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

Sylejmani, kryetare, Erdogan Haxhibeqiri dhe Beshir Islami, anëtarë, në çështjen juridike të 

paditësit Xh. G., nga ..., të cilin e përfaqëson i autorizuari Sh. I., avokat nga ..., kundër të paditurës 

Korporata Energjetike e Kosovës,(KEK) sh.a me seli në Prishtinë, Distrikti në Mitrovicë, të cilën e 

përfaqëson e autorizuara Sh. M. nga Prishtina, sipas autorizimit në shkresa, për shkak të anulimit të 

vendimit për ndërprerjen e marrëdhënies së punës, duke vendosur përkitazi me revizionin e 

paditësit, të parashtruar kundër Aktgjykimit të Gjykatës së Apelit të Kosovës në Prishtinë, 

Ac.nr.1589/2017, të datës 17.10.2019,në seancën e kolegjit të  mbajtur më datë 6.04.2020, merr 

këtë: 

 

                                                      A  K  T  GJ  Y  K  I  M                        

                                                         

   REFUZOHET si i pa bazuar revizioni i paditësit Xh. G. nga ..., paraqitur kundër 

Aktgjykimit të Gjykatës së Apelit të Kosovës në Prishtinë, Ac.nr.1589/2017, të datës 17.10.2019.                                           

                                                     

A  r   s  y  e  t  i  m  i 

 

Me pjesën  I të dispozitivit, të aktgjykimit të Gjykatës së Apelit të Kosovës në Prishtinë, 

Ac.nr.1589/2017 të datës 17.10.2019, aprovohet si e bazuar ankesa e të paditurës Korporata 

Energjetike e Kosovës,(KEK) sh.a Prishtinë, Distrikti në Mitrovicë, ndërsa Aktgjykimi i Gjykatës 

Themelore në Mitrovicë-Dega në Skenderaj, C.nr. 87/2016 të datës 16.09.2010, ndryshohet ashtu që 

gjykohet: Refuzohet si e  pa bazuar kërkesëpadia e paditësit, me të cilën ka kërkuar që të anulohet si 

i kundërligjshëm Njoftimi  i Menaxherit të Distriktit në Mitrovicë,  nr. ....  i datës  3.9.2010, për 

shkëputjen e kontratës së punës si dhe Vendimi i Drejtorit të Divizionit për furnizimin në Prishtinë, 

numër ... i datës 16.9.2010,  me të cilin është vërtetuar Njoftimi për shkëputjen e kontratës për punë, 

dhe mos kthimin në marrëdhënie pune në vendin e punës përkatës sipas kualifikimit të tij dhe 

aftësive të arritura në punë, dhe të detyrohet e paditura për pagesën e të ardhurave personale  

paditësit  në lartësi të pagës prej 430 € në muaj, prej datës 16.9.2010 deri më datën 3.12.2016 në 

shumën e përgjithshme prej 32.680,00 €, me kamatë të cilën i  aplikojnë bankat komerciale në mjetet 



e deponuara më tepër se një vit pa destinim të caktuar, dhe atë duke filluar prej ditës së gjykimi t, si 

dhe shpenzimet e procedurës në shumë prej 640 €, e të gjitha në afat prej 15 ditësh, nga pranimi i 

aktgjykimit. Me pjesën II të dispozitivit, është vendos që secila palë ti bart shpenzimet e veta të 

procedurës. 

Kundër këtij aktgjykimi, në afat ligjor ka paraqitur revizion paditësi, për shkak të vërtetimit 

të gabuar të gjendjes faktike dhe zbatimit të gabuar të së drejtës materiale, me propozim që revizioni 

të pranohet si i bazuar, aktgjykimi i gjykatës së shkallës së dytë të ndryshohet dhe të mbetet në fuqi 

aktgjykimi i gjykatës së shkallës së parë 

Përgjigje në revizion ka paraqitur e paditura me propozim që revizioni i paditësit të  

refuzohet.    

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

revizion lidhur me aktgjykimin e goditur, sipas dispozitës së nenit 215 të   LPK-së, ka gjetur se: 

Revizioni është i pabazuar .   

