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Numri i lëndës: 2019:250145 

Datë: 04.08.2021 

Numri i dokumentit:  02060508 

 

 GJYKATA THEMELORE E PRISHTINËS – Departamenti i Përgjithshëm, 

gjyqtari Përparim Zeka, duke shqyrtuar dhe zgjidhur kontestin nga marrëdhënia juridike 

civile të paditësit E. A., nga P., përfaqësuar me autorizim nga V. H., avokat në Prishtinë, 

kundër të paditurës Kompania Kosovare dhe Distribuim dhe Furnizim me Energji 

Elektrike – KEDS sh.a., me seli në Prishtinë, përfaqësuar në shqyrtimin kryesor nga A. 

K., sipas autorizimit, pas përfundimit të shqyrtimit kryesor të çështjes të mbajtur më 

08.07.2021, në seancë publike, në të cilën kanë prezantuar të autorizuarit e palëve 

ndërgjyqëse, më datë 15.07.2021, dha këtë: 

 

A K T G J Y K I M 

 

I. PJESËRISHT APROVPHET SI E THEMELTË kërkesëpadia e paditësit E. 

A., nga P., ANULOHET si joligjor Vendimi nr. 6181, i datës 16.09.2019, e nxjerra nga e 

paditura Kompania Kosovare dhe Distribuim dhe Furnizim me Energji Elektrike – KEDS 

sh.a., me seli në Prishtinë, përmes të cilëve paditësit i është ndërprerë marrëdhënia e 

punës. 

 

II. DETYROHET e paditura që paditësit në emër të kompensimit të së ardhurave 

personale, t’ia paguaj dyfishin e pagave mujore për periudhën nga data 16.09.2019 deri 

më 31.12.2019 dhe atë në emër të pagave neto shumën prej 4,585.46€ 

(katërmijepesëqindetetëdhjetepesë euro e dyzetegjashtë euro/cent), në emër të kontributit 

pensional shumën prej 61.615 € (pesëqindegjashtëmbëdhjetë euro e gjashtëmbëdhjetë 

euro/cent) si dhe në emër të tatimit të paguaj shumën prej 1.813 0€ (treqindetetëmbëdhjetë 

euro e dhjetë euro/cent), me kamatë vjetore prej 8% (tetë përqind), duke filluar nga data 
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30.10.2019, e deri në pagesën definitive në afat prej 7 ditësh pas pranimit të këtij 

aktgjykimi. 

 

III. REFUZOHET e themeltë pjesa tjetër e kërkesëpadisë së paditësit me të cilën 

ka kërkuar që të obligohet e paditura që paditësin ta kthej në vendin e tij të punës apo në 

një vend tjetër të përshtatshëm që i përgjigjet kualifikimit të tij, të bëjë kompensimin në 

emër të pagave shumën prej  ëjnetezëjn e orue ëthsajgedniqësepejimëtet( €12.605,8

euro/cent), si dhe pagat bruto në shumë prej 683.00 në muaj nga data 30.04.2021, deri në 

plotfuqishmërinë e aktgjykimi. 

 

IV. DETYROHET e paditura që paditësit t’ia paguaj shpenzimet e procedurës 

kontestimore në shumë prej 2.902,1 0€ (njëmijedyqindenëntë euro e njëzetë euro/cent), në 

afat prej 7 ditësh pas pranimit të këtij aktgjykimit. 

 

A r s y e t i m 

 

 Paditësi, në këtë gjykatë përmes të autorizuarit të tij ka parashtruar padi, kundër 

të paditurës, me objekt të kontestit dhe vlerë të objektit të kontestit si në hyrje të këtij 

aktgjykimi, duke kërkuar që të anulohet vendimi i të paditurës nr. 6181, i datës 

16.09.2019, dhe të obligohet e paditura që paditësin ta kthej në vendin e tij të punës apo 

në një vend tjetër të përshtatshëm që i përgjigjet kualifikimit të tij, të bëjë kompensimin 

në emër të pagave shumën prej 13,508.80€ pagat bruto në shumë prej 683.00 në muaj nga 

data 30.04.2021, deri në plotfuqishmërinë e aktgjykimi, me kamatë ligjore prej 8%, nga 

dita e parashtrimit të padisë e deri në plotfuqishmërinë e saj. Në padi ka theksuar se 

paditësi në cilësi të punëtorit me të paditurën në cilësinë e punëdhënësit kanë pasur të 

lidhur kontratë pune në vazhdimësi duke përfshirë edhe atë të fundit me afat prej 

