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                                                                                                            Rev.nr.1/2019        

                      

 

                                                                                                                                          

 

GJYKATA  SUPREME E KOSOVËS-kolegji i përbërë nga gjyqtarët: Gyltene Sylejmani, 

kryetare, Erdogan Haxhibeqiri dhe Jelena Krivokapiq, anëtarë, në çështjen juridike të paditësit S. 

E., nga Komuna e Gjilanit, të cilin e përfaqëson M. M., avokat nga Gjilani, kundër të paditurës 

KEK, tani KEDS, me seli në Prishtinë, Divizioni i furnizimit, distrikti i rrjetit në Gjilan, për 

anulimin e njoftimit për shkëputjen e kontratës së punës, përkitazi me revizionin e paditësit, 

paraqitur kundër aktgjykimit të Gjykatës së Apelit të Kosovës, Ac.nr.460/2014 datë 09.11.2018, në 

seancën e kolegjit të mbajtur me 26. 2.2019, mori këtë: 

 

                                                 

A  K  T  GJ  Y  K  I  M 

 

 

REFUZOHET si pa bazuar revizioni i paditësit S. E., nga Komuna e Gjilanit, paraqitur kundër 

aktgjykimit të Gjykatës së Apelit të Kosovës, Ac.nr.460/2014 datë 09.11.2018. 

                                             

                                                 A  r   s  y  e  t  i  m  i 

 

 

Me aktgjykimin e Gjykatës së Apelit të Kosovës, Ac.nr.460/2014 datë 09.11.2018, aprovohet 

ankesa e të paditurës KEK, tani KEDS, me seli në Prishtinë, Divizioni i furnizimit, distrikti i rrjetit 

në Gjilan, ndryshohet aktgjykimi i Gjykatës Themelore në Gjilan-Departamenti i Përgjithshëm 

C.nr.633/2007 datë 08.01.2014, ashtu që refuzohet kërkesëpadia e paditësit S. E. nga Komuna e 

Gjilanit, me të cilën ka kërkuar që të anulohet njoftimi i të paditurës nr..., i datës 23.10.2017, për 

shkëputjen e kontratës së punës si i kundërligjshëm dhe detyrimin e të paditurës që ta kthejë 

paditësin S. E., në vendin e mëparshëm të punës, ose në punët e ngjashme me të gjitha të drejtat që 
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i takojnë sipas kontratës së fundit të punës. Është vendosur që secila palë t’i bartë shpenzimet e 

veta procedurale.  

 

Kundër aktgjykimit të gjykatës së shkallës së dytë, revizion me kohë ka paraqitur i autorizuari i 

paditësit, për shkak të shkeljes së dispozitës së nenit 214.1 par. a, b, dhe c, të LPK-së, 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 dispozitës së nenit 215 

të LPK, ka gjetur se: 

 

Revizioni është i pa bazuar . 

 

Nga shkresat e lëndës rezulton se, paditësi ka qenë në marrëdhënie pune tek e paditura me kohë të 

pacaktuar i caktuar, në vendin e punës referentë për marrëdhënie me konsumatorë dhe korrigjimi 

dhe ndërrim të njësoreve të harxhuara. Me 16 Tetor 2007  është kryer auditimi i brendshëm nga 

ana e punëtorëve të autorizuar  të paditurës në të cilin është konstatuar  se paditësi ka bërë 

nderimin e përkohshëm të emrave të konsumatorëve pa procedura të përcaktuara ligjore dhe të 

njëjtën ditë këto nderime janë kthyer në gjendje të mëparshme .Drejtori Ekzekutiv i Divizionit të 

Furnizimit pasi pranimit të  këtij raporti e njofton paditësin  për shkeljet e gjetura nga Auditorët e 

brendshëm të paditurës . E paditura me  Ftesën nr. ..., datë 16.10.2010, e fton paditësin në takim 

për tu deklaruar  lidhur me shkelje të detyrave të punës  

           

Drejtori i divizionit të Furnizimit me datë 19.10.2007,ka mbajtur takim me paditësin ku e ka 

njoftuar paditësin për shkelje të detyrave të punës nga neni 11.3(d) të Rregullores Nr. nr. 2001/27 

