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Numri i lëndës: 2019:265871 

Datë: 29.01.2021 

Numri i dokumentit:     01457822 

 

A.nr.626/2018 

 

GJYKATA THEMELORE NЁ PRISHTINЁ, Departamenti për Çështje Administrative, me 

gjyqtarin Hajriz Hoti, e me zyrtarin ligjor, Fatlum Gashi, në konfliktin administrativ të 

paditëses, J. F. nga fshati T., Komuna e N., të cilin me autorizim e përfaqëson D. L., avokat 

nga G., kundër të paditurës, Ministria e Punës dhe Mirëqenies Sociale–Inspektorati i Punës-

TEIP në Prishtinë, për shkak të anulimit vendimeve, në shqyrtimin kryesor publik të mbajtur në 

prani të autorizuarit të paditëses, e në mungesë të palës së paditur të thirrur në mënyrë të 

rregullt, me dt.28.01.2021, merr këtë,  

A K T G J Y K I M 

 

I. Refuzohet kërkesëpadia e paditëses, J. F. nga fshati T., Komuna e N., me të cilën ka kërkuar 

që të anulohen si të kundërligjshme, vendimet e  të paditurës, Ministria e Punës dhe Mirëqenies 

Sociale-Inspektorati i Punës, me nr.02/C-1040 i dt.22.11.2017, dhe vendimi nr.54/2018, i 

dt.08.02.2018,si dhe të vërtetohet se paditësja ka themeluar marrëdhënie punë në kohë të 

pacaktuar në shkollën fillore “...” në fshatin B., Komuna e N., po ashtu të detyrohet e komuna e 

N. që t’ia paguaj të gjitha pagat nga dita e ndërprerjes së marrëdhënies së punës dt.31.05.2017 

e deri me dt.28.01.2021, ndërsa në të ardhmen t’ia paguaj pagat e rregullta, si e pa bazuar.  

 

II. Secila palë i bart shpenzimet e veta të procedurës. 

 

A r s y e t i m 

 

Shqyrtimi kryesor në këtë çështje juridike, është mbajtur në kuptim të nenit 41 të Ligjit për 

Konfliktet Administrative, në prani të autorizuarit të paditëses, e në mungesë të palës së paditur 

të thirrur në mënyrë të rregullt. 

 

I autorizuari i paditëses, J. F. av. D. Ll. në seancën e shqyrtimit kryesor ka deklaruar, se mbetët 

në tërësi pranë padisë dhe kërkesës së saj, duke kërkuar që të anulohen vendimet e atakuar si të 

kundërligjshme. Ka theksuar se në lidhje me aktin e lëshuar nga Shkolla fillore “....” nq B. me 

te cilën kërkohet qe nga lista e pagave të hiqet J. F., sepse sipas kontratës është e punësuar si 

arsimtare, të njëjtin e kontestoj duke pasur parasysh se nuk është dhënë kurrfarë arsyetimi pse 

të hiqet paditësja nga lista e pagave. Edhe pse në njërin akt po ceket se paditësja nuk është 

angazhuar në punë për pozitën për të cilën është paguar dhe se kjo është pa ndikim në gjykimin 

e gjykatës, sepse e emëruara është punëtore ne bazë të kontratës dhe punëdhënësi ka qenë i 

obliguar ta angazhoj komfor me kontratën, apo të sjellë vendim apo aktvendim që po ia 

ndërprenë marrëdhënies e punës. Ka shtuar se është e çart se paditësja deri në vitin 2017 ka 

qenë në vend të punës dhe ka kryer punën faktike për punëdhënësin. I ka propozuar Gjykatës 

që të anulohen vendimet e të paditurës Ministria e Punës dhe Mirëqenies Sociale-Inspektorati i 
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Punës në Prishtinë, vendimi me nr.02/C-1040 të dt.22.11.2017, vendimi nr.54/2018, i 

dt.08.02.2018,si dhe të vërtetohet se paditës a ka themeluar marrëdhënie punë në kohë të 

pacaktuar në Shkollën fillore “...” në fshatin B., Komuna e N., si dhe të detyrohet e paditura që 

t’ia paguaj të gjitha pagat nga dita e ndërprerjes dt.31.05.2017 e deri me dt.28.01.2021, ndërsa 

në të ardhmen t’ia paguaj pagesat e rregullta. 