01.01.2019 deri më 31.12.2019. ka shtuar se pas auditimit dhe kontrollit të kryer, paditësi 

pranon në email nga zyra e auditimit të së paditurës me të cilën kërkohet të sqarohet në 

lidhje me një shtyllë të drurit ku në momentin e ngarkimit prezent ka enë depoisit N. I.. 

Më këtë email menjëherë përgjigjet paditësi duke sqaruar rrethanat se i ka ndodhur 

ngjarja. Tutje, ka shtuar se më 29.06.2019 vjen edhe sqarimi nga B. J., me të cilin i njëjti 

sqaron se edhe punëtori depoisit N. I. por edhe tani paditësi kanë vepruar në përputhje me 

rregullat, procedurat dhe udhëzimet e mbikëqyrësve të tyre. Ka shtuar se pas këtyre 

ngjarjeve të zhvilluara dhe sqarimeve të dhëna paditësit nga e paditura ka marr vendimin 

për suspendim të përkohshëm nga marrëdhënia e punës. Ka shtuar se kundër vendimit për 
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suspendim paditësi brenda afatit ligjor ka parashtruar ankesë. Më datë 18.09.2019, 

paditësit pranon vendimin nr. 6181 të datës 16.09.2019, me të cilin e paditura i ka 

ndërprerë marrëdhënien e punës prej datës 17.09.2019, pa periudhë paralajmërimi – 

njoftimi për shkak të shkeljeve të rënda disiplinore.  

 

 I autorizuari i paditësit në seancat e mbajtura dhe në fjalën e tij përfundimtare ka 

deklaruar se qëndron në tërësi pranë padisë dhe kërkesë së saj të precizuara, duke shtuar 

se nga provat e administruara është vërtetuar kërkesëpadia e paditësit, andaj edhe ka 

propozuar që e njëjta të aprovohet në tërësi si e bazuar.  

 

Ka kërkuar shpenzimet e procedurës dhe atë për përpilimin e paditës shumën prej 

208.00€, për taksë për padi shumën prej 40.00€, për ekspertizën financiare shumën prej 

150.00€, për përfaqësime në tri seanca shumën prej 811.20€, gjithsejtë 1,209.20€. 

 

E paditura përmes përgjigje në padi e ka kontestuar në tërësi kërkesëpadinë e 

paditësit, duke shtuar se vendimet e të paditurës për shkëputjen e kontratës së punës janë 

të ligjshme dhe të harmoni me aktet normative të së paditurës dhe dispozitat ligjore. Më 

tej ka shtuar se me provat pa kontestueshme është vërtetuar se paditësi me veprimet e tij 

ka bërë shkelje të rënda të detyrave të punës të përshkruara si në arsyetimin e vendimit 

nr. 6181 të datës 16.09.2019. Ka shtuar se në procedurën e zhvilluar te e paditura në 

mënyrë të pa dyshimtës është konstatuar se fillimit më 15.08.2019 sipas vendimit 5427 

është marr vendim mbi suspendimin të përkohshëm nga marrëdhënia e punës dhe pas 

hetimeve përkatësisht grumbullimit dhe sigurimin e provave materiale dhe atyre 

procedurale. Ka shtuar se paditësit kontrata e punës me nr.14244 e datës 20.03.2019 i 

është shkëputur për shkak te shkeljeve te detyrave të rënda te punës nga neni 7 i paragrafit 

7.1 nen paragrafi (h), (k) dhe (l) te Kodit Disiplinor te KEDS-it, në atë mënyre që i njëjti 

me datën 20.03.2019 ka tejkaluar autorizimin e tij ashtu qe ne bashkëpunim me kolegun 

