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                                                                                                                                 Rev.nr.372/2022                                                                                                                                                  

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

Rexha, kryetar, Rrustem Thaqi dhe Nenad Laziq, anëtarë, në çështjen juridike të paditësit  B.B. 

nga V., të cilin e përfaqëson Av.Sadbere Maliqi nga Gj., kundër të paditurës Kompania Kosovare 

për Distribuim dhe Furnizim me Energji Elektrike – KEDS - Distrikti në Gjilan, për shkak të 

anulimit të vendimit për ndërprerjen e kontratës së punës, kthimit në punë dhe kompensimit të 

pagave, duke vendosur sipas revizionit të paditurës të paraqitur kundër aktgjykimit të Gjykatës së 

Apelit të Kosovës, Ac.nr.1422/20 datë 4.05.2022, në seancën e kolegjit të mbajtur më 22.09. 2022, 

mori këtë, 

A  K T GJ Y K I M 

 

 REFUZOHET si i pathemeltë revizioni i të paditurës  paraqitur kundër aktgjykimit të 

Gjykatës së Apelit të Kosovës, Ac.nr.1422/20 datë 4.05.2022. 

 

A r s y e t i m i 

 

 Me dispozitivin e aktgjykimit të Gjykatës së Apelit të Kosovës Ac.nr.1422/20 të dt. 

4.05.2022  janë refuzuar si të pabazuara, ankesa e paditësit dhe ankesa e të paditurës dhe është 

vërtetuar aktgjykimi i Gjykatës Themelore në Prishtinë C.nr.2869/16 dt.22.07.2019, me të cilin, 

me pjesën e I të dispozitivit të tij, është aprovuar pjesërisht kërkesëpadia e paditësit, me pjesën e 

II të dispozitivit, anulohen si të paligjshme vendimet e të paditurës mbi ndërprerjen e marrëdhënies 

së punës së paditësit, nr.574/1 i dt.26.06.2015 dhe vendimi nr. 5675 i dt.13.07.2015, me pjesën e 

III të dispozitivit, detyrohet e paditura që në emër të të kompensimit të ardhurave personale, t’ia 
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paguajë paditësit dyfishin e pagave mujore dhe atë në emër të pagave neto shumën prej 14.660.78 

euro, në emër të kontributit pensional  793.1 euro, si dhe në emër të tatimit të paguajë shumën prej 

441.42 euro, me kamatë vjetore prej 8% duke filluar nga data e nxjerrjes së aktgjykimit e deri në 

pagesën defintive në afat prej 7 ditësh pas pranimit të aktgjykimit, nën kërcënim të përmbarimit të 

detyrueshëm. Me pjesën e IV të dispozitivit, detyrohet e paditura që paditësit t’ia paguajë 

shpenzimet procedurale në shumë prej 713.6 euro në afat prej 7 ditësh pas pranimit të aktgjykimit, 

nën kërcënim përmbarimi dhe me  pjesën e V të dispozitivit të tij, refuzohet si e pabazuar pjesa e 

kërkesëpadisë së paditësit, me të cilën ka kërkuar që të obligohet e paditura ta kthejë paditësin në 

punët e detyrat e punës Operator i nënstacionit, në Divizionin e rrjetit për Distriktin në Gjilan. 

 Kundër aktgjykimit të gjykatës së shkallës së dytë, në afat ligjor e paditura ka paraqitur 

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

të gabuar të së drejtës materiale, me propozim, siç thuhet në të, që të pranohet revizioni, ndërsa 

aktgjykimi i gjykatës së shkallës së dytë dhe ai i shkallës së parë të ndryshohen ashtu që të 

refuzohet kërkesëpadia e paditësit si e pabazuar në tërësi ose të anulohen plotësisht aktgjykimi i 

shkallës së dytë dhe të parë, apo vetëm aktgjykimi i shkallës së dytë dhe të ia kthen çështjen për 

rigjykim gjyqtarit tjetër apo të njëjtë të shkallës së parë, gjegjësisht kolegjit tjetër apo të njëjtë të 

gjykatës së shkallës së dytë, duke marrë parasysh natyrën e shkeljeve të paraqitura me anë të 

revizionit të palës së paditur.  

