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 GJYKATA SUPREME E KOSOVËS, kolegji i përbërë nga gjyqtarët: Beshir Islami, kryetar, Erdogan 

Haxhibeqiri dhe Gyltene Sylejmani, anëtarë, në çështjen juridike të paditësve  R. T. dhe L. S., që të dy nga ..., të 

cilët i përfaqëson A. K., avokat nga ..., kundër të paditurës NTP “A. & E. 19” me seli në ..., të cilën e përfaqëson 

Avokat V. O.. nga ..., për kthim në punë, dhe kompensim, duke vendosur lidhur me revizionin e paditësve, paraqitur 

kundër aktgjykimit të Gjykatës së Apelit të Kosovës në Prishtinë, Ac.nr.1540/16 datë 1 dhjetor 2019, në seancën e 

kolegjit të mbajtur më  27 shkurt 2020, mori këtë: 

 

A K T GJ Y K I M 

 

 REFUZOHET, si i pabazuar, revizioni i paditësve  R. T. dhe L. S., që të dy nga ..., paraqitur kundër 

aktgjykimit të Gjykatës së Apelit të Kosovës në Prishtinë, Ac.nr.1540/16 datë 1 dhjetor 2019. 

 

A r s y e t i m i 

 

 Me aktgjykimin e Gjykatës së Apelit të Kosovës në Prishtinë, Ac.Nr.1540/16 datë 1 Dhjetor 2019, është 

refuzuar si e pabazuar ankesa e paditësve  R. T. dhe L. S., që të dy nga Prizreni, ndërsa aktgjykimi i Gjykatës 

Themelore në Prizren, C.nr.211/2015 datë 30 Dhjetor 2015  është vërtetuar. Me aktgjykimin e vërtetuar,  është 

refuzuar kërkesëpadia e paditësve  me të cilën kanë kërkuar që të detyrohet e paditura që paditësit ti kthej në vendin 

e punës si dhe për periudhën e largimit të paligjshëm  nga puna, prej datës 19 Janar 2015 deri në kthimin në punë, të 

kompensoi të ardhurat  si dhe kontributet në bazë të ekspertizës adekuate duke llogaritur kamatën ligjore që paguhen 

nga bankat komerciale për mjetet e deponuara, me afat më tepër se një vit, pa destinim të caktuar, duke filluar nga 

dita e parashtrimit të padisë e deri në pagesën definitive në afat prej 15 ditëve nga dita e formës së prerë të këtij 

aktgjykimi nën kërcënimin e ekzekutimit të dhunshëm. Secila palë ishte ngarkuar me shpenzime te veta procedurale.  

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

aplikimit të gabuar të së drejtës materiale, me propozim që të dy aktgjykimet të gjykatave të instancës më të ulët të 

ndryshohen dhe të aprovohet kërkesëpadia e paditësve në tërësi si e bazuar. 



 Gjykata Supreme e Kosovës, pas shqyrtimit të aktgjykimit të goditur, sipas dispozitës së nenit 215 të LPK-

së, ka gjetur se:  

 

 

 Revizioni është i pathemeltë. 

 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 gjykata e shkallës së parë drejt e ka vërtetuar gjendjen 

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

pabazuar dhe për këtë arsye ankesën e paditësve e refuzon si të pathemeltë gjersa aktgjykimin e gjykatës së shkallës 

së parë e vërteton. 

 Paditësi në revizion i përsëritë dhe i parashtron çështjet të cilat ishin vlerësuar  edhe para gjykatës së 

shkallës së parë dhe të dytë gjatë shqyrtimit të raportit juridiko-kontestues e të cilat janë vlerësuar me rastin e 

marrjes së aktgjykimit nga gjykata e shkallës së dytë. Lidhur me këto në arsyetimin e aktgjykimit të gjykatës së 

shkallës së parë dhe shkallës së dytë janë dhënë arsye të mjaftuara juridike dhe faktike të bazuara në ligj , të cilat i 

aprovon edhe kjo Gjykatë e revizionit. 