B. S. dhe ka lejuar qe ne shtyllë e drurit 12 m te dale nga depoja ku ka qene përgjegjës, 

përkatësisht pa fletëdalje adekuate siç e parasheh procedura dhe obligimet e punës të 

punëmarrësit në këtë raste të paditësit se bashku me një shtyllë beton sipas fletëdaljes me 

nr.2019/4821, me çka me këtë veprim i kanë kontribuar punëmarrësit B. S. Me veprimet 

e veta paditësi ka bërë shkelje të renda të detyrave te punës siç është përcaktuar në Kodin 

Disiplinor dhe mbi këtë bazë në pajtim me nenin 70 paragrafi 4 i Ligjit të Punës të 

Republikës se Kosovës dhe dispozitave nga neni 50 paragrafi 3 lidhur me paragrafin 1 
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pika (c) te Kodit të Punës, paditësit i është shkëputur kontrata e punës pa periudhë 

paralajmërimi-njoftimi. Më tej ka shtuar se paditësi ne padi thekson se nuk ka pasur 

njohuri lidhur me rastin, kurse me datën 24.06.2019 përmes postes elektronike ka sqaruar 

se shtylla e vjetër e drurit ka dale nga depoja pa fletë kthesë me arsyetim se sipas shoferit 

ka kërkuar koordinatorin se kërkesën kanë harruar ta plotësojnë, pas prezantimit te 

fakteve dhe provave se B. S. nuk e ka marre shtyllën me kërkesën e koordinatorit E. A. e 

ndryshon deklaratën duke theksuar se kinse nuk ka pasur njohuri lidhur me rastin dalja e 

shtyllës se drurit 12m nga depoja. Nga këto të cekura ka propozuar refuzimin e 

kërkesëpadisë.  

 

I autorizuari i të paditurës në seancat e mbajtura dhe në fjalën e tij përfundimtare 

të dorëzuar me shkrim ka deklaruar se me shqyrtimin e provave është vërtetuar në mënyrë 

të plotë se vendimi i atakuar është në pajtueshmëri të plotë me Ligjin e Punës në fuqi dhe 

rregulloret e të paditurës në fuqi. Ka shtuar se nga provat e administruara është vërtetuar 

se paditësi më 20.03.2019, duke qenë i angazhuar si udhëheqës u depos së KEDS në 

Distriktin e Prizrenit, ka keqpërdorur detyrën zyrtare duke tejkaluar autorizimet e tij duke 

iu lejuar punëmarrësve B. S. dhe L. B., që pa fletëdalje të depos të marrin një shtyllë të 

betonit 12 metërshe nga depoja. Po ashtu duke mos evidentuar në sistem të depos daljen 

e materialit nga depoja, me këto veprime ka cenuar rëndë Kodin Disiplinor të KEDS, 

duke bërë shkelje të rënda të detyrave të punës nga neni 7, par. 7.1, pika h), k) dhe l), në 

lidhje me keqpërdorim të detyrës zyrtare dhe shkelje të detyrave të punës. Nga këto të 

cekura i ka propozuar gjykatës së kërkesëpadinë e paditësit ta refuzon në tërësi si të 

pabazuar. 

 

Shpenzimet e procedurës i ka kërkuar të paspecifikuara.  

 

Për vërtetimin e plotë të gjendjes faktike dhe fakteve vendimtare, gjykata gjatë 

shqyrtimit kryesor ka bërë administrimin dhe vlerësimin e këtyre provave: kontrata e 

punës me nr.30282/14244, e datës 24.12.2018, përshkrimi i vendit te punës, e-mail e datës 

24.06.20019, e-mail e darës 29.06.2019, vendimi me nr.5427, i datës 15.08.2019, ankesa 

me nr. 50460 e datës 19.08.2019, përgjigjja në kërkesë, me nr.5758 të datës 28.08.2019, 

vendimi me nr.6181 i datës 16.09.2019, ankesa me nr.1018 e datës 20.09.2019, deklarata 

e datës, 19.09.2019 e Nj. I., vendimi me nr.6753 e datës 04.10.2019, vendimi i 

Inspektoratit të Punës me nr.01/37-253/19-A,e datës 10/02.2020, vendimi i Inspektoratit 
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te Punës-organit te shkalles se dytë me nr. 293/2020 e datës13.05.2020, e-mail e datës 