            Gjykata Supreme e Kosovës, pas shqyrtimit të aktgjykimit të goditur në kuptim të 

dispozitës së nenit  215 të LPK dhe pas vlerësimit të pretendimeve të cekura në revizion, si dhe 

shkresave të lëndës, ka gjetur se: 

 Revizioni i  të paditurës është i pathemeltë. 

 Nga shkresat e lëndës rezulton se paditësi, më dt.28.07.2015, ka paraqitur padi kundër të 

paditurës, për shkak të anulimit të vendimit mbi ndërprerjen e kontratës së punës, kthimit në punë 

dhe kompensimit të pagave, me të dhënat si në petitumin e padisë, përkatësisht, si në dispozitivin 

e aktgjykimit të gjykatës së shkallës së parë. Midis palëve ndërgjyqësore nuk ishte kontestues fakti 

se paditësi ka qenë i punësuar tek e paditura, në kohë të caktuar, në detyrat e punës si operator i 

nënstacionit, gjë që vërtetohet edhe nga kontrata e punës nr..., e datës 23.07.2013 e lidhur për 

periudhën kohore të caktuar prej dt.23.07.2013 deri më dt.9.05.2016 dhe se midis tyre ishte lidhur 

edhe një aneks kontratë më datën 16.01.2015. Me vendimin e datës 9.02.2015 nr..., paditësit i 
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shqiptohet masa e largimit të përkohshëm nga marrëdhënia e punës, gjatë asaj periudhe paditësit i 

njihet e drejta në kompensim të pagës në lartësi prej 50% për shkak se paditësi me rastin e shkuarjes 

për ç’kyqje të energjisë elektrike tek konsumatori Kastriot Mehmeti, i cili ishte në listën e 

borxhlinjve, i kërkon atij shumën prej 200-euro, si parakusht që  mos ta lajmërojë dhe shqiptojë 

ndonjë dënim. Kjo shkelje është cilësuar si shkelje e rënd. Me vendimin e të paditurës të datës 

26.06.2015, paditësit i shkëputet kontrata e  punës pa periudhë paralajmërimi. Paditësi kishte 

paraqitur ankesë kundër vendimit për shkëputjen e kontratës së punës, mirëpo, e paditura 

nëpërmjet vendimit të datës 8.07.2015, kishte vendosur për refuzimin e ankesës së paditësit dhe 

kishte vërtetuar vendimin për shkëputjen e kontratës së punës. Lidhur me shkeljen e rënd të 

pretenduar nga e paditura, se është bërë nga paditësi, në kontekstin e mësipërm, siç del nga 

aktgjykimi i plotfuqishëm i Gjykatës  Themelore në Gjilan PKR.nr.27/2015 dt.17.05.2016, në 

asnjë rrethanë nuk është vërtetuar fakti se paditësi të jetë shpallur përgjegjës për kryerjen e veprës 

penale e cila i është vënë në barrë atij, nga se, sikundër u theksua më sipër, me aktgjykimin e sipër 

përmendur, paditësi është liruar nga akuza për veprën penale marrje e ryshfetit nga neni 428 par.1 

lidhur me nenin 31 të KPK-së, akuzë, pra, që kishte për pasojë shkëputjen e kontratës së punës 

paditësit, nga e paditura. Ndërkohë që, për sa i përket çështjes së kompensimit të pagave dhe 

lartësisë së tyre, për këtë, është deklaruar eksperti përkatës financiar, në mendimin dhe konstatimin 

e tij, si në shkresat e lëndës. 

