
           

REPUBLIKA E KOSOVËS / REPUBLIKA KOSOVA 

 

         Rev.nr.340/2022 

 GJYKATA SUPREME E KOSOVËS, kolegji i përbërë nga gjyqtarët: Mr.sc. Muhamet 

Rexha, kryetar, Erdogan Haxhibeqiri dhe Beshir Islami, anëtarë, në çështjen juridike të paditëses 

A. Gj. – S. nga P., të cilën e përfaqëson Av. Skender Musa nga P., kundër të paditurës B. për B., 

me seli në P., për shkak të kthimit në vendin e punës dhe kompensimit të ardhurave personale, 

duke vendosur sipas revizionit të paditëses të  paraqitur kundër aktvendimit të Gjykatës së Apelit 

të Kosovës, Ac.nr.8041/21 datë 31.05.2022, në seancën e kolegjit të mbajtur më 13.09.2022, mori 

këtë, 

 

A  K T V E N D I M 

 

 REFUZOHET si i pathemeltë revizioni i paditëses A. Gj. – S. nga P., paraqitur kundër 

aktvendimit të Gjykatës së Apelit të Kosovës Ac.nr.8041/2021 datë 31.05.2022. 

 

A r s y e t i m i 

 

 Me aktvendimin e Gjykatës së Apelit të Kosovës Ac.nr.8041/2021 të dt.31.05.2022 është 

refuzuar si e pa themeltë ankesa e paditëses dhe është vërtetuar Aktvendimi i Gjykatës Themelore 

në Prishtinë Cn.nr.3730/18 dt.18.11.2019, me dispozitivin e të cilit, hedhet e parakohshme padia 

e paditëses A. Gj. – S. nga P., kundër të paditurës Banka për Biznes me seli në Prishtinë dhe secila 

palë i bartë shpenzimet e veta procedurale. 
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 Kundër aktvendimit të gjykatës së shkallës së dytë, në afat ligjor paditësja ka paraqitur 

revizion, për shkak të shkeljes esenciale të dispozitave të procedurës kontestimore dhe zbatimit të 

gabuar të së drejtës materiale, me propozim që të aprovohet revizioni  dhe aktvendimet e gjykatave 

të instancës më të ulët, të anulohen, dhe lënda ti kthehet gjykatës së shkallës së parë, për rivendosje. 

            Përgjigje në revizion ka paraqitur e paditura nëpërmjet të cilës kundërshton pretendimet e 

revizionit, me propozim që i njëjti të refuzohet si i pathemeltë.        

            Gjykata Supreme e Kosovës, pas shqyrtimit të shkresave të lëndës dhe aktvendimit të 

goditur në kuptim të dispozitës së nenit  215 lidhur me nenin 230  të LPK, si  dhe pas vlerësimit të 

pretendimeve  të revizionit ka gjetur se: 

 Revizioni i paditëses është i pathemeltë. 

 Nga shkresat e lëndës rrjedh se, paditësja, kundër të paditurës, ka paraqitur padi në gjykatën 

e shkallës së parë, më datën 10.10.2013, për shkak të kthimit në punë dhe kompensimit të 

ardhurave personale nga data e largimit nga puna, si dhe shpenzimet e procedurës. Pala paditëse 

në padi dhe seanca gjyqësore ka theksuar se asaj i është ndërprerë marrëdhënia e punës në mënyrë 

të kundërligjshme, ndërsa, paditësja ka qenë në marrëdhënie pune tek e paditura në kohëzgjatje 

më shumë se dy vite. Më tej ka shtuar se e paditura nuk e ka njoftuar paditësen brenda 45 ditësh, 

për mos vazhdimin e kontratës së punës, siç parashihet me dispozita ligjore dhe se nuk ka 

respektuar as procedurat e brendshme dhe performancat që i janë bërë paditëses. Paditëses, nga e 

paditura, sikundër rrjedh nga njoftimi nr..., dt.18.09.2013 ( të pranuar më dt.18.09.2013), nuk i 

është vazhduar kontrata e punës, ndërsa, siç u theksua më lartë, paditësja, padinë e ka paraqitur në 

gjykatën e shkallës së parë më datën 10.10.2013 dhe se ajo gjykatës nuk i ka ofruar ndonjë provë 

materiale, me të cilën do të vërtetohej se paditësja ka kërkuar me shkrim nga e paditura, që rasti i 

saj të vendoset ose që ti jetë drejtuar punëdhënësit – të paditurës, për ta informuar për arsyet e mos 

vazhdimit të kontratës së punës. Paditësja, tek e paditura, ishte në marrëdhënie pune në kohë të 

caktuar, sipas kontratës së fundit, nr..., dt.3.07.2013 e deri më dt.30.09.2013, ndërkohë që, 

paditësja, paraprakisht, siç parashihet me dispozitat përkatëse ligjore, nuk i ka shfrytëzuar dhe  

shteruar mjetet e brendshme  juridike tek e paditura, për mbrojtjen e të drejtave të saj dhe 

pavarësisht nga ky fakt, kishte ngritur padinë më datën 10.10.2013. E paditura, bazuar në dispozitat 

e Ligjit të Punës ( neni 71.2), paditëses, ia ka paguar edhe një pagë shtesë, për muajin tetor 2013. 
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        Duke u bazuar në këtë gjendje të çështjes, gjykata e shkallës së parë, ka gjetur se padia e 

paditëses është e parakohshme, ndaj, në bazë të dispozitave të nenit 78.1 dhe 2, nenit 79, të Ligjit 

të Punës, si dhe nenit 391 pika f) të LPK-së, ka vendosur si në dispozitiv të aktvendimit të saj. 