24.06.2019, deklarata për arsyetimin e te gjeturave te Auditimit te brendshme e datës 

24.06.2019, e personit B. S., fletëparaqitja për procedure disiplinorë me nr.5248, e datës 

09.08.2019, flet dorëzimi, i datës 16.08.2019, flet dorëzim i datës 28.08.2019, flet 

dorëzim i datës 04.09.2019, flet dorëzim i datës 18.09.2019, njoftimi për fillimin e 

procedurës disiplinorë e datës 09.08.2019, e-mail e datës 09.08.2019, proces verbali mbi 

seancën disiplinore me nr., 5990, e datës 06.09.2019, padia e te paditurës, e datës, 

04.08.2020, lista e pagës te paditësit sipas te paditurës, Ekspertiza financiare e datës 

30.04.2021, si dhe pasqyra e llogaritjes se trusti e dorëzuar me ekspertize. 

 

Gjykata pas vlerësimit te pohimeve te palëve ndërgjyqëse dhe provave te nxjerra 

në kuptim të nenit 8 të Ligjit të Procedurës Kontestimore (LPK), me kujdes dhe me 

ndërgjegje ka çmuar çdo provë veç e veç dhe të gjitha ato së bashku, e pas kësaj ka gjetur 

se kërkesëpadia e paditësit është pjesërisht e themeltë dhe si e tillë edhe është aprovuar.  

 

Nga provat shkresore të administruara, por edhe nga pohimet e palëve 

ndërgjyqëse, për gjykatën ishte jokontestuese fakti se paditësi ka qenë në marrëdhënie 

pune në kohë të caktuar tek e paditura, i caktuar në detyrat e punës si Udhëheqës i depos, 

gjë që vërtetohet edhe nga kontrata e punës nr.30282/14224 e datës 24.12.2018 e lidhur 

në periudhë kohore të caktuar prej dt.01.01.2019 deri më 31.12.2019.  

 

Kontestuese për palët ndërgjyqëse ishte çështja e ligjshmërisë së vendimit të së 

paditurës për shkëputjen e kontratës së punës paditësit, çështja se e paditura këtë vendim 

a e ka marr në përputhje me dispozitat ligjore të parapara në Ligjin e Punës. 

 

Nga provat e administruara gjykata gjeti se me vendimin e të paditurës nr. 6181 

të datës 16.09.2019, paditësit i shkëputet kontrata e punës pa periudhë paralajmërimi, për 

shkak se më 20.03.2019, duke qenë i angazhuar si Udhëheqës i depos së KEDS, në 

Distriktin e Prizrenit, ka keqpërdorur detyrën zyrtare duke tejkaluar autorizimet e tij, ka 

lejuar që punëmarrësi B. S., të marr material nga depoja e KEDS në Prizren dhe atë një 

shtyllë elektrike 12 metërshe të drurit pa fletëdalje të depos si dhe për shkak se të njëjtën 

datë nuk e kishte evidentuar në sistem të depos së KEDS daljen e materialit nga depoja 

përkatësisht të shtyllës elektrike 12 metërshe të drurit.  
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Paditësi i pakënaqur me vendimin e të paditurës, kishte bërë ankesë[ më 

20.09.2019, kundër vendimit për shkëputjen e kontratës së punës, mirëpo e paditura 

përmes vendimit 6753 të datës 04.10.2019, i kishte refuzuar paditësit kërkesën dhe kishte 

vërtetuar vendimin për shkëputjen e kontratës së punës.  

 

Deri tek nxjerrja e këtyre vendimeve e paditura ka ardhur pasi që si pasojë e 

konstatimeve nga Raporti i Auditorit të Brendshëm me numër 2019-IA-022, i datës 

02.08.2019, ishte iniciuar procedura disiplinore nga paditësit, me pretendimin se i njëjti 

se më 20.03.2019, duke qenë i angazhuar si Udhëheqës i depos së KEDS, në Distriktin e 

Prizrenit, ka keqpërdorur detyrën zyrtare duke tejkaluar autorizimet e tij, ka lejuar që 

punëmarrësi B. S., të marr material nga depoja e KEDS në Prizren dhe atë një shtyllë 

elektrike 12 metërshe të drurit pa fletëdalje të depos si dhe për shkak se të njëjtën datë 

nuk e kishte evidentuar në sistem të depos së KEDS daljen e materialit nga depoja 

përkatësisht të shtyllës elektrike 12 metërshe të drurit. Me këto veprime ka ekzistuar 

dyshimi se i njëjti ka kryer shkelje të detyrave të punës të punëmarrësit nga neni 7.1 

paragrafët h, k, l të Kodit Disiplinor të KEDS-it.  