 

E Paditura me përgjigje në padi të dt.25.02.2020, e ka kontestuar në tërësi padinë e paditëses, 

duke i propozuar Gjykatës që padinë dhe kërkesëpadinë e paditëses ta refuzon në tërësi si të pa 

bazuar dhe ta lenë në fuqi vendimin e të paditurës si të drejtë dhe të bazuar në ligj.  

 

Gjykata në seancën e shqyrtimit kryesor të dt.28.01.2021, ka bërë administrimin e provave dhe 

atë; vendimet e të dt.22.11.2017, dhe të dt.08.02.2018, konkursi i shpallur nga Komuna e 

Novobërdës i dt.27.07.2017, pasqyra e llogarive bankare të paditëses të lëshuar nga Raifaisen 

Bankë të dt.19.03.2018, lista e pagave e lëshuara nga Komuna e N. për periudhën kohore nga 

dt.01.06.2006, e deri me dt.30.06.2017 me te cilin figuron emri i paditëses, pasqyra e trustit e 

dt.31.12.2017, njoftimet e lëshuara nga Shkolla fillore “...” në B. të dt.30.08.2017, dhe 

dt.01.06.2017, raporti i lëshuar nga e paditura i dt.26.10.2017, si dhe ankesa e paditëses e 

dt.15.12.2017. 

 

Gjykata vlerësoi ligjshmërinë e vendimeve të goditura  ne  padi në përputhje me nenin 44 të 

Ligjit për Konfliktet Administrative dhe provave të administruara në seancën e shqyrtimit 

kryesor, ku ka gjetur se kërkesëpadia e paditëses është e pa bazuar. 

 

Me vendimin e shkallës së dytë të Inspektoratit të Punës vendimi nr.54/2018, i dt.08.02.2018, 

të goditur me padi, është refuzuar ankesa e paditëses dhe është vërtetuar vendimi i 

Inspektoriatit të Punës në Gjilan me nr.02/C-1040 të dt.22.11.2017. 

 

Gjykata duke vlerësuar ligjshmërinë e vendimeve të goditura me padi, i’u referua Ligjit të 

Punës Nr.03/L-212, nenit 14 të të njëjtit i cili përcakton se “1. I punësuari e fillon punën ditën e 

përcaktuar me Kontratën e Punës. 2.Në  qoftë se  i  punësuari  nuk  e  fillon  punën  në ditën e 

caktuar me Kontratën e Punës, do të konsiderohet se nuk ka themeluar marrëdhënie pune, 

përveç në qoftë se është penguar të fillojë punën për shkaqe të arsyeshme, ose në qoftë se 

punëdhënësi dhe i punësuari merren vesh ndryshe”. Ndërsa neni 10 i të njëjtit ligj përcakton se 

“Kontrata e punës lidhet në formë të shkruar dhe nënshkruhet nga punëdhënësi dhe i punësuari. 

Kontrata përfshin elementet e përcaktuara sipas nenit 11 të këtij ligji”. Po ashtu Gjykata iu 

referua edhe nenit Neni 70 të të njëjtit ligj i cili përcakton se, “Punëdhënësi mund t’ia 

ndërpresë kontratën e punës të  punësuarit  me një periudhë paralajmërimi, atëherë kur:1.1. 

ndërprerja e tillë arsyetohet për arsye ekonomike, teknike ose organizative;1.2. i punësuari nuk 