 Në këtë gjendje faktike të vërtetuar kësisoj, gjykata e shkallës së parë, ka konstatuar se 

paditësit i është ndërprerë kontrata e punës në kundërshtim me dispozitat e nenit 70 par.1 pika 1.4 

dhe  1.4.1, me ç’rast e njëjta, në rastin konkret, ka pasur parasysh edhe dispozitat e nenit 78, nenit 

79, nenit 75, nenit 73, nenit 67, nenit 80 par.1 pika 1.1 të Ligjit të Punës, dhe se vendimi i të 

paditurës për ndërprerjen e marrëdhënies së punës së paditësit, është i kundërligjshëm. Prandaj, 

gjykata e shkallës së parë ka gjetur se kërkesëpadia e paditësit është pjesërisht e bazuar dhe ka 

vendosur si në dispozitivin nën I, II, III, IV dhe V të aktgjykimit të saj. 

 Gjykata e shkallës së dytë në procedurën ankimore në tërësi ka pranuar konstatimet  faktike 

dhe qëndrimin juridik të gjykatës së shkallës së parë, duke vlerësuar se drejt ka vërtetuar gjendjen 

faktike dhe në mënyrë të drejtë e ka zbatuar të drejtën materiale, kur ka gjetur se kërkesëpadia e 

paditësit  është pjesërisht e bazuar, ndaj, ka gjetur se ankesat e palëve ndërgjyqëse, janë të pa 

bazuara dhe  ka vërtetuar aktgjykimin e gjykatës së shkallës së parë. 
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         Në këtë gjendje të çështjes, Gjykata Supreme e Kosovës vlerëson se është i pranueshëm 

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

theksuara, kanë vendosur për aprovimin e pjesshëm të kërkesëpadisë së paditësit, përkatësisht, 

refuzimin e ankesave të palëve ndërgjyqëse. Aktgjykimet e tyre nuk janë të përfshira me shkelje 

thelbësore të dispozitave të procedurës kontestimore, për të cilat kjo Gjykatë, kujdeset sipas 

detyrës zyrtare. Aktgjykimi përmban arsye të mjaftueshme për faktet relevante të cilat i pranon 

edhe kjo gjykatë. Kjo për faktin se vendimi i të paditurës për ndërprerjen e marrëdhënies së punës 

paditësit, është marrë në kundërshtim, veç tjerash, me dispozitat e nenit 70.1, pika 1.4.1, nenit 85, 

nenit 86, si dhe dispozitat tjera  të Ligjit të Punës, të cilat parashohin, përkatësisht, rregullojnë 

rastet dhe konditat ligjore për ndërprerjen e marrëdhënies së punës, të cilat, në rastin konkret, nga 

ana e të paditurës, nuk janë përmbushur. Kështu, sepse, veç tjerash, sikundër u theksua më lartë, 

paditësit, nga e paditura, i është shkëputur kontrata e punës për shkak të pretendimit se ka kryer 

shkelje të rënd, nga neni 7 par.7.1 pika h) të Kodit Disiplinor të së paditurës, nenit 70 par.4, nenit 

85, nenit 86 etj,  të Ligjit të Punës, në njërën anë, mirëpo, po për atë shkelje të pretenduar dhe në 

kontekst të saj, paditësi, me aktgjykimin e Gjykatës Themelore në Gjilan, me numër e datë, si më 

lartë, është liruar nga akuza e cila i është vënë në barrë, lidhur me veprën penale marrje e ryshfetit 

nga neni 428 par.1 lidhur me nenin 31 të KPK-së, e që i korrespondonte shkeljes së rënd të 

pretenduar nga e paditura, në anën tjetër, për çka e njëjta, paditësit i ka shkëputur kontratën e 

punës,  gjë që, nga këtu, për pasojë, e paditura, sikundër u theksua më lartë, kishte marrë vendim 

të kundërligjshëm. 