 

Duke pretenduar në shkeljet e të paditurës, paditësi me ankesën e datës 

06.11.2019, ishte drejtuar Inspektoratit të Punës, i cili me datë 10.02.2020 kishte nxjerrë 

vendim duke aprovuar ankesën e paditësit, dhe ka obliguar të paditurën që të rishqyrtoj 

ndërprerjen e marrëdhënies së punës në atë mënyrë që pas rishqyrtimit të veprojë konform 

gjendjes faktike të konstatuar. Ky vendim është vërtetuar nga Organi i shkallës së dytë të 

Inspektoratit të Punës me numër 293/2020, i datës 13.05.2020. 

 

Gjykata vlerëson se këto vendim paraqesin vlerësim të një organi të pavarur, që 

gjykata nuk është e lidhur sipas tij në vendosjen sipas procedurës gjyqësore për mbrojtjen 

e të drejtave nga marrëdhënia e punës, mirëpo në anë tjetër vlerëson se paraqet të gjetura 

nga një institucion përgjegjës për mbikëqyrjen dhe zbatimin e legjislacionit të punës, i 

cili kishte hetuar rastin dhe kishte kryer inspektime tek selia e të paditurës. 

 

Për të vërtetuar lartësinë e pagave të papaguara për paditësin gjykata në cilësinë e 

provës materiale ka nxjerr ekspertizën financiare nga eksperti A. B. Përmes ekspertizës 

gjykata vërtetoi se lartësia e pagave të pa kompensuara nga ana e të paditurës për 

periudhat kontestuese nga data e largimit nga puna 16.09.2019 deri me datën 30.04.2021, 
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datë kur është përpiluar ekspertiza, arrin në shumë neto prej 11,991.37€, në emër të 

kontributit pensional shumën prej 1,350.88 € dhe tatimit në pagë për ATK shumën prej 

842.20€. Gjykata ekspertizën financiare e ka vlerësuar si profesionale dhe të argumentuar 

mirë dhe të njëjtën e ka pranuar në tërësi si të besueshme, andaj dhe ia fali besimin. 

 

Me Ligjin e Punës nr.03/L-212 neni 70 par.4 është përcaktuar se: 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 .Ndërsa me dispozitën e nenit 7 pika h) të Kodit 

Disiplinor të të paditurës, është përcaktuar si shkelje e rëndë: “Keqpërdorimi nga 

punëmarrësi i pozitës së tij, apo tejkalimi i kufizimeve të autorizimit të tij me qëllim të 

sigurimit të përfitimit joligjor material për vete apo ndonjë person tjetër apo ndonjë 

organizatë biznesore apo për të shkaktuar ndonjë dëm te personat tjerë apo organizatat 

biznesore. Ndërsa në pikën k) të po të njëjtit Kod është për caktuar si shkelje e rëndë 

“Marrja me afarizëm privat gjatë orarit të punës dhe shfrytëzimit të pajisjeve dhe mjeteve 

të KEDS-it për një qëllimit të tillë, dhe në pikën l) është paraparë se “Veprimet e 

pakujdesshme në kryerjen e detyrave të tij/saj që i shkaktojnë dëme pronës apo financave 

të KEDS-it, apo pronës së palës së tretë, apo lëndimeve personale. Kjo duhet të përfshijë 

të qenit i pamatur apo shumë i shkujdesur në dorëzimin në KEDS apo palëve tjera 

dokumentacion, të dhëna apo shënime false, të pasakta apo mashtruese. Në këtë kontekst, 

shmangia me vetëdije, injorimi i ligjit apo injorimi i vetëdijshëm nuk është arsyetim”. 

