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 Rev.nr. 283/2022 

  GJYKATA SUPREME E KOSOVËS-kolegji i përbërë nga gjyqtarët Beshir Islami 

kryetar i kolegjit,  Shukri Sylejmani  dhe Mr.sc.Muhamet Rexha, anëtarë, në çështjen  juridike 

të paditësit M. A.,  nga fshati ..., Komuna e P., të cilin me autorizim e përfaqëson Xhevat Bicaj, 

avokat nga P., kundër të paditurës Qeveria e Kosovës-Ministria e Drejtësisë-Qendra e 

Paraburgimit L., të cilën me autorizim e përfaqëson Sh. H., objekt i kontestit anulimi i vendimit 

për ndërprerjen marrëdhënies së punës, duke vendosur përkitazi me revizionin e paditësit të 

paraqitur kundër aktvendimit  të Gjykatës së Apelit të Kosovës, Ac.nr.725/2016, datë 

16.4.2020, në seancën e kolegjit të mbajtur më 17.10.2022, mori këtë: 

 

 

        A  K  T  V  E  N  D  I  M 

 

Pranohet si i bazuar revizioni i paditësit, prishet aktvendimi i Gjykatës së Apelit të 

Kosovës Ac.nr.725/2016 datë 16.04.2020 dhe çështja i kthehet gjykatës së shkallë së dytë në 

rishqyrtim dhe vendosje.      

    

A  r  s  y  e  t  i  m  i 

 

Me aktgjykimin e Gjykatës Themelore në Prishtinë- Dega në Lipjan C.nr.329/2013, të 

datës 30.07.2015 në pikën I të dispozitivit aprovohet kërkesëpadia e paditësit M. A., nga fshati  

..., Komuna e  P., si e bazuar dhe anulohen njoftimet e të paditurës të datës 26.04.2004 dhe 

26.01.2005, si të kundërligjshme. Në pikën II  detyrohet e paditura Qeveria e Kosovës - 

Ministria e Drejtësisë Qendra e Paraburgimit Lipjan, që paditësit t'ia kompensoj të ardhurat 

personale për periudhën 26.06.2004 deri me dt. 15.05.2015, shumën prej 30.965.44 €, me 

kamatë ligjore sa paguajnë bankat komerciale në Kosovë, për deponimet mbi 1 vit pa destinim 

të caktuar dhe atë nga dt. 16.05.2015 e deri te pagesa definitive, ndërsa nga kjo datë e tutje deri 

në kthimin e paditësit në vendin e punës t'ia paguaj shumën prej 349.-€, sa kishte me realizuar 
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paditësi sikur të ishte në marrëdhënie pune si dhe në të njëjtën kohë t'ia kompensoj shpenzimet 

e procedurës kontestimore në shumë prej 1868.40.-€, të gjitha këto në afat prej 7 dite nga dita 

e dorëzimit të aktgjykimit nën kërcënimin e përmbarimit të dhunshëm. 

 

Me aktvendimin  e  Gjykatës së Apelit të Kosovës, Ac.nr.725/2016 datë 16.04.2020, 

aprovohet e bazuar ankesa e të paditurës Qeveria e Kosovës - Ministria e Drejtësisë - Qendra 

e Paraburgimit Lipjan, prishet aktgjykimi i Gjykatës Themelore në Prishtinë - Dega në Lipjan, 

C.nr.329/13 i datës 30.07.2015, dhe vendoset: hedhet poshtë padia e paditësit M. A., nga fshati 

..., Komuna e P., e datës 02.02.2005, me të cilën ka kërkuar që të anulohen vendimet e të 

paditurës i dt. 26.06.2004 dhe i dt. 26.01.2005 si të kundërligjshëm dhe të detyrohet e paditura 

që paditësin ta kthej në marrëdhënie pune me të gjitha të drejtat nga marrëdhënia e punës, duke 

filluar prej 30.06.2004 e deri në kthimin definitiv, si e pasafatshme. 

 

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

revizion  duke goditur aktgjykimin e shkallës së dytë, 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 shkallës së dytë të prishet dhe të lihet në fuqi aktgjykimi 

i gjykatës së shkallës së parë. 