          Po ashtu, aktgjykimet e lartcekura, nuk janë përfshirë as me zbatim të gabuar të së drejtës 

materiale. Kështu, në kontekst të rastit konkret civil juridik, Ligjdhënësi e ka përcaktuar karakterin 

juridik material të kërkesës së të punësuarit (këtu paditësit) të cilit në mënyrë të kundërligjshme  i 

është ndërprerë marrëdhënia e punës, si të drejtë për shpërblimin e dëmit që i është shkaktuar në 

formën e fitimit të humbur, ndaj, punëdhënësi (e paditura) është i detyruar që punëtorit (paditësit) 

t’ia  shpërblejë dëmin sipas parimeve për përgjegjësinë e dëmit. Pra, si bazë juridike e 

drejtpërdrejtë me rastin e zgjidhjes së kontesteve për shpërblimin e dëmit të shkaktuar me pushimin 

e paligjshëm të marrëdhënies së punës (jo në përputhje me dispozitat e sipër cekura të Ligjit të 

Punës) shërbejnë dispozitat e Ligjit mbi marrëdhëniet e detyrimeve (LMD), prandaj, rastet 

konkrete, si ky, i nënshtrohen normave për shpërblimin e dëmeve sipas rregullave të përgjithshme 

të së drejtës civile (normave të së Drejtës së Detyrimeve - LMD-së). 
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           Në të drejtën e detyrimeve ekziston parimi i përgjithshëm i përfshirë në dispozitën e nenit 

9 të LMD-së sipas të cilit “ Secili person ka për detyrë të përmbahet nga veprimi që mund t’i 

shkaktoj dëm tjetrit”. Çështja e shpërblimit të dëmit është rregulluar me dispozitat e neneve 136-

193 të LMD-së, të cilat kanë karakter materialo-juridik, për të cilat Gjykata kujdeset ex offitio, 

sipas detyrës zyrtare, pavarësisht a u referohen palët atyre apo jo me rastin e realizimit të mbrojtjes 

së të drejtave  dhe interesave të tyre. Në rastin konkret, përgjegjësia e punëdhënësit për shpërblimin 

e dëmit të shkaktuar me pushimin e paligjshëm të marrëdhënies së punës, sipas natyrës së saj 

juridike, paraqet përgjegjësi subjektive, d.m.th. përgjegjësi sipas fajësisë së punëdhënësit (të 

paditurës). Sipas dispozitës së nenit 136 të LMD-së,” kush tjetrit i shkakton dëm është i detyruar 

që atë ta kompensojë, përveç nëse vërtetohet se dëmi është shkaktuar pa fajin e tij”. Sipas 

dispozitës së nenit 173.3 të LMD-së është paraparë se me rastin e vlerësimit të fitimit të humbur, 

merret në konsiderim fitimi i cili me bazë ka mundur të pritet sipas rrjedhës së rregullt të çështjes 

ose rrethanave të veçanta, realizimi i të cilit është penguar me veprimin a lëshimin e dëmtuesit. Në 

përputhje me këtë dispozitë, i punësuari, këtu paditësi, ka të drejtën e shpërblimit të dëmit, në 

lartësi të fitimit të humbur, të cilin do ta kishte realizuar në kohën (periudhën) në të cilën me 

vendimin për ndërprerjen e paligjshme të marrëdhënies së punës iu ka bërë e pamundur të punojë.      

Prandaj, nga këtu, nuk qëndrojnë as thëniet e revizionit për zbatimin e gabuar të së drejtës 

materiale. 

                    Nga arsyet e sipër përmendura, e në mbështetje të dispozitës së nenit  222 të LPK, u 

vendos si në dispozitiv të këtij aktgjykimi. 

                             GJYKATA SUPREME E KOSOVËS-PRISHTINË 

Rev.nr.372/2022 datë 22.09. 2022 

                                           

                                                                                                         Kryetari i kolegjit, 

                                                                                                      Mr.sc.Muhamet Rexha 
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