të atij njoftimi. Paditësi me padi ka kërkuar që të anulohet si i kundërligjshëm njoftimi i cekur 

më lartë me të cilin paditësit i është ndërprerë marrëdhënia e punës si i kundërligjshëm dhe të 

obligohet e paditura që paditësit t’ia njohë të gjitha të drejtat nga marrëdhënia e punës, nga dita e 

largimit nga puna e deri në pensionimin e tij më datë 25.5.2012 dhe kërkesat për fitimin e 



humbur, kontributet pensionale, kamatën, të gjitha përshkruar më afër si në dispozitivin e 

aktgjykimit të gjykatës së shkallës së parë. 

Gjykata e shkallës së parë ka konkluduar se kërkesëpadia e paditësit është e pabazuar, 

nga fakti se në këtë çështje juridike si palë e paditur nuk mund të jenë Hekurudhat e Kosovës 

(INFRAKOS) kurse as Hekurudhat e UNMIK-ut, për shkak se me nenin 3.1 të Rregullores së 

UNMIK-ut nr. 2000/47 datë 18.8.2000, sipas së cilës UNMIK-u, prona e tij, fondet dhe pasuria e 

tij janë të liruara nga çfarëdo procesi ligjor.  

Gjykata e shkallës së dytë në procedurën ankimore ka vlerësuar se qëndrimi juridik i 

gjykatës së shkallës së parë është i drejtë dhe i ligjshëm, ngase në këtë periudhë kontestuese 

Hekurudhat e Kosovës nuk kanë qenë të regjistruara dhe gjykata e shkallës së parë me të drejt 

është thirrur në legjitimacionin pasivë të paditurës. 

Duke u nisur nga kjo gjendje e çështjes, Gjykata Supreme e Kosovës, ka gjetur se 

gjykatat e instancës më të ulët mbi gjendjen e vërtetuar faktike, drejt kanë zbatuar dispozitat e 

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

është e pabazuar. 

Sipas vlerësimit të Gjykatës Supreme të Kosovës, gjykata e shkallës së parë  drejtë ka 

vlerësuar se të paditurës i mungon legjitimiteti pasiv ngase menjëherë pas luftës së vitit 1999 me 

Hekurudhat e Kosovës ka menaxhuar UNMIK-u, i cili fakt është vërtetuar edhe nga regjistri i 

punëtorëve për pagën e muajit mars 2001. Nga certifikata nr. ..., datë 27.8.2002, mbi regjistrimin 

e subjektit afarist, është vërtetuar se Hekurudha regjistrohet si  N.P.SH. Hekurudhat e UNMIK-

ut. Më 23.12.2005 bëhet bartja e administrimit dhe menaxhimit të hekurudhave nga UNMIK-u 

në Hekurudhat e Kosovës dhe më datë 23.8.2011 inkorporohet si infrastruktura e Hekurudhave të 

Kosovës – INFRAKOS Sh.A. 

Duke u nisur nga këto që u thanë më lartë , mund të përfundohet se në këtë çështje 

juridike palë e paditur nuk mund të jenë Hekurudhat e Kosovës, kurse as Hekurudhat e UNMIK-

ut, për shkak të statusit, privilegjeve dhe imunitetit të paraparë me nenin 3.1. të Rregullores së 

UNMIK-ut nr. 2000/47 datë 18 gusht 2000 sipas të cilës dispozitë juridike, UNMIK-u, prona e 

tij, fondet dhe pasuritë e tij, janë të liruara nga çfarëdo procesi gjyqësor. 



Gjykata Supreme e Kosovës shqyrtoi pretendimet e paditësit të cekura në revizion lidhur 

me statusin juridik të paditurës, por pretendimet e tilla i vlerësoi si të pabazuara, nga arsyet e 

cekura më lartë në këtë aktgjykim. 

Pretendimin e paditësit se gjykatat e instancës më të ulët në rastet e njëjta kanë vendosë 

ndryshe, Gjykata Supreme e Kosovës,  vlerësoi se secili rast është i veçantë, ndërsa në rastin 

konkret fakt me rëndësi është se të paditurës i mungon legjitimiteti pasivë, nga e cila rrethanë del 

se qëndrimi juridik i gjykatave të instancës më të ulët se kërkesëpadia e paditësit është e 

pabazuar është i  drejt dhe i bazuar në ligj. 

Në bazë të asaj që u tha më lartë e me zbatimin e nenit 222 të LPK, u vendos si në 

dispozitiv të këtij aktgjykimi. 

 

 

GJYKATA SUPREME E KOSOVËS NË PRISHTINË 

Rev.nr.82/2017 datë 21.8.2017 

 

 

                                                                                                     Kryetare e kolegjit, 

                          Emine Kaçiku 

 


