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REPUBLIKA E KOSOVËS / REPUBLIKA KOSOVA 

 

                                                                                                                  Rev.nr.495/2020 

 

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

Sylejmani, kryetare, Erdogan Haxhibeqiri dhe Albert Zogaj, anëtarë, në çështjen juridike të 

paditëses M. H., nga ..., të cilin me autorizim e përfaqëson E. Sh., avokat nga ..., kundër të 

paditurit Aeroportit Ndërkombëtar Limak Kosova International Airport J.S.C. “Adem Jashari” 

me seli në Vrellë – Lipjan, të cilin me autorizim e përfaqëson F. Gj., për shkak të anulimit të 

njoftimit për mospërtrirjen e kontratës  dhe shpërblimin e dëmit, duke vendosur përkitazi me 

revizionin e të paditurit, të paraqitur kundër aktgjykimit të Gjykatës së Apelit të Kosovës, 

Ac.nr.5707/2017,i datës 08.07.2020, në seancën e kolegjit të mbajtur më 03 dhjetor 2020, mori 

këtë: 

 

     A K T GJ Y K I M 

            REFUZOHET si i pabazuar revizioni i të paditurit Limak Kosova Internacional 

Aeroport J.S.C. “Adem Jashari” me seli në Vrellë-Lipjan, i paraqitur kundër aktgjykimit të 

Gjykatës së Apelit të Kosovës,  Ac.nr.5707/2017,të datë 08.07.2020. 

 

A  r  s  y  e  t  i  m  i 

 

Me aktgjykimin e Gjykatës së Apelit të Kosovës, Ac.nr.5707/2017,të datë 08.07.2020,  

refuzohet si e pabazuar ankesa e të paditurit Limak Kosova Internacional Aeroport J.S.C. 

“Adem Jashari” me seli në Vrellë-Lipjan dhe vërtetohet aktgjykimi i Gjykatës Themelore 

Prishtinë – Dega në Lipjan, C.nr.177/ 2016 i datës 18.10.2017, me të cilin në pikën I të 

dispozitivit, aprovohet kërkesëpadia e paditëses M. H., dhe anulohet njoftimi i të paditurës, 

Aeroporti Ndërkombëtar i Prishtinës “Limak Kosova” sh.a. me seli në Vrellë, për mos 
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përtëritjen e kontratës së punës të datës 03.03.2016, dhe Obligohet e paditura, në afat prej 7 

ditëve nga dita e dorëzimit të aktgjykimi, ta kthejë paditësen në punë dhe detyrat e punës 

Agjente në Shërbimin e Pasagjerve, ose në ndonjë vende pune i cili i përgjigjet përgatitjes 

profesionale. Me pikën II. të dispozitivit, obligohet e paditura që në afat prej 7 dite nga 

dorëzimi i aktgjykimit ,t’ia paguaj paditëses shumën prej  6,505.23 euro, në emër të dëmit të 

shkaktuar material për  shkak të mos realizimit të ardhurave personale, për periudhën 

04.04.2016 e deri më datë 11.09.2017,me kamatë në lartësi prej 8% vjetore nga  data 

11.09.2017 e deri tek pagesa definitive nën kërcnimin e përmbarimit të dhunshëm    

 Kundër këtij aktgjykimi, i padituri brenda afatit ligjor ka paraqitur revizion për shkak 

të shkeljeve thelbësore të dispozitave të procedurës kontestimore, dhe aplikimit të gabuar të së 

drejtës materiale, me propozim që revizioni i të paditurit të aprovohet si i bazuar dhe të 

anulohen aktgjykimet e të dy gjykatave dhe çështja të kthehet në rigjykim në gjykatën e 

shkallës së parë. 

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

revizion  lidhur me aktgjykimin e goditur dhe pas vlerësimit të tyre në kuptim të nenit 215 të 

LPK, gjeti se: 

Revizioni është i pabazuar. 