 

Nga gjendja e vërtetuar faktike gjykata ka ardhur në përfundim se me veprimet e 

paditësit askund nuk ekzistojnë shkelje të rënda disiplinore në marrëdhënie të punës, kjo 

pasi që nga provat konkrete që gjenden në shkresat e lëndës rezulton se paditësi në ditën 

kritike kur ka ndodhur nxjerrja e shtyllës elektrike të drurit 12 metërshe nuk ka qenë 

prezent dhe se kjo pajisje është nxjerrë nga një i punësuar tjetër i të paditurës, të cilën 

pajisje e kanë përdorur disa të punësuar tjerë për kyçjen në rrjet të një subjekti tjetër në 

rrjetin elektrik.  

 

Faktin se paditësi nuk ka qenë në njohuri lidhur me nxjerrjen e shtyllës nga depoja 

gjykata e vërtetoi nga deklarata e personit Nj. I., e dhënë më datë 19.09.2019, pranë 

noterit.  
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Pra, për gjykatën është i padrejtë qëndrimi i të paditurës që për veprimet e të 

punësuarve të tjerë të përgjigjet paditësi pasi që në bindjen e gjykatës ka qenë jashtë 

vullnetit dhe fuqisë së tij. Sepse i njëjti nuk ka e ka ditur se shtylla elektrike është nxjerrë 

nga depoja. Po ashtu, i njëjti nuk ka pasur njohuri se punëtorët B. S. dhe L. B., shtyllën e 

cekur e kanë dërguar tek një subjekt afarist. Andaj, edhe sanksioni i shqiptuar nga e 

paditura me shkëputje të kontratës së punës për shkeljet e pretenduara është i pa bazuar 

në Ligjin e Punës dhe në vetë Kodin Disiplinor të së paditurës në të cilin është thirrur me 

rastin e ndërprerjes së marrëdhënies së punës. 

 

Së këndejmi përmes provave të cilat janë administruar përgjatë seancës së 

shqyrtimit kryesor, gjykatës i rezultoi të jetë fakt i provuar se shkaku i cili kishte shërbyer 

si bazë që paditësit t’i ndërpritet marrëdhënia e punës nuk qëndron si i bazuar, ngase i 

njëjti nuk ka qenë prezent në momentin kur i punësuari tjetër Nj. I., i ka lejuar personat e 

tjerë që të marrin nga depoja shtyllën elektrike 12 metërshe të drurit.  

 

Gjykata duke vendosur lidhur me ligjshmërinë e vendimit të kontestuar me të cilin 

vendim paditësit i është ndërprerë marrëdhënia e punës e duke u mbështetur në dispozitat 

e nenit 4, 70 par.1 pika 1.4.1, dhe 1.4.2, 70 par. 4, 80 par.1 pika 1 të Ligjit të Punës, pikës 

7 shkronja h), k) dhe l) të Kodi Disiplinor të paditurës KEDS, gjykata erdhi në përfundim 

se vendimi i kontestuar është i pa drejtë dhe në kundërshtim me dispozitat ligjore të ceku 

ra me lartë. 

 

Pasi gjykata vërtetoj këtë gjendje faktike e duke u mbështetur në dispozitat e 

cekura me lartë konstatoi dhe erdhi në përfundim se kërkesëpadia e paditësit është në 

tërësi e bazuar sepse e paditura me rastin e vlerësimit të veprimeve të paditësit gabimisht 

dhe në kundërshtim me pikën 7 shkronjën h), k) dhe l) të Kodit Disiplinor të paditurës ka 

bërë vlerësimin përfundimtare në procedurë disiplinore, kjo sepse në veprimet e paditësit 

askund nuk mund të gjenden elemente keqpërdorimit të pozitës së tij apo tejkalimit të 

kufizimeve të autorizimit të tij, apo marrje me afarizëm privat gjatë orarit të punës apo të 

pakujdesisë në kryerjen e detyrave me të cilat të paditurës i është shkaktuar dëm në pronë 

apo financa. 
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Gjykata më rastin e vendosjes morri për bazë edhe kundërshtimet e palës së 

paditur të thënat me përgjigje në padi dhe ato gjatë shqyrtimit kryesor mirëpo të njëjtat 

nuk ishin me ndikim për një vendim ndryshe për arsyeje se të gjitha veprimet të cilat i 

janë ngarkuar paditësit si shkelje të rënda të detyrave të punës nuk janë veprime të cilat i 

ka kryer ai por janë veprime të pa ndërgjegjshme të cilat i kanë punëmarrësit e tjerë të së 

paditurës. Kjo pasi që në provat e administruara është vërtetuar në plotësi se paditësi nuk 

ka qenë prezentë momentin kur ka dalë jashtë shtylla elektrike e drurit 12 metërshe, nuk 