 

Gjykata Supreme e Kosovës duke vepruar sipas revizionit të paditësit, me aktgjykimin 

e vet Rev.nr.387/2020, më datën 13.01.2021 e ka refuzuar revizionin duke vlerësuar se gjykata 

e shkallës së dytë në gjendjen e vërtetuar faktike në mënyrë të drejtë ka zbatuar dispozitat e 

procedurës kontestimore dhe të drejtën materiale, kur ka aprovuar ankesën e të paditurës  dhe 

ka vendosur të hedh padinë e  paditësit si të pasaaftshme,  duke konstatuar se  gjykata e shkallës 

së dytë ka dhënë  arsye të mjaftueshme për faktet relevante për gjykim të drejtë të kësaj 

çështjeje juridike, të cilat i pranoi edhe kjo Gjykatë.  

 

Gjykata Kushtetuese e Kosovës, me aktgjykim e vet   në rastin  KI55/21,  sipas kërkesës 

së parashtruesit, këtu paditësit M. A., në vlerësimin e kushtetutshmërisë së Aktgjykimit të 

Gjykatës Supreme të Kosovës Rev. nr. 387/2020 të 13.01.2021, ka vendosur  që të  njëjtin ta 

shpallë të pavlefshëm, ta ktheje  në rivendosje në pajtim me Aktgjykimin e kësaj Gjykate. 
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Duke vlerësuar aktgjykimin e goditur në kuptim të Aktgjykimit të Gjykatës 

Kushtetuese, në bazë të nenit 215 të LPK, Gjykata Supreme e Kosovës në procedurë të 

përsëritur  ka gjetur se: 

 

Revizioni i paditësit është i bazuar. 

 

Nga shkresat e lëndës del se paditësi ka paraqitur padi kundër të  paditurës Qeveria e 

Kosovës-Ministria e Drejtësisë-Qendra e Paraburgimit L., për anulimin e vendimit të Shërbimit 

Korektues -Qendra e Paraburgimit në L. të datës 26.06.2004  dhe vendimit të  shkallës së dytë 

të datës 26.01.2005, me të cilat paditësit i është ndërprerë marrëdhënia e punës, si ... në Burgun 

e L., dhe të detyrohet e paditura ta kthej paditësin në marrëdhënie pune  me të gjitha të drejtat 

nga marrëdhënia e punës , duke filluar prej 30.04.2004 e deri në kthimin definitiv si dhe t’ia 

paguaj shpenzimet procedurale .   

 

 Në bazë të gjendjes së vërtetuar faktike, gjykata e shkallës së parë ka aprovuar 

kërkesëpadinë e paditësit dhe ka anuluar vendimin e  datë 26.06.2004 dhe të datës  26.01.2005  

dhe ka detyruar të paditurën që paditësin ta kthej në marrëdhënie pune me të gjitha drejtat nga 

marrëdhënia e punës dhe që paditësit t'ia kompensoj të ardhurat personale për periudhën 

26.06.2004 deri me dt. 15.05.2015, shumën prej 30.965.44 €, me kamatë ligjore sa paguajnë 

bankat komerciale në Kosovë, për deponimet mbi 1 vit pa destinim të caktuar dhe atë nga data  

16.05.2015, e deri te pagesa definitive, ndërsa nga kjo datë e tutje deri në kthimin e paditësit 

në vendin e punës t'ia paguaj shumën prej 349.-€, sa kishte me realizuar paditësi sikur të ishte 

në marrëdhënie punës, duke vendosur si në dispoziotivin e aktgjykimit të gjykatës së shkallës 

së parë.  

 

Gjykata e shkallës së dytë në procedurën ankimore, ka aprovuar ankesën e të paditurës 

dhe ka prishur aktgjykimin e gjykatës së shkallës së parë  duke hedhur padinë e paditësit  si të 

pasaaftshme. Sipas vlerësimit të gjykatës së shkallës së dytë padia e paditësit është paraqitur 

pas afatit  të përcaktuar në nenin 83.paragrafi 1 të Ligjit për të Drejtat Themelore nga 