        Gjykata e shkallës së dytë, në procedurën ankimore, në tërësi e ka pranuar  qëndrimin juridik 

të gjykatës së shkallës së parë si të drejtë dhe të ligjshëm, e ka  refuzuar ankesën e palës paditëse  

dhe e ka vërtetuar aktvendimin e gjykatës së shkallës së parë. 

         Në këtë gjendje të çështjes, Gjykata Supreme e Kosovës vlerëson se është i pranueshëm 

qëndrimi juridik i gjykatës së shkallës së parë dhe i shkallës së dytë, kur nga arsyet e sipër 

theksuara, të dy këto gjykata kanë vendosur si në dispozitivin e aktvendimeve të tyre, përkatësisht, 

konsideron se gjykatat e instancës më të ulët, me zbatimin e drejtë të dispozitave të procedurës 

kontestimore dhe dispozitave materiale, kanë vendosur drejtë kur kanë gjetur se padia e paditëses 

është e parakohshme  dhe si e tillë e njëjta është hedhur. Aktvendimi i goditur nuk është i përfshirë 

me shkelje thelbësore të dispozitave të procedurës kontestimore dhe as me shkelje të së drejtës 

materiale, siç pretendohet në revizion e as me shkelje tjera, për të cilat kjo Gjykatë kujdeset sipas 

detyrës zyrtare. 

           Sipas vlerësimit të Gjykatës Supreme të Kosovës, gjykatat e instancës më të ulët drejt i kanë 

zbatuar dispozitat e nenit 78 dhe nenit 79 të Ligjit të Punës, në të cilat, veç tjerash, në rastin konkret, 

bëhet fjalë për afat prekluziv dhe pas skadimit të këtij afati të përcaktuar me dispozitat e sipër 

cekura, pala e humb të drejtën e mbrojtjes gjyqësore. Me dispozitën e nenit 78.1 është përcaktuar 

se “ I punësuari i cili vlerëson se punëdhënësi ka shkelur të drejtën e marrëdhënies së punës, mund 

të paraqes kërkesë te punëdhënësi apo organi përkatës i punëdhënësit nëse ekziston, për realizimin 

e të drejtave të shkelura”. Me par.2 parashihet se “ Punëdhënësi është i obliguar për të vendosur 

sipas kërkesës së të punësuarit, në afatin brenda 15 ditëve nga data e pranimit të kërkesës”. Kurse, 

në dispozitën e nenit 79 të Ligjit të Punës, shprehimisht përcaktohet se “ Çdo i punësuar i cili nuk 

është i kënaqur me vendimin me të cilin mendon se i janë shkelur të drejtat e tij, ose nuk merr 

përgjigje brenda afatit nga neni 78 par.2 të këtij ligji, në afatin vijues prej 30 ditësh, mund të inicioj 

kontest pune në Gjykatën Kompetente”. Dhe kur jemi këtu, duhet theksuar se, sikundër del edhe 

nga interpretimi i këtyre dispozitave ligjore, dhe në prani të faktit se paditësja, paraprakisht, nuk i 

ka shfrytëzuar dhe shteruar mjetet e brendshme juridike tek e paditura, për realizimin e mbrojtjes 

së të drejtave të saj nga marrëdhënia e punës, përkatësisht, padinë e ka paraqitur më dt.10.10.2013, 



4 
 

pra, para se të kërkojë mbrojtje me mjete të brendshme juridike tek e paditura, gjë që, u mor vesh, 

nga kjo, rezulton se paditësja, në rastin konkret nuk ka vepruar në përputhje me dispozitat e sipër 

cituara ligjore dhe kjo ka bërë që gjykata e instancës më të ulët, në mbështetje të dispozitave ligjore 

nga neni 71. 1 dhe 2, neni 79, neni 71.2 të Ligjit të Punës, dhe neni 391 pika f) të LPK-së, të vendos 

si në dispozitiv të aktvendimit të saj. 

           Nga këtu dhe nga arsyet e sipër përmendura, kjo Gjykatë, vlerëson se nuk qëndrojnë  thëniet  

e  revizionit për shkeljet e pretenduara procedurale dhe materiale. 

          Nga të lartcekurat e në mbështetje të dispozitës së nenit  222  lidhur me nenin 230 të LPK, 

u vendos si në dispozitiv të këtij aktvendimi. 

                             GJYKATA SUPREME E KOSOVËS-PRISHTINË                                                                                                                                                                                                                                                                                            

                                            Rev.nr.340/2022 datë 13.09.2022 

Kryetari i kolegjit, 

                                                                                                        Mr.sc.Muhamet Rexha 
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