Nga shkresat e lëndës rrjedhë se, paditësi sipas kontratës së punës nr. ...,  ishte i punësuar 

tek e paditura në kohë të pacaktuar, duke filluar nga data 1.6.2019,në punët dhe detyrat e punës 

Mbikëqyrës i ekipës për çkyqje.  Kontrolla e brendshme e të paditurës me datë 24.8.2010, ka 

vërtetuar që paditësi posedon njehsorin e pa bllombuar elektrik në shtëpi e cila gjendet në fshatin ... 

në ..., numri i konsumatorit ..., njehsori numër ...,. Njehsori është hapur në mënyrë të paautorizuar 

dhe nga brenda i është vendosur trakë filmike, e cila e ka pamundësuar leximin e energjisë elektrike 

të shpenzuar. Kontrolla e brendshme ka paraqitur fletëparaqitjen kundër  paditësit, ndërsa me datë 

27.9.2010 është paraqitur edhe kallëzimi penal. Menaxheri i distriktit ka mbajt takim me paditësin 

dhe e ka njoftuar paditësin për shkelje të detyrave të punës, paditësi është deklaruar me shkrim duke 

mohuar shkeljet me arsyetim se në atë shtëpi jeton vëllai i tij ndërsa ai jeton në ... Me njoftimin-

vendimin  e Menaxheri të Distriktit ...,  të datës 3.9.2010 paditësi është njoftuar për ndërprerjen e 

marrëdhënies së punës , për shkak të sjelljes së rëndë të keqe-1.vjedhja,shkatërrim, dëmtimi ose 

shfrytëzimi i paautorizuar i pasurisë së punëdhënësit;  2.sjellje e natyrës tepër të rëndë pas së cilës do 

të ishte e pa arsyeshme që të pritet vazhdimi i marrëdhënies së punës edhe më tej - të paraparë me 

nenin 11.3 (b) dhe(d) të Rregullores nr.2001/27 Për Ligjin Themelor të Punës në  Kosovë, dhe 

shkelje të rëndë-vjedhjen e ndonjë prone në punë apo pronësi të KEK-ut, duke përfshirë vjedhjen e 

energjisë elektrike nga dispozita e nenit 8.14 (a) të Rregullores së Punës për  Distriktet  të paditurës. 

Paditësi kundër njoftimit për ndërprerjen e marrëdhënies së punës ka parashtrua kundërshtim i cili i 

është refuzuar në bazë të vendimit të Drejtorit të Divizionit të Furnizimit nr.340 të datës 16.9.2010.  



Gjykata Komunale në Skenderaj, duke vepruar sipas kallëzimit penal, më datë 12.1.2012, 

me Aktgjykimin P.nr. 24/12,paditësin e ka shpallur fajtor për vepër penale vjedhje e energjisë  

elektrike dhe e ka dënuar me dënim me të holla. Ndaj këtij aktgjykimi ankesë ka paraqitur edhe 

prokurori publik edhe i paditësi si i akuzuar. Gjykata e Apelit të Kosovës , me Aktgjykimin PA 1. nr. 

593/2012 të datës 18.03.2013, ankesat i ka refuzuar, duke plotësuar sipas detyrës zyrtare aktgjykimin 

e kundërshtuar në pjesën që lidhet me mundësinë e zëvendësimit të gjobës me burgim. 

Gjykata e shkallës së parë, duke u bazuar në këtë gjendje të vërtetuar faktike ka vlerësuar 

se kërkesëpadia e paditësit është e bazuar dhe të njëjtën e ka aprovuar, sikur se qëndron në 

dispozitivin e aktgjykimit të atakuar, duke vlerësuar se në këtë  rast e paditura gabimisht e ka zbatuar 

Rregulloren 2001/27 Për Ligjin Themelor të Punës në  Kosovë, dhe në këtë rast është dashur të 

zbatohet Ligji mbi Marrëdhëniet e Punës i KSA-të Kosovës nga viti 1989, i cili ligj  ka qenë i 

zbatueshëm në rastin konkret, sipas Rregullores së UNMIK-ut, numër 1999/24,deri në hyrje në fuqi 

të Ligjit të Punës së R. Kosovës nr.03/L-2012,të muajit dhjetor të vitit 2010. Gjykata e shkallës së 

parë po ashtu vlerëson se së bazë të Ligjit mbi Marrëdhëniet e Punës, i cili ka qenë në fuqi, dhe 

Rregullores së brendshme mbi përgjegjësinë disiplinore dhe materiale të paditurës, të datës 

10.10.2006 ,(në pjesën e II) si dhe Rregullores të vitit 2008,e paditura para secilës ndërprerje të 

marrëdhënies së punës është e domosdoshme që të udhëheq procedurë disiplinore, e  cila ka obligim 

që ta dëgjoj punëtorin i cili ka të drejtë ta paraqes mbrojtjen e tij e  që në rast konkret e paditura nuk 

i ka zbatuar këto procedura duke e zbatuar gabimisht Ligjin material- Rregulloren 2001/27 Për 

Ligjin Themelor të Punës në  Kosovë.   