është më i aftë t’i kryejë detyrat e punës;1.3. punëdhënësi mund ta ndërpresë kontratën e punës 

në rrethanat e përcaktuara  në nën-paragrafin 1.1. dhe 1.2, të këtij paragrafi nëse është e 

papërshtatshme për punëdhënësin që ta transferojë të punësuarin në një vend pune tjetër, ta 

trajnojë a ta kualifikojë atë për ta kryer punën ose ndonjë punë tjetër;1.4. punëdhënësi mund 

t’ia ndërpresë kontratën e punës të punësuarit në periudhën e kërkuar të paralajmërimit të 

ndërprerjes në: 1.4.1. rastet e rënda të sjelljes së keqe të punonjësit; dhe 1.4.2. për shkak të 

përmbushjes së pakënaqshme të detyrave të punës. 1.5. punëdhënësi  duhet  ta  njoftojë  të  

punësuarin  për  largimin  e  tij/saj  menjëherë  pas  rastit  që shpie në largim, ose sapo 

punëdhënësi të jetë vënë në dijeni të atij rasti; 1.6. punëdhënësi mund t’ia ndërpresë kontratën e 

punës të punësuarit pa periudhën e kërkuar të paralajmërimit të ndërprerjes, atëherë kur: 1.6.1. i  

punësuari  është  fajtor  për  përsëritjen  e një  keq  sjelljeje  më  pak  serioze ose të shkeljes së 

detyrimeve; 1.6.2. performanca e të punësuarit mbetet e pakënaqshme përkundër 
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paralajmërimit me shkrim. 2. Punëdhënësi  mund  ta  ndërpresë  kontratën  e  punës në  bazë  të  

nën-paragrafit 1.6. të  paragrafit  1. të këtij  neni  vetëm  atëherë  kur  i  punësuari  ka  marrë  

përshkrimin  në formë të shkruar të performancës së pakënaqshme, një afat të përcaktuar kohor 

brenda të cilit i punësuari duhet ta përmirësojë performancën e  vet, si  dhe  një  deklaratë se 

dështimi për  përmirësimin  e  performancës  do  të  rezultojë  me  largim  nga puna pa asnjë 

paralajmërim të mëtejmë me shkrim. 3. Punëdhënësi duhet që të  mbajë  takim  me  të  

punësuarin  për  t’ia  shpjeguar  atij/asaj  ndërprerjen e kontratës së punës ose me qëllim që t’ia 

dorëzojë paralajmërimin, i  punësuari ka të drejtë që të shoqërohet nga një përfaqësues sipas 

dëshirës së vet. 4. Marrëveshjet Kolektive ose Aktet e  Brendshme  të  Punëdhënësit  mund  t’i  

specifikojnë llojet e keq sjelljeve ose të shkeljeve të detyrimeve të cilat bëjnë që i punësuari t’i 

nënshtrohet  ndërprerjes të kontratës  së  punës  pa  periudhë  paralajmërimi, qoftë  pas  një  

rasti  të  vetëm  dhe qoftë pas shkeljeve të përsëritura”.  Kurse neni 71 i të njëjtit ligj përcakton 

se, “Punëdhënësi mund të ndërpresë kontratën e punës në kohë të pacaktuar në bazë të nenit 70, 

të këtij ligji ne këto intervale kohore të njoftimit:1.1.prej gjashtë (6) muaj deri në dy (2) vite 

punësim, tridhjetë (30) ditë kalendarike;1.2.prej dy (2) deri në dhjetë (10) vite punësimi, 

dyzetepesë (45) ditë kalendarike;1.3.mbi dhjetë (10) vite punësim, gjashtëdhjetë (60) ditë 

kalendarike. 2. Punëdhënësi mund të ndërpresë kontratën e punës për kohë të caktuar me 

njoftim prej tridhjetë (30) ditësh kalendarike. Punëdhënësi i cili nuk ka për qëllim të ripërtërijë 

kontratën  me periudhë të caktuar duhet të  informojë punësuarin së paku tridhjetë (30) ditë 

para skadimit të kontratës. Dështimi për ta njoftuar nga punëdhënësi, do t’i japë të drejtën të 

punësuarit për zgjatjen e tridhjetë (30) ditëve kalendarike shtesë me pagë të plotë”. 