Për Ligjin Themelor të Punës dhe pikëm 3 të Urdhrit Ekzekutiv nr. 14 datë 21.05.2007, pasi që  në  

muajin korrik dhe gusht 2007 në Distriktin e Gjilanit në mënyrë të falsifikuar ka bërë ndërrimin e 

emrave  të konsumatorëve në Kartelën e transaksionit të konsumatorëve me borxh, në emër të 

konsumatorëve pa borxh në të njëjtën shifër dhe pas lëshimit të kartelës të falsifikuar, shënimet i 

ka kthye gjendjen e mëparshme në kartele. Në takim ka qenë prezent edhe përfaqësuesi i 

sindikatës. Paditësi në takim dhe në  deklaratën e dhënë me shkrim ka pranuar se disa ndërrime të 
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emrit të konsumatorëve në kompjuterin e tije  i ka bërë me qëllim të regjistrimit të automjeteve në 

qendër të sigurimit dhe dy ndërrime tjera  i ka bërë me qëllim që familjarët e tyre të pajisjes me 

dokumente të identifikimit, por nuk e ka përjashtuar mundësin që edhe kolegët e punës ta kenë  

keqpërdorë  kompjuteri e tij për këto qëllime .   

 

Drejtori i Divizionit me Njoftimin nr. ..., të datës 23.10.2007,e njofton paditësin  se nga data  

23.10.2007, i shkëputet kontrata e punës ( marrëdhënien e punës), për shkak të shkeljes serioze të 

detyrave të punës në pajtim me dispozitat e nenin 11.2,nenin 11.3 (d) të Rregullores Nr. 2001/27 

Për Ligjin Themelor të Punës në Kosovë dhe pikën 2 të Urdhrit Ekzekutiv nr. 14 datë 21.05.2007 

të Drejtoreshës Menaxhuese e KEK-ut, për arsye se në cilësi të shfrytëzuesit të programit CCP-i 

me nr. ..., nga kompjuteri e tije CC4-semini bërë ndërrimin e përkohshëm të emrit të 

konsumatorëve dhe kthimin në gjendje të mëparshëm, pa kërkesë zyrtare dhe bazë ligjore për 

ndërrimin sipas procedurave zyrtare. Kundër njoftimit për shkëputjen e kontratës së punës paditësi 

ka parashtruar ankesë me dt. 26.10.2007, por e paditura nuk ka vendosur lidhur me ankesën e 

paditësit .  

            

Me Aktvendimin e Gjykatës Themelore në Gjilan, P.nr. 727/2011 të datës 18 Tetor 2013,ndaj 

paditësit është hedhur propozim akuza për vepër penale falsifikim i dokumenteve për shkak të 

parashkrimit absolut të ndjekjes penale.        

                 

Gjykata e shkallës së parë, duke u nisur nga gjendja tillë e çështjes  ka gjetur se paditësit kontrata e 

punës i është shkëput   në kundërshtim me nenin 70 par.4 të Ligjit të Punës dhe nenin 7, 8, 9 e 10 

të Rregullores për përgjegjësinë disiplinore dhe materiale të paditurës, për arsye se nuk janë 

zbatuar procedurat e përcaktuara ligjore për shkëputjen e kontratës së punës. Duke vepruar në bazë 

të nenit 80 par.1 pika 2 lidhur me nenin 5 të Ligjit të Punës, e ka anuluar njoftimin për shkëputjen 

e kontratës së punës paditësit duke konsideruar se në rastin konkret është shkelur edhe neni 5 i 