Nga shkresat e lëndës del se paditësja ka themeluar marrëdhënie pune në Aeroportin 

Ndërkombëtar “Adem Jashari” në Prishtinë, që nga data 4.11.2003, e deri në dhënien në 

koncesion të Aeroportit më datë 3.4.2011, me kontratën e punës për periudhë të caktuar në 

punët dhe detyrat e punës Agjente në Shërbimin e Pasagjerve,  edhe pas koncesionit tek i 

padituri Limak Kosova Internacional Aeroport J.S.C. “Adem Jashari” me seli në Vrellë-

Lipjan, paditëses i është vazhduar marrëdhënia e punës me kohë të caktuar duke filluar nga 

data 04.04.2011 deri më datën 03.04.2016. Me njoftimin e të paditurës  të datës 3.3.2016, pra 

një muaj para skadimit të kontratës së punës, paditësja është paralajmëruar se në pajtim me  

nenin 71, Paragrafi 2 të Ligjit të Punës të Kosovës Nr. 03/L-212, dhe në pajtim me nenin 1 

par 1.1 të kontratës së punës nuk i vazhdon më tutje kontratat e punës.  Nuk është kontestues 

fakti se e paditura nuk ka zhvilluar ndonjë procedurë të brendshme për ndërprerjen e kontratës 

së punës e me këtë edhe të marrëdhënies së punës së paditëses. Paditësja duke konsideruar se 

njoftimi i tillë i të paditurit është i kundërligjshëm më datë 08.03.2016, ka paraqitur ankesë 

teke i padituri, që njoftimi për mos përtëritjen e kontratës së punës të anulohet si jo ligjor dhe 
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paditësja të kthehet në vendin e mëparshëm të punës, mirëpo, këtë kërkesë e paditura më datë 

18.03.2016 e ka refuzuar si të pabazuar. 

Inspektorati i Punës i Kosovës, gjatë inspektimit, me vendimin e tij NR.18/2016 datë 

18.5.2016, ankesën e paditëses e ka pranuar si të bazuar, ka shfuqizuar njoftimin e datës 03 

mars 2016, për mos ripërtëritjen e kontratës së punës të lidhur më datë 01.03.2014, dhe e 

vazhduar me amendament të kontratës së punës më dt.30.05.2015, në procedurë në bazë të 

nenit 10 paragrafi 5 të Ligjit 03/L-212 i Punës. 

Gjykata e shkallës së parë pas administrimit të provave gjeti se njoftimi mbi mos 

vazhdimin e kontratës së punës së paditësit është jo ligjor pasi që paditësja ka punuar në ANP 

“Adem Jashari”, që nga data  4.11.2003 e deri në dhënien në koncesion të ANP “Adem 

Jashari”, më datë 3.4.2011, si edhe tek e paditura që nga data  04.04.2011 deri më datën 

03.04.2016, pra në mënyrë të pandërprerë tek e paditura dhe paraardhësja e të paditurës ka 

punuar mbi 10 (dhjetë) vite punë andaj sipas  nenit 10 par. 5 të Ligjit të  Punës 03/L-

212,kontrata e punës së paditëses  konsiderohet si kontratë për një periudhë të pacaktuar 

kohore kështu që të njëjtës ka mundë  t’i ndërprehet marrëdhënia e punës vetëm nën kushtet 

e përcaktuara me dispozitën e nenit 70 të Ligjit të Punës, e jo në bazë të nenit 67 par. 1 dhe 3 

të këtij Ligji. Prandaj, e anuloj si të kundërligjshëm njoftimin për mos përtëritjen e kontratës 

së punës së paditëses dhe e detyroi të paditurën që paditësen ta kthejë në punë dhe detyrat e 

punës Agjente në Shërbimin e Pasagjerve, si dhe t’ia paguajë dëmin e shkaktuar material për 

shkak të mos realizimit të  ardhurave, me detaje tjera të përshkruara më gjerësisht si në 

dispozitiv të aktgjykimit të asaj gjykate.   

  Gjykata e shkallës së dytë, në procedurën e ankimimit, për arsyet e njëjta faktike dhe 

juridike në tërësi e pranoi  si të drejtë dhe të ligjshëm qëndrimin juridik të gjykatës së shkallës 

së parë, andaj e refuzoi si të pabazuar ankesën e të paditurës dhe aktgjykimin e gjykatës së 

shkallës së parë e vërtetoi. 

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

gjykata e shkallës së dytë  drejt ka zbatuar dispozitat e procedurës kontestimore dhe të drejtën 

materiale kur ka gjetur se kërkesëpadia e paditëses është e bazuar. Aktgjykimi i goditur nuk 

përmban shkelje thelbësore të dispozitave të procedurës kontestimore, të cilat kjo Gjykatë i 

vlerëson sipas detyrës zyrtare në kuptim të nenit 215 të LPK-së. Gjykata e shkallës së dytë në 

arsyetimin e aktgjykimit ka dhënë arsye të mjaftueshme për faktet relevante për gjykim të 
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drejtë të kësaj çështjeje juridike të cilat i pranon edhe kjo Gjykatë, kështu që pretendimet në 

revizion nuk e vejnë në pyetje ligjshmërinë e aktgjykimit kontestues. 

