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        Rev.nr.285/2019 

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

kryetar, Emine Kaçiku dhe Shukri Sylejmani, anëtarë, në çështjen juridike të paditësit O. T. nga 

Prizreni ..., kundër të paditurës sh.f. “Motrat Qirazi” me seli në Prizren, të cilën e përfaqëson 

Avokati Publik Komunal Besim Morina dhe Sekretari i Shkollës H. V. për kthim në punë dhe 

pagesës së të ardhurave personale, duke vendosur përkitazi me revizionin e të paditurës paraqitur 

kundër aktgjykimit të Gjykatës së Apelit të Kosovës Ac.nr.3733/2017 datë 27.05.2019, në 

seancën e kolegjit të mbajtur më 06.11.2019, mori këtë: 

 

    A K   T  GJ  Y  K  I  M 

Aprovohet si i bazuar revizioni i të paditurës dhe ndryshohet aktgjykimi i Gjykatës së 

Apelit të Kosovës Ac.nr.3733/2017 datë 27.05.2019 dhe aktgjykimi i Gjykatës Themelore në 

Prizren C.nr.647/2016 datë 10.07.2017, ashtu që refuzohet si e pabazuar kërkesëpadia e paditësit 

që të anulohet si i paligjshëm vendimi i paditurës nr..., datë 11.01.2002, me të cilin paditësit i 

është ndërprerë marrëdhënia e punës dhe të obligohet e paditura sh.f.”Motrat Qiriazi” me seli në 

Prizren që në emër të kompensimit e të ardhurave personale të parealizuara për periudhën kohore 

01.02.2002 gjer më datë 12.02.2010, të paguajë paditësit shumën e përgjithshme në lartësi prej 

13.386,00 €, brenda afatit prej 15 ditësh nga dita e pranimit të këtij aktgjykimi.  

 

    A  r  s  y e t  i  m  i 

Me aktgjykimin e Gjykatës së Apelit të Kosovës Ac.nr.3733/2017 datë 27.05.2019, 

është refuzuar si e pathemeltë ankesa e të paditurës dhe është vërtetuar aktgjykimi i Gjykatës 

Themelore në Prizren C.nr.647/2016 datë 10.07.2017, me të cilin nën pikën I. të dispozitivit 

pjesërisht aprovohet kërkesëpadia e paditësit O. T. nga Prizreni. Nën pikën II. të dispozitivit 

anulohet aktvendimi i të paditurës sh.f.”Motrat Qiriazi” nga Prizreni, nr.315 datë 11.01.2002, me 

të cilin paditësit i është ndërprerë marrëdhënia e punës-si vendim i paligjshëm. Nën pikën III. të 

dispozitivit refuzohet kërkesëpadia e paditësit me të cilën është kërkuar që i njëjti të kthehet në 

vendin e punës si arsimtar i lëndës së muzikës tek e paditura sh.f.”Motrat Qiriazi” si kërkesë e 

bazuar. Nën pikën IV. të dispozitivit obligohet e paditura sh.f.”Motrat Qiriazi” me seli në Prizren 

që në emër të kompensimit e të ardhurave personale të parealizuara dhe atë për periudhën kohore 
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01.02.2002 gjer më datë 12.02.2010, tani e njëjta këtu paditësit O. T. nga Prizreni t’i paguajë 

shumën e përgjithshme në lartësi prej 13.386 €, dhe atë brenda 15 ditësh nga dita e pranimit të 

këtij aktgjykimi. Njëherit nën pikën V. të dispozitivit u vendos që secila palë t’i mbanë 

shpenzimet e veta.  

Kundër aktgjykimit të gjykatës së shkallës së dytë e paditura me kohë ka paraqitur 

revizion për shkak të shkeljes thelbësore të dispozitave të procedurës kontestimore dhe zbatimit 

të gabuar të së drejtës materiale, me propozim që të dy aktgjykimet e lartpërmendura të 

ndryshohen dhe kërkesëpadia e paditësit të refuzohet në tërësi apo të prishen dhe lënda të kthehet 

në rigjykim dhe rivendosje.  