 

Me provat e administruara në seancën e shqyrtimit kryesore Gjykata verën se ankuesja 

Gjykatës nuk i ofruar kontratë punë me kohë të caktuar apo të pa caktuar, apo ndonjë vendim të 

lëshuar nga Komuna e N., me të cilën do të vërtetohet nga Gjykata se e njëjta ka qenë në 

marrëdhënie punë në Komunën e N., përkatësisht, në Shkollën fillore “....” në fshatin Bostan, 

ashtu siç është përcaktuar me nenin 14, të Ligjit të Punës, ku thuhet se “I punësuari e fillon 

punën ditën e përcaktuar me Kontratën e Punës. 2.Në  qoftë se i punësuari nuk e fillon  punën  

në  ditën e caktuar me Kontratën e Punës, do të konsiderohet se nuk ka themeluar marrëdhënie 

pune, përveç në qoftë se është penguar të fillojë punën për shkaqe të arsyeshme, ose në qoftë se 

punëdhënësi dhe i punësuari merren vesh ndryshe”, e në rastin konkret Gjykata gjenë se 

paditësi nuk ka lidhë fare kontratë të punës me organin e punësimit, dhe në këtë kuptim nuk 

mund të konsiderohet se ka themeluar marrëdhënie punë fare me organin e punësimit, 

pavarësisht se të njëjtës i janë paguar pagat nga organi i punësimit pa ndonjë bazë ligjore.  

 

Në këtë kuptim gjykata vlerëson se e paditura drejtë ka vendosur duke u bazuar në dispozitat e 

lartëcituara të Ligjit të Punës së Kosovës, kur ka refuzuar ankesën e paditëses si ta pa bazuar 

dhe ka vërtetuar vendimin e organit të shkallës së parë. 

 

Gjykata ka vlerësuar edhe pretendimet e të autorizuarit të paditësit, të dhëna në padi dhe në 

seancën e shqyrtimit kryesor, por të njëjtat pretendime i refuzoi si të pa bazuara, nga fakti se 

paditësja me asnjë provë të vetme nuk i provuar të njëjtat pretendime se i ka respektuar 

dispozitat e sipërcituara të Ligjit të Punës, përkatësisht ka pasur kontratë punë me organin e 

punësimit për të vlerësuar pastaj Gjykata kërkesën e saj për vërtetimin e marrëdhënies së punës 

së paditëses me organin e punësimin dhe kërkesës për  kompensimin e pagave të pa paguara.  

 

Prandaj, Gjykata vlerëson se në këtë çështje administrative drejtë është vërtetuar gjendja 

faktike nga e paditura, drejtë ka zbatuar dispozitat e Ligjit për Procedurën e Përgjithshme 

Administrative dhe të ligjit material, kur ka refuzuar ankesën e paditëses dhe ka vërtetuar 

vendimin e inspektorëve të punës të datës;22.11.2017. Mbi këto arsye thëniet e paditëses në 
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padi dhe në seancën e shqyrtimit kryesor nuk i aprovoi, sepse i vlerësoi pa ndikim në 

vërtetimin e një gjendje tjetër faktike nga ajo e vërtetuar nga e paditura. 

 

Lidhur me shpenzimet e procedurës, Gjykata ka vendosur konform nenit 64 të Ligjit për 

Konflikte Administrative, që secila palë t’i bartë shpenzimet e veta. 

 

Duke u bazuar në arsyet e dhëna me lart, Gjykata në kuptim të nenit 5, 6, 38, 43, dhe 46.2, të 

Ligjit për Konfliktet Administrative, ka vendosur si në dispozitiv të këtij aktgjykimi. 

 

GJYKATA THEMELORE NЁ PRISHTINЁ 

A.nr.626/2018, dt.28.01.2021, 

Zyrtar Ligjor                                                                                                     G j y q t a r i 

Fatlum Gashi                       Hajriz Hoti    

 

Këshillë Juridike: kundër këtij aktgjykimi është e lejuar ankesa, në afat prej 15 ditësh nga dita e  

marrjes së të njëjtit, Gjykatës së  Apelit në Prishtinë, përmes kësaj gjykate 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