Marrëdhënia e Punës (Aprovuar nga Kuvendi i RSFJ  me datën 28.9.1989), ku është e 

përcaktuar ‘’ Punëtori i cili nuk është i kënaqur me vendimin definitiv të organit kompetent në 

organizatë , ose në qoftë se ky organ nuk marr vendim brenda 30 ditëve nga dita e paraqitjes 

së kërkesës ,përkatësisht të kundërshtimit ,ka të drejtë që në afatin e ardhshëm prej 15 ditësh 

të kërkojë mbrojtjen e drejtave të veta para gjykatës kompetente’’. 
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 Nga vetë fakti se  paditësi ka paraqitur padinë  për anulimin e vendimit dhe kthimin në 

vendin e punës  me të  drejtat tjera nga marrëdhënia e punës, ndërsa ankesën kundër vendimit 

të datës 26.06.2004 e ka paraqitur më 13.07.2004, gjykatës së shkallës së dytë i ka rezultuar se 

padia është paraqitur pasi ka kaluar afati ligjor për paraqitjen e padisë, nga fakti se organi i 

shkallës së dytë, sipas ankesës  ka vendosur  jashtë afateve  parapara ligjore  më datën 

26.01.2005, dhe se kjo nuk mund të rivendos afatet e parapara  me ligj për paraqitjen e padisë 

e cila ishte paraqitur m më datë 02.02.2005.  

 

Gjykata Supreme e Kosovës në rrethanat e krijuara pas Aktgjykimit të Gjykatës 

Kushtetuese të Kosovës, KI55/21 të datës 13.01.2021, e shqyrtoi aktvendimin  e atakuar të 

gjykatës së shkallës së dytë   në lidhje   me konstatimin e Gjykatës Kushtetuese për sa i përket 

zbatimit të  ligjit të aplikueshëm,  të shprehur  në pikën 88 të  Aktgjykimit në rastin KI55/21, 

të datës 13.01.2021 ku thuhet se konstatimi i gjykatave të instancës më të ulët  se kërkesëpadia 

e paditësit  është e paafatshme, nuk është në proporcion me qëllimin e ndjekur për të garantuar 

sigurinë juridike dhe administrimin e duhur të drejtësisë, si një nga parimet bazë të sundimit të 

ligjit në një shoqëri demokratike, se si rezultat i këtij interpretimi, parashtruesit të kërkesës i 

është mohuar "e drejta për qasje në gjykatë", brenda kuptimit të paragrafit 1 të nenit 31 të 

Kushtetutës në lidhje me paragrafin 1 të nenit 6 të KEDNJ-së duke i pamundësuar atij që të 

vazhdojë me shqyrtimin e meritave të kërkesës në rastin e tij duke konkluduar  se Aktgjykimi 

i Gjykatës Supreme Rev. nr. 387/2020, i 13.01.2021, është nxjerrë në kundërshtim me të drejtën 

e parashtruesit të kërkesës për qasje në gjykatë, e cila garantohet me nenin 31, paragrafi 1 të 

Kushtetutës, në lidhje me paragrafin 1 të nenit 6 të KEDNJ-së. 

 

Gjykata Supreme e Kosovës konsideron se afati i përcaktuar sipas dispozitës së nenit 

nenin 83.paragrafi 1 të Ligjit për të Drejtat Themelore nga Marrëdhënia e Punës (Aprovuar nga 

Kuvendi i RSFJ  me datën 28.09.1989) është afat prekluziv i përcaktuar me këtë dispozitë të 

posaçme ligjore. Nëse i referohemi dispozitave të këtij neni, me të cilin është përcaktuar afati 

prej 30 ditë, të vendosjes nga punëdhënësi sipas ankesës së punëtorit, nëse punëtori nuk merr 

përgjigje brenda këtij afati, punëtori ka afatin prej 15 ditë për paraqitjen e padisë për të kërkuar 

mbrojtje gjyqësore, dhe nëse padia nuk ushtrohet brenda këtij afati humbet e drejta për 

ushtrimin e saj. Ushtrimi i padisë pas kalimit të këtij afati është i pas afatëshëm dhe parashtruesi 

i nuk gëzon mbrojtje gjyqësore, jo për fajin e gjykatës por për fajin e vetë. Paditësit nuk i është 

pamundësuar qasja në gjykatë me veprime të gjykatës por i njëjti e ka humbur afatin e mbrojtjes 
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gjyqësore sepse ky  afat është prekluziv dhe nuk mund të ricaktohet as nga gjykata e as nga 