Gjykata Supreme e Kosovës, në pajtim me dispozitën e nenit 215 të Ligjit për 

Procedurën Kontestimore (LPK), shqyrtoi aktgjykimin e goditur me revizion, dhe gjeti se:  

Revizioni i të paditurës është i bazuar. 

Nga shkresat e lëndës rezulton se paditësi ka qenë në marrëdhënie pune tek e paditura 

si arsimtar i kulturës muzike me 10 orë në javë sipas marrëveshjes përkatësisht kontratës në kohë 

të caktuar gjer më datën 31.12.2001. Pas përfundimit të kontratës së punës paditësit nuk i 

vazhdohet kontrata e punës ashtu që paditësi kërkon nga e paditura vendimin për ndërprerje të 

marrëdhënies së punës. Drejtori i të paditurës në kërkesë të paditësit merr vendim nr.315 datë 

11.01.2002, me të cilin paditësit i ndërprehet marrëdhënia e punës, përkatësisht nuk i vazhdohet 

kontrata e punës me arsyetim se i punësuari-paditësi nuk mund t’i kryen detyrat e veta për 

shkaqe shëndetësore për vendin në të cilin është caktuar. Paditësi me datë 28.01.2003, parashtron 

padinë për anulimin e vendimin mbi ndërprerjen e marrëdhënies së punës kthimin në punë dhe 

kompensimin e të ardhurave personale. Gjatë kohës të zhvillimit të procedurës kontestimore e 

paditura me paditësin arrin marrëveshjen për themelimin e marrëdhënies së punës dhe lidhin 

kontratë pune me datë 28.05.2010 për vendin e punës punëtor ndihmës , sipas kushteve të 

përcaktuara në kontratë. Tani paditësi bënë precizimin e kërkesëpadisë dhe kërkon anulimin e 

vendimit mbi ndërprerjen e marrëdhënies së punës si të paligjshëm, kthimin në punë në vendin e 

punës si arsimtar i lëndës së muzikës te e paditura si dhe të obligohet e paditura që në emër të 

kompensimit të ardhurave personale të parealizuara për periudhën kohore nga 01.02.2002 gjer 

më datë 12.02.2010, kur ka lidh kontratë të re të punës si punëtor ndihmës t’ia paguajë  shumën 

në lartësi prej 13.386,00 €, të përcaktuar nga eksperti. 
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Në këtë gjendje të vërtetuar faktike gjykata e shkallës së parë e anuloi vendimin e 

Drejtorit e të paditurës sh.f”Motrat Qiriazi” nr..., datë 11.01.2002 mbi ndërprerjen e 

marrëdhënies së punës të paditësit si të paligjshëm dhe i marrur në kundërshtim me dispozitat 

ligjore nga neni 70, 71 dhe 79 të Ligjit të Punës nr.03/L-212 datë 1 nëntor 2010. Meqenëse 

vendimi i të paditurës për ndërprerjen e marrëdhënies së punës shpallet si i kundërligjshëm e 

paditura është detyruar në kompensimin e të ardhurave personale të parealizuara nga paditësi për 

periudhën kohore kur i njëjti është larguar nga vendi i punës gjer në kohën kur është kthyer në 

vendin e ri të punës si rojtar përkatësisht punëtor ndihmës tek e paditura. Kërkesa për kthimin në 

vendin e njejtë të punës i është refuzuar për arsye se paditësi ka pranuar që të kthehet në punë si 

rojtar nate, me ç’rast e lidh edhe kontratën me të paditurën dhe është i kënaqur me këtë vend 

pune ashtu që nuk ka interes që të kthehet në vendin e punës të mëparshëm.  

Gjykata e shkallës së dytë në procedurën ankimore ka refuzuar si të pabazuar ankesën 

e të paditurës dhe ka vërtetuar aktgjykimin e lartpërmendur të gjykatës së shkallës së parë duke 

pranuar si të bazuara të gjitha konstatimet faktike dhe juridike e të njëjtës gjykatë. 