Pretendimet në revizion, për shkeljet thelbësore të dispozitave të procedurës nga neni 

182 të LPK, të cilat sipas revizionit qëndrojnë në atë se gjykata e shkallës së dytë nuk i ka 

vlerësuar pretendimet ankimore të  paditurit, se paditëses marrëdhënia e punës nuk i është 

ripërtërirë  në pajtim me Marrëveshjen e Partneritetit Publik Privat ku sipas dispozitës së nenit 

9.18 të Marrëveshjes puntorit mundë ti përfundoj punësimi pa përkufizime pas përvjetorit të 

tretë, se aktgjykimi i gjykatës së shkallës së dytë nuk përmban arsye për fakte vendimtare, 

kurse arsyet e paraqitura janë në kundërthënie midis asaj që në arsyet e aktgjykimit thuhet për 

përmbajtje të dokumentit, ngase, nuk është shqyrtuar drejt ankesa e të paditurës, pasi që 

paditëses marrëdhënia e punës i është ndërprerë për shkak të skadimit të afatit të kontratës së 

punës,  në bazë të nenit 67 par. 1 pika 3 të Ligjit të Punës, dhe procedurës të përcaktuar me 

nenin 71 par. 2 të Ligjit të Punës dhe nenit 1.1 të Kontratës së Punës e cila ishe me kohë të 

caktuar në periudhën 3 (tri) vite, e që pas kësaj periudhe nuk bartë asnjë obligim ndaj paditëses, 

pasi që paditëses marrëdhënia e punës i është ndërprerë në pajtim me kontratën e punës me 

njoftim paraprak prej 30 (tridhjetë) ditësh.  

Parashtrimet e tilla u refuzuan si të pa bazuara  për arsye se i padituri nuk e ka paraqitur 

fare  vendimin  e Kompanisë për planifikimin e ardhshëm të resurseve njerëzore, me qëllim 

të vërtetimit të  pretendimeve të tij lidhur me ligjshmërinë e njoftimit për mos përtëritjen e 

kontratës së punës së paditëses si dhe  vërtetimit të fakteve relevante nëse e paditura ka 

përpiluar një plan të detajuar operativ, në të cilën do të përcaktohej se cilat shërbime mund të 

reduktohen dhe në çfarë përfshirje do të duhej të ishte reduktimi, me qëllim të vërtetimit të 

fakti se pretendimet  e parashtruara, paraqesin bazë të vlefshme ligjore për mos përtëritjen e 

kontratës së punës së paditëses, se e paditura ka vepruar në pajtim me vendimin e ligjshëm  që 

i plotëson standardet ligjore dhe procedurat  për mospërtrirjen e kontratës së punës.  

Ndërkaq, pretendimet në revizion se miratimi i kërkesëpadisë së paditëses është në 

kundërshtim me nenin 9.18 të Marrëveshjes për Partneritetit Publik Privat të lidhur mes të 

paditurës dhe Republikës së Kosovës, është i pa qëndrueshëm  për arsye se me këtë dispozitë 

nuk parashihet edhe ndërprerja e kontratave të punësimit të punëtorëve në kundërshtim me 

ligjet pasi që me këtë Marrëveshje, parashihet që partneri privat, këtu i padituri, mund të pranoj 

punësimin ose ndonjë angazhim të çfarëdo punëtori të ANP-së, në çdo kohë për çështjet në 

lidhje me ligjin, rregullat dhe Rregulloret administrative dhe dekretet e aplikuara sipas 
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Marrëveshjes së përbashkët dhe pa kufizime, pas përvjetorit të tretë të hyrjes në fuqi të kësaj 

Marrëveshje. 

Meqenëse këto fakte relevante nuk janë argumentuar nga ana e të paditurit nga të cilat 

varet besueshmëria e pretendimeve në revizion, në mënyrë të pa bazuar theksohet në revizion 

se aktgjykimi i gjykatës së shkallës së dytë është përfshirë me  shkelje thelbësore të dispozitave 

të procedurës kontestimore.  