Gjykata e Apelit në procedurën e ankimimit  vlerëson se përfundimi dhe qëndrimi juridik i 

gjykatës së shkallës së parë nuk është i drejtë dhe i ligjshëm, pasi që gjykata e shkallës së parë në 

bazë të gjendjes faktike të vërtetuar drejtë, gabimisht ka aplikuar të drejtën materiale kur ka miratuar 

kërkesëpadinë e paditësit duke iu referuar ligjit dhe Rregullores së paditurës, që nuk kanë qenë  në 

fuqi në kohën e marrjes së vendimit për ndërprerjen e marrëdhënies së punës së paditësit. Kjo për 

faktin se, Njoftimi-vendimi i Menaxheri të Distriktit 329  të datës 3.9.2010, për ndërprerjen e 

marrëdhënies së punës së paditësit, është marrë në pajtim me nenin 11.3 (b) dhe(d) të Rregullores 

nr.2001/27 Për Ligjin Themelor të Punës në  Kosovë, dhe  nenin 8.14 (a) të Rregullores së Punës për 

Distriktet  të paditurës, pasi që është vërtetuar se paditësi ka bërë shkelje të rëndë- të detyrave të 

punës shfrytëzimi i pa autorizuar i energjisë elektrike nga dispozita e nenit 8.14 (a) të Rregullores së 

Punës për Distriktet  të paditurës. Për shkak të shkeljes së rëndë të detyrave të punës nga paditësi  do 

të ishte e pa arsyeshme që të pritet vazhdimi i marrëdhënies së punës së paditësit edhe më tej - të 

paraparë me nenin 11.3 (b) dhe(d) të Rregullores nr.2001/27 Për Ligjin Themelor të Punës në  

Kosovë, që ka qenë në fuqi në kohën e marrjes së vendimit, andaj ka miratuar si të bazuar ankesën e 



të paditurës, ka ndryshuar aktgjykimin e gjykatës së shkallës së parë, dhe ka refuzuar kërkesëpadinë 

e paditësit si të pa bazuar. 

Gjykata Supreme e Kosovës, duke u nisur nga gjendja e këtillë 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 paditësit është e pabazuar. Aktgjykimi i goditur nuk 

përmban shkelje thelbësore të dispozitave të procedurës kontestimore për të cilat kjo Gjykatë 

kujdeset sipas detyrës zyrtare në kuptim të nenit 215 të LPK-së. 

Në mbështetje të gjendjes së përshkruar të çështjes, kjo Gjykatë gjen se gjykata e shkallës 

së dytë ka dhënë argumente të mjaftueshme në mbështetje të konstatimeve të saj lidhur me 

aktgjykimin e goditur. Faktet të cilat i ka vërtetuar gjykata e shkallës së dytë nuk vejnë në pyetje   

ligjshmërinë e aktgjykimit. Provat tjera të analizuara në hollësi nga gjykata e shkallës së dytë i 

materializojnë konstatimet e saja të fundit në lidhje me zbatimin e së drejtës materiale. Sipas 

vlerësimit të kësaj Gjykate, aktgjykimi i goditur nuk përmban të meta të cilat do të kontestonin 

ligjshmërinë e aktgjykimit lidhur me zbatimin e gabuar të së drejtës materiale. Kjo për faktin se, me 

rastin e shkëputjes së kontratës së punës së paditësit e paditura i ka respektuar procedurat e 

përcaktuara ligjore  me nenin 11.5 (a)dhe (b), Rregulloren Nr.2001/27 Për Ligjin Themelor të Punës 

në Kosovë, që ka qenë në fuqi në kohën e kohën e shkëputjes së kontratës së punës së paditësit dhe 

nenit 8.4 a)   të Rregullores Nr. 3 ,për Operacionet e Distriktit të KEK-ut, ashtu që e paditura e ka 

njoftuar paditësin me shkrim për takimin me punëdhënësin për qëllimin e saj për ta ndërprerë 

kontratën e punës së paditësit, për shkelje të detyrave të punës .Takimi është mbajtur në prani të 

përfaqësuesit të sindikatës dhe Menaxherit të Distriktit, ku paditësi është njoftuar  për arsyet e 

ndërprerjes së  kontratës së  punës . 