Në një gjendje të tillë faktike Gjykata Supreme e Kosovës nuk e pranon si të bazuar 

qëndrimin juridik të dy gjykatave të shkallës më të ulët lidhur me aprovimin si të bazuar të 

kërkesëpadisë së paditësit, pasi që aktgjykimet e tyre janë marrë me zbatim të gabuar të së 

drejtës materiale për të cilën arsye u deshtë që të dy këto aktgjykime të ndryshohen dhe 

kërkesëpadia e paditësit të refuzohet si e pabazuar.  

Zbatim i gabuar i të drejtës materiale e të dy gjykatave të shkallës më të ulët qëndron 

në faktin se që të dy gjykatat qëndrimin e vet e mbështesin në dispozitat e Ligjit të Punës 

nr.03/L-2012 i datës 1 nëntor 2010, gjersa në kohën e ndërprerjes së marrëdhënies së punës së 

paditësit në fuqi ka qenë Rregullorja e UNMIK-ut nr.2001/27 për Ligjin Themelor të Punës në 

Kosovë. Kontrata e punës e lidhur mes punëdhënësit dhe të punësuarit në kohë të caktuar sipas 

nenit 10 par.1 (b) të Ligjit të lartcekur sipas nenit 11 par.1.1 (d)  shkëputet me skadimin e 

kohëzgjatjes së punësimit. Për faktin e vërtetuar se kohëzgjatja e kontratës së punës të lidhur mes 

ndërgjyqësve (e cila mungon në shkresa të lëndës) ka skaduar me 31.12.2001 ajo sipas dispozitës 

së cekur ligjore është zgjidhur në mes të palëve ndërgjyqëse pas skadimit të këtij afati dhe nuk 

ekziston marrëdhënia e punës. Marrëdhënia e punës e lidhur në kohë të caktuar sipas kontratës së 

punës, nuk mund të shndërrohet në marrëdhënie pune në kohë të pacaktuar, siç konkludojnë 

gabimisht gjykatat e shkallës më të ulët duke e anuluar vendimin e të paditurës dhe duke ia 

pranuar kompensimin pas kohës së skadimit të kontratës së punës. Marrëdhënia e punës në kohë 
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të caktuar sipas kontratës së punës për paditësin ka qenë e ditur që më parë dhe me skadimin e 

afatit të caktuar sipas kontratës nuk është e nevojshme të merret vendim i veçantë me shkrim për 

ndërprerjen e marrëdhënies së punës e të punësuarit sepse i punësuari këtë e ka ditur që nga koha 

e lidhjes së kontratës së punës, përveç në rast se me pëlqimin e palëve vazhdohet afati i kontratës 

së punësimit të të punësuarit. Nga këto arsye është i papranueshëm konkludimi i gjykatës së 

shkallës së parë. Aktgjykimi i gjykatës së shkallës së parë që ka të bëjë me kompensimin e 

pagave është i përfshirë po ashtu me zbatim të gabuar të së drejtës materiale, pasi që baza 

juridike për kompensim ka munguar për faktin që u konstatua se vendimi i të paditurës për 

ndërprerjen e marrëdhënies së punës së paditësit nuk ka ndikim dhe është irelevant në çfarëdo 

vendosje tjetër të kësaj çështje juridike.  

Nga ana tjetër në rastin konkret nuk kemi kontratë të punës të nënshkruar mes 

punëdhënësit dhe punëmarrësit por ishte e pakontestueshme se marrëveshja-kontrata në mes të 

tyre ishte në kohë të caktuar , që rezulton se kemi të bëjmë me punë faktike, për të cilën paditësi 

është kompensuar sa ka qenë në punë. 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.  

Për arsyet e paraqitura më lart e në pajtim me nenin 224.1 të LPK, u vendos si në 

dispozitiv të këtij aktgjykimi.  

 

   GJYKATA SUPREME E KOSOVËS NË PRISHTINË 

      Rev.nr.285/2019 datë 06.11.2019 

 

 

          Kryetar i kolegjit, 

          Isa Kelmendi 

   