Në këtë kontest  relevante është fakti se paditësja në të njëjtin vend të punës ka punuar 

më tepër se 10 (dhjetë) vite dhe se kontrata e tillë e punës në kuptim të nenit 10 par. 5 të Ligjit 

të Punës konsiderohet si kontratë për një periudhë të pacaktuar kohore kështu që paditëses kanë 

pasur mundësi t’ia ndërprenë marrëdhënien e punës vetëm nën kushtet e përcaktuara me 

dispozitën e nenit 70 të Ligjit të Punës, e jo në bazë të nenit 67 par. 1 dhe 3 të këtij Ligji, ashtu 

si drejtë ka vlerësuar gjykatat e shkallës së dytë.   

Gjykata Supreme vlerëson se, të paqëndrueshme janë pretendimet në revizion se, 

aktgjykimi i goditur është rrjedhojë e zbatimit të gabuar të së drejtës materiale, për faktin se  

njoftimi për mos përtërirjen e kontratës së punës së paditëses është marrë në kundërshtim me 

Ligjin e Punës, që është ligj themelor që rregullon marrëdhënien e punës në Kosovë, ku është 

përcaktuar baza dhe procedurat për ndërprerjen e kontratës së punës së punëtorit. Paditësja 

edhe pas datës 04.11.2003 dhe deri më 3.4.2016, ka pasur kontratë me kohë të caktuar, 

kontrata e tillë e punës në bazë të nenit 10.5 të Ligjit të Punës, konsiderohet si kontratë për një 

periudhë të pacaktuar kohore kështu që edhe për ndërprerjen e kontratës së punës duhet të 

respektohen procedurat e përcaktuara ligjore të cilat e paditura nuk i ka respektuar, për këtë 

arsye pamëdyshje dhe në mënyrë të sigurt rezulton konkludimi juridik se paditëses i është 

cenuar e drejta në vendim të ligjshëm për ndërprerjen e kontratës së punës. 

Punëmarrësi, nuk mund të heq dorë nga të drejtat e punëtorëve që rrjedhin nga 

dispozitat urdhëruese të nenit 5 par. 1 të Ligjit të Punës, ku parashihet se është i ndaluar 

çfarëdo diskriminimi në punësim dhe profesion, lidhur me rekrutimin në punësim, trajnimin, 

promovimin e punësimit, kushtet e punësimit, masat disiplinore, ndërprerjen e kontratës së 

punës ose çështjeve të tjera nga marrëdhënia e punës të rregulluar me këtë ligj dhe me ligjet 

tjera në fuqi. I padituri  në rastin konkret  ka dështuar për ta argumentuar faktin se në rastin 

konkret, ka zbatuar në mënyrë të drejtë dispozitën e nenit 5.1 të Ligjit të Punës.   

  U refuzuan si të pabazuara edhe pretendimet në revizion lidhur me zbatimin e gabuar 

të së drejtës materiale përkitazi me shumën e gjykuar paditëses lidhur me kompensimin e dëmit 
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material në emër të ardhurave të paraealizuara. Kjo për faktin se në rastin konkret drejt është 

zbatuar e drejta materiale dispozita e nenit 136.1 të LMD-së, për arsye se shpërblimin  e dëmit 

për shkak të largimit të kundërligjshëm nga marrëdhënia e punës gjykata e ka caktuar duke u 

bazuar në ekspertizën financiare të hartuar me shkrim më datë 11 shtator 2017, nga eksperti 

financiar L. M. nga ..., i cili ka vërtetuar se qëndron detyrimi i të paditurës që paditëses t’ia 

kompensoj dëmin në shumë prej 6.505.23 euro , për periudhën 04.04.2016 deri më datë 

11.09.2017, në të cilën lartësi të dëmshpërblimit i është zbritur paga që paditësja ka realizuar 

në një  kompani private për periudhën prej muajit janar të vitit 2017 e deri në gusht 2017. 

Konstatimit  profesional i dhënë nga eksperti financiar, edhe kjo Gjykatë i ka falur besimin e 

plotë duke e vlerësuar si të plotë dhe të qartë, të punuar në mënyrë profesionale dhe në 

mbështetje të plotë edhe me provat tjera shkresore. 

Nga sa u tha më sipër 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.495/2020 datë 03.12.2020 

 

               Kryetare e kolegjit,  

               Gyltene Sylejmani 
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