Gjykata Supreme vlerëson se gjykata e shkallës së dytë drejtë ka përfunduar i se, njoftimi -

vendimi  i Menaxherit të Distriktit me nr...,  i datës 3.9.2010, është ligjërisht i drejtë për arsye se 

paditësi ka bërë shkelje të rëndë të detyrave të punës, sjellje e rëndë e keqe-1.vjedhja,shkatërrimi, 

dëmtimi ose shfrytëzimi i paautorizuar i pasurisë së punëdhënësit; 2.sjellje e natyrës tepër të rëndë 

pas së cilës do të ishte e pa arsyeshme që të pritet vazhdimi i marrëdhënies së punës edhe më tej - të 

paraparë me nenin 11.3 (b) dhe(d) të Rregullores nr.2001/27 Për Ligjin Themelor të Punës në  

Kosovë, dhe shkelje të rëndë-vjedhjen e ndonjë prone në punë apo pronësi të KEK-ut, duke përfshirë 

vjedhjen e energjisë elektrike nga dispozita e nenit 8.14 (a) të Rregullores së Punës për Distriktet  të 

paditurës. Kjo për faktin se më datën 11.8.2010 me rastin e kontrollës nga ekipi i Departamentit të 

detyrave të veçanta është konstatuar se njehsori elektrik i paditësit me nr. ..., nuk kishte të vendosur 

bllombën distributive si dhe ishte futur shiriti filmik i rëntgenit në njehsorë për të pa mundësuar 

matjen e rregullt të energjisë elektrike. 



 Për më tepër, përgjegjësia e paditësit është vërtetuar edhe me aktgjykim të plotfuqishëm në 

procedurë penale. Paditësi edhe përmes pagesës mujore të ardhurave personale ka bërë pagesën e 

harxhimit të energjisë elektrike të regjistruar në njehsorin me nr. ...,grupi tarifor ...,shifra ...,si dhe me 

datë 1.6.2007 ka nënshkruar edhe deklaratën –a ...,ku ka marrë përgjegjësi edhe  për gjendjen 

teknike të njehsorit, prandaj rezulton se njehsori kontestues ka qenë i paditësit. 

 Nga kjo rrjedhë se gjykata e shkallës së dytë, drejtë ka vlerësuar se paditësi është 

përgjegjës për shkelje të detyrave të punës, ashtu që arsyetimi i aktgjykimit të gjykatës së shkallës së 

parë, se gjykata nuk ka mundë të vërtetoj përgjegjësinë e paditësit për shkelje të detyrave të punës 

është i pa pranueshëm për arsye se nga provat e administruara në gjykatën e shkallës së parë, paditësi 

nuk ka arritur  të  provoj të kundërtën e fakteve të gjetura nga punëdhënësi.  Në këtë rast gjykata e 

shkallës së parë gabimisht ka zbatuar  Ligjin mbi Marrëdhëniet e Punës  nr. 12/1989,  kjo për  faktin 

se në kohën e shkëputjes së kontratës së punës së paditësit në fuqi ka qenë Rregullorja e UNMIK-ut 

2001/27 Për Ligjin Themelor të Punës në Kosovë dhe Rregullorja e KEK-ut, nr. 3,  e datës 30 nëntor 

2009 .  

Gjykata Supreme vlerëson se shkaqet e paraqitura ne revizion nuk e bëjnë  vendimin e  

gjykatës së shkallës së dytë të cenueshëm përkitazi me zbatimin e gabuar të së drejtës materiale 

ashtu si pa bazë theksohet në revizion, pasi që aktgjykimi i gjykatës së shkallës së dytë është marrë 

me respektim te ligjit material që ka qenë i zbatueshëm dhe në fuqi në kohën e shkëputjes së 

kontratës së punës së paditësit, për çka u vendos si në dispozitiv të këtij aktgjykimi. 

 

Pretendimet e ngritura në revizion lidhur me vërtetimin e gabuar të gjendjes faktike, kjo 

Gjykatë nuk i vlerësoj për faktin se, në bazë të nenit 214 .2 të LPK-së, revizioni nuk mund të 

paraqitet për këtë shkak.  

 

Nga sa u tha më lart me zbatimin e nenit 222 të LPK, u vendos si në dispozitiv të këtij 

aktgjykimi.  

 

                        

                            GJYKATA SUPREME E KOSOVËS NË PRISHTINË 

                       Rev.nr.60/ 2020 datë 06.4.2020 

                                                                                                                Kryetare e kolegjit 

                                                                                                                 Gyltene Sylejman, 

 

 



 

 

  

 

 