Ligjit të Punës, pasi që për situatat e njëjta është vendos ndryshe nga gjykatat e instancave më të 

ulëta. Sipas vlerësimit të  gjykatë së shkallës së parë paditësi gëzon të drejtën për tu kthyer në 

vendin e tije të punës edhe në bazë të dispozitës së nenit 67 par.1 pika 6 të Ligjit të Punës, për 

arsye se  ndaj tij kanë pushuar hetimet për ndjekje penale për shkak të parashkrimit absolut të 

veprës penale, andaj ka vendos si në dispozitiv të aktgjykimit.    
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Gjykata e shkallës së dytë në procedurën e ankimimit ka pranuar si të bazuar ankesën e të paditurës 

duke vërtetuar se në bazë të gjendjes faktike të vërtetuar drejtë gjykata e shkallës së parë  

gabimisht e ka zbatuar të drejtën materiale kur ka aprovuar kërkesëpadinë e paditësit. Kjo për 

faktin se, njoftimi për shkëputjen e kontratës së punës së paditësit  është bërë në pajtim me 

dispozitën e nenit 11 par.2 dhe 3 nën par.(d) të Rregullores Nr. 2001/27 Për Ligjin Themelor të 

Punës në Kosovë dhe në  bazë të nenit 6 pika 4 (d) Statutit të KEK-ut , andaj ka ndryshuar 

aktgjykimin e gjykatës së shkallës së parë dhe ka refuzuar si të pa bazuar kërkesëpadinë e paditësit. 

  

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

shkallës së dytë duke vërtetuar drejt dhe në mënyrë të plotë gjendjen faktike, drejt ka zbatuar 

dispozitat e procedurës kontestimore dhe të drejtën materiale kur ka pranuar si të bazuar ankesën e 

të paditurës. Aktgjykimi i goditur nuk është i përfshirë me shkelje thelbësore të dispozitave të 

procedurës kontestimore të cilat kjo Gjykatë i vlerëson sipas detyrës zyrtare. Në arsyetimin e 

aktgjykimit të goditur janë dhënë arsye të duhura faktike dhe juridike mbi të gjitha faktet relevante 

të vlefshme për gjykimin e drejt të kësaj çështjeje juridike të cilat janë të pranueshme edhe për këtë 

Gjykatë. Parashtrimet në revizion nuk e vejnë në pyetje ligjshmërinë e aktgjykimi t të goditur.  

          

Sipas vlerësimit të kësaj Gjykate, aktgjykimi i goditur, nuk përmban të meta që kishin me 

kontestuar ligjshmërinë e aktgjykimit lidhur me zbatimin e të drejtës materiale për faktin se, e 

paditura i ka respektuar procedurat e përcaktuara ligjore me rastin e shkëputjes së kontratës së 

punës së paditësit të përcaktuara me Rregulloren Nr. 2001/27 Për Ligjin Themelor të Punës në 

Kosovë, ashtu që në bazë të nenit 11.5 (a)(b), e paditura me njoftimin  Nr.1135 të dt. 23.10.2007, e 

ka njoftuar paditësin me shkrim për qëllimin e saj për ta ndërprerë kontratën e punës së paditësi, ka 

mbajtur takim me paditësin me datë 19.10.2007, me që rast ka shpjeguar gojarisht shkaqet  për 

shkëputjen e kontratës së punës, takimi është mbajtur në prani të përfaqësuesit të sindikatës.  

 

Veprimet e paditësit, paraqesin si  raste i rënda të sjelljes së keqe  të paraparë me nenin 11.3  (d) 

Rregulloren Nr. 2001/27 Për Ligjin Themelor të Punës në Kosovë, sjellja e natyrës tepër të rëndë 

pas së cilës do të ishte e paarsyeshme që të pritet vazhdimi i marrëdhënies së punës së paditësit 

edhe më tej. Shkëputja e kontratës së punës së paditësit është bërë në bazë të procedurave të 
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përcaktuara me  Rregulloren Nr. 2001/27Për Ligjin Themelor të Punës në Kosovë, që ka qenë në  

fuqi në atë kohë.  Po ashtu edhe me kontratën e punës së paditësit Nr. ..., datë 1.09.2002 ka qenë e  

paraparë se ndërprerja e kontratës së punës përfundon sipas nenit 11 dhe 12 të Rregullores Nr. 