 Nga shkresat e lëndës del se paditësit kanë paraqitur kërkesë për përmirësimin e kushteve të punës, tek 

avullorja  e re, me datën 16 Dhjetor 2014 dhe me pas kanë hyrë në pushim mjekësor gjegjësisht vjetor. Me faktin se 

nga pushimi vjetor gjegjësisht mjekësor nuk janë paraqitur në punë deri me 28 Shkurt 2015 ata kanë braktisur punët 

dhe detyrat. Pretendimet e tyre kanë dal se janë të pabazuara edhe në bazë të raportit të ekspertit dhe vlerësimit të 

Inspektoratit të punës sipas Ligjit  Nr. 2002/9 Për  Inspektoratin e punës në Kosovë ,  i cili është autoriteti që zbaton 

në mënyrë unike mbrojtjen në punë dhe ruajtjen e shëndetit të punëtorëve në përgjithësi. Prandaj, Gjykata Supreme 

gjenë se qëndrimi i Gjykatave të instancave më të ultra se me mosparaqitje në punë, paditësit kanë shkaktuar shkelje 

të rëndë të punëve dhe detyrave. Sipas raporteve gjendja në ambientet e punës  është kontrolluar, përmirësuar dhe 

kjo është konstatuar me datën  10 Shkurt 2015 se nuk paraqet rrezik për jetën dhe shëndetin. Prandaj refuzimi i 

punëve në kuptim të dispozitave ligjore nuk nënkupton braktisje sepse ata kanë mundur të paraqiten në punë por të 

refuzojnë detyrat e punës. Me mungesën e  pa arsyetuar nga puna duke mos u lajmëruar pas skadimit të pushimit ata 

kanë bërë shkelje të rëndë të detyrave të punës që ka paraqitur bazë të mjaftueshme për ndërprerjen e mardhënjes së 

punës.  

Lidhur me pretendimet e revizionit se Gjykata e shkallës së dytë në vend se të vendosi për kthimin në punë 

dhe përmirësimin e kushteve të punës, ka arsyetuar mungesën nga puna me çka ka tejkaluar kërkesëpadinë ku me 

nenin 214 parashihet se mund të paraqitet revizioni “për shkak të tejkalimit të kërkesëpadisë, Gjykata Supreme e 

gjen si të paqëndrueshëm. Janë vërejtur  se në revizion  përsëriten thëniet e njëjta me ato në shqyrtim dhe në ankesë 

duke pretenduar se gjykata është dashur të merr në konsideratë edhe pretendimet e ekzistimit të kushteve të punës e 



jo sipas pretendimeve te paditësve diçka tjetër. Kërkesëpadia ishte kthimi në punë dhe kompensimi dhe për të 

vendosur për ligjshmërinë e kësaj kërkese duhej që të administroheshin provat e paraqitura dhe të arsyetohen 

veprimet e palëve me rastin e ndërprerjes se mardhenjës së punës gjë që është trajtuar drejtë nga Gjykata e Apelit e 

cila ka dhënë arsye të duhura, bindëse dhe të mjaftueshme, e të pranueshme edhe për gjykatën e revizionit.  

Sipas kësaj gjendje të çështjes, Gjykata Supreme e Kosovës vlerëson se gjykatat e shkallës së parë dhe të 

dytë, në bazë të vërtetimit të drejtë dhe të plotë të gjendjes faktike, drejtë kanë zbatuar dispozitat e procedurës 

kontestimore dhe të drejtën materiale me rastin e refuzimit të kërkesëpadisë së paditësit, përkatësisht refuzimit të 

ankesës së paditësit. Aktgjykimi i godituri me revizion nuk është përfshirë në shkelje thelbësore të dispozitave të 

LPK-së dhe se e drejta materiale është zbatuar drejtë. 

Nga lartë të cekurat e në bazë të dispozitës së nenit 222 të LPK-së , u vendos si në dispozitiv të këtij 

aktgjykimi. 

 

GJYKATA SUPREME E KOSOVËS – PRISHTINË 

Rev.nr.49/2020 datë 27 shkurt 2020 

 

Kryetari i kolegjit, 

                          Beshir Islami 

 