organi i shkallës së dytë, dhe se përcaktimi ligjor procedural është se gjykata e hedhë  poshtë 

padinë nëse  padia është paraqitur pas skadimit të afatit, po që se me dispozita të posaçme është 

parashikuar afati për paraqitjen e saj. Në këtë kontekst, Gjykata Supreme e Kosovës, në 

praktikën e deritashme  gjyqësore, për çështje të ngjashme e ka zbatuar në mënyrë  strikte  

dispozitën ligjore lidhur me afatshmërinë e mbrojtjes gjyqësore nga marrëdhënia e punës, duke 

respektuar kornizën e aplikueshme ligjore në rastet kur me dispozita të posaçme është 

parashikuar afati, dhe kjo Gjykatë konsideron se kjo mund të bëhet vetëm me ndryshim të 

dispozitës përkatëse ligjore ose me shpalljen jo kushtetuese të kësaj dispozite ligjore. 

 

Gjykata Supreme në hierarkinë e gjykatave të rregullta është instanca e fundit që bënë 

vlerësimin e ligjshmërisë së vendimmarrjes të gjykatave të instancave më të ulëta,  me gjithë 

atë kjo Gjykatë është e detyruar që të pranoj efektet e vendimeve të Gjykatës Kushtetuese 

përballë gjendjes së krijuar me Aktgjykimin e Gjykatës Kushtetuese të Kosovës, si dhe 

mbështet dhe zbaton detyrimin e përcaktuar me nenin 116, të Kushtetutës së Kosovës, që kanë 

të bëjënë me ”Efektin Juridik të  Vendimeve”  ku në paragrafin 1, përcaktohet se: “Vendimet e 

Gjykatës Kushtetuese janë të detyrueshëm për gjyqësorin  dhe të gjithë personat  dhe 

institucionet e Republikës së Kosovës”. 

 

 Me këtë rast, në zbatim të kësaj dispozite dhe të Aktgjykimit të Gjykatës Kushtetuese,  

Gjykata Supreme e Kosovës mori në shqyrtim revizionin e paditësit dhe gjeti se duke u nisur 

nga fakti se Gjykata e shkallës së dytë e ka hedhë poshtë padinë dhe nukështë shqyrtuar fare 

gjendja faktike e as zbatimi i së drejtës materiale, pas prishjes së aktvendimit Rev.nr.387/2020, 

më datën 13.01.2021, ndërsa aktgjykimi i gjykatës së shkallës së parë nuk është shqyrtuar 

meritorisht nga Gjykata e Apelit por vetëm me veprim procedural e ka hedhur poshtë ankesën, 

kjo Gjykatë  konsideron se janë plotësuar kushtet e parapara në  nenin 224.2  të LPK-së  që të  

konstatoi se për shkak se nuk është ekzaminuar nga gjykata e shkallës së dytë  gjendja faktike 

dhe në varësinë e saj nuk  është ekzaminuar se a është zbatuar drejtë e drejta materiale, bazuar 

edhe në faktin  që nuk ekzistojnë kushtet për vendimmarrje ndryshe në kuptim të Aktgjykimit 

të Gjykatës Kushtetuese,   atëherë kjo gjykatë  gjeti se duhet ta  aprovoi revizionin  dhe të 

anuloi aktvendimin e shkallës të dytë, dhe çështjen t'ia dërgoi për rigjykim gjykatës të shkallës 

së dytë. 
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Gjykata e shkallës së dytë është e detyruar që në rishqyrtim t’i mënjanojë të metat e 

cekura më lart, të vlerësoi bazueshmërinë  e ankesës së paraqitur kundër aktvendimit të gjykatës 

së shkallës së dytë, konform provave që gjinden në shkresat e lëndës dhe Aktgjykimit të 

Gjykatës Kushtetuese të Kosovës, KI55/21, i datës 13.01.2021, e pastaj të marrë një vendim të 

ligjshëm.  

  

Nga arsyet e dhëna më lartë, në bazë të nenit 224.2 të LPK-së, u vendos si në dispozitiv 

të këtij aktgjykimi. 

 

GJYKATA SUPREME E KOSOVËS PRISHTINË 

                                       Rev.nr.283/2022 më 17.10.2022       

                                                                                                                Kryetari i kolegjit 

                                   Beshir Islami 

 

  

 