2001/27 nr. 2001/27 Për Ligjin Themelor të Punës në Kosovë, Marrëveshjes Kolektive dhe nenit 

11,12 të Rregullores së Punës. Nga kjo rrjedhë se e paditura drejtë ka zbatuar këto dispozita e 

Rregulloren Nr.2001/27 mbi Ligjin Themelor, ashtu që arsyetimi i aktgjykimit të gjykatës së 

shkallës së parë , se gjykata nuk ka mundë të vërtetoj përgjegjësin e paditësit për shkelje të 

detyrave të punës pasi që paditësi është liruar nga përgjegjësia është i pa pranueshëm, për arsye se, 

shkeljet e detyrave të punës së paditësit janë vërtetuar në mënyrë të sigurt  nga  auditori i 

brendshëm i të paditurës  ndërsa, nga provat e administruara në gjykatën e shkallës së parë 

,paditësi nuk ka arritur zë provoj të kundërtën e fakteve të gjetura nga punëdhënësi  . 

 

Për sa me sipër Gjykata Supreme çmon se referuar shkaqeve te paraqitura ne revizion nuk 

rezultojnë  shkaqe te tilla qe te bëjnë  vendimin e  gjykatës së shkallës së dytë të cenueshëm 

përkitazi me zbatimin e gabuar të së drejtës materiale për shkak të mos përfilljes së procedurës së 

përcaktuar ligjore me aktet e brendshme rastin e shkëputjes  së kontratës së punës ashtu si pa bazë 

theksohet në revizion, pasi që aktgjykimi është marre ne respektim te ligjit procedural dhe material 

që ka qenë i zbatueshëm që ka qenë në fuqi në kohën e shkëputjes së kontratës së punës së 

paditësit dhe duhet te lihet ne fuqi. Qëndron fakti se në raste tjera gjykatat në kolegje të ndryshme 

kanë vendosur ndryshe, mirëpo secili raste i ka specifikat e veta të cilat kanë ndikim në 

vendimmarrje për çdo rast.   

 

Gjykata Supreme vlerëson se gjykata e shkallës së parë gabimisht ka aplikuar të drejtën materiale 

kur ka miratuar kërkesëpadinë e paditësit duke u bazuar në Ligjin e Punës nr. 03/L-212,për arsye 

se ky Ligje në fuqi ka hy me 18.11.2010, dhe nuk gjen  zbatim në rastin konkret pasi që nuk ka 

qenë në fuqi në kohën kur paditësit i është  shkëputur kontrata e punës me datë  23 10.2010. 

Gjykata e shkallës së parë po ashtu  gabimisht i referohet Rregullores mbi përgjegjësin 

disiplinore(që gjendet në shkresat e lëndës) të vitit 2005, për arsye se kjo Rregullore në kokën 

shkëputjes së kontratës së punës së paditësit nuk ka qenë në fuqi për shkak të ndryshimeve që janë 

bërë në vitin 2006 dhe 2008. Lirimi i paditësit nga aktakuza për shkak të parashkrimit absolut të 
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veprës penale lidhur me këtë rast nuk ka kurrfarë ndikimi për faktin se  në pyetje janë dy procedura 

të ndryshme dhe se procedura penale nuk ka ndikim në procedurën disiplinore, internë të paditurës.   

 

Parashtrimet në revizion se, aktgjykimet e të dy gjykatave, janë marrë me shkelje thelbësore të 

dispozitave të procedurës kontestimore, kjo Gjykatë i vlerësoi si të papranueshme, për faktin se e 

paditësi në revizion nuk saktëson në kuptim të ligjit se ku konsistojnë këto shkelje, ndërsa Gjykata 

e revizionit e shqyrton aktgjykimin e goditur, brenda kufijve të shkaqeve të treguara në revizion ( 

neni 215 të LPK-së). 

  

Me rastin e shqyrtimit të rregullsisë dhe ligjshmërisë së aktgjykimit të goditur, kjo Gjykate pati 

parasysh të gjitha pretendimet në revizionin e të paditësit, të cilat u treguan si të pa suksesshme 

dhe pa ndikim në vendosjen ndryshe të kësaj  çështje juridike. 

 

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

 

 

                          GJYKATA SUPREME E KOSOVËS NË PRISHTINË 

                              Rev.nr.1/2019 datë 26.02.2019 

                                                                                                          Kryetare e kolegjit   

                                                                                                           Gyltene Sylejman, 
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