është marrë me veprimtari afariste private gjatë orarit të punës. Andaj veprimet e tij nuk 

mund të kualifikohen si shkelje të rënda nga marrëdhënia e punës edhe mbi bazën e 

rregullave në fuqi të miratuara nga vetë e paditura 

 

Gjykata vendosi si në dispozitivin II, duke detyruar të paditurën t’i paguaj 

paditësit dyfishin e pagave në aplikim të nenit 80 par. 1 pika 1.1 të Ligjit të punës, sipas 

të cilit është përcaktuar se nëse gjykata konstaton se ndërprerja e kontratës së punës nga 

ana e punëdhënësit është joligjore, në bazë të dispozitave të këtij ligji, Kontratës 

Kolektive ose Kontratës së Punës, atëherë do të urdhërojë punëdhënësin që të ekzekutoj 

njërën prej këtyre dëmshpërblimeve: t’i paguajë të punësuarve kompensimin, përveç 

shtesave dhe shumave tjera të cilat i takojnë punonjësit në bazë të këtij ligji, Kontratës së 

Punës, Kontratës Kolektive ose Aktit të Brendshëm, në shuma të tilla që gjykata i 

konsideron të drejta dhe adekuate, por të cilat nuk duhet të jenë më pak se dyfishi i vlerës 

së çdo dëmshpërblimi që i takon punonjësit në kohën e shkarkimit. 

 

Meqë në këtë rast është konstatuar se ndërprerja e kontratës së punës nga ana e 

punëdhënësit është joligjore, atëherë gjykata konform menit 55 dhe 80 të ligjit të punës 

dhe kontratës së punës e ka aprovuar padinë dhe e ka detyruar të paditurën që paditësin 

t’i kompensoj dyfishin e të gjitha pagave mujore në lartësi si në dispozitiv të këtij 

aktgjykimi. 

 

Lartësinë e kërkesës gjykata e ka bazuar nga ekspertiza financiare e ekspertit Aziz 

Berisha të datës 30.04.2021, ashtu që nga data e ndërprerjes së kontratës së punës 

16.09.2019 deri në datën e skadimit të kontratës më 31.12.2019, shuma e kompensimit 

arrin në vlerën neto prej 47.292,2 € (paga për muajin shtator 2019 – 474.23, pagat për 

muajt tetor, nëntor dhe dhjetor 2019 për secilin nga 606.17), në emër të kontributit 

pensional shumën prej 61.615 € (për muajin shtator 2019 – 53.18€, dhe për muajt tetor, 
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nëntor dhe dhjetor 2019, për secilin nga 68.30€) dhe tatimit në pagë për ATK shumën 

prej 50.951 € (për muajin shtator 2019 – 30.98€, dhe për muajt tetor, nëntor dhe dhjetor 

2019, për secilin nga 68.30€). Kurse dyfishi i tyre është si vijon: pagave neto 84.585,4 €, 

në emër të kontributit pensional 446.86 € si dhe në emër të tatimit të paguaj shumën prej 

1.813 0€. Gjykata vlerëson se pagesa e shumës së lartcekur paditësit është adekuate dhe e 

drejtë, për shkak se siç është cekur më lartë vendimi i të paditurës me të cilin i është 

shkëputur kontrata e punës ka qenë i paligjshëm. 

 

Lidhur me pikën III të dispozitivit të këtij aktgjykimi, gjykata vendosi që ta 

refuzojë pjesën e kërkesëpadisë së paditësit me të cilën ka kërkuar që detyrohet e paditura 

që ta kthejë në vendin e tij të punës, si dhe shumën prej 8,506.21€ për faktin se sipas 

parag.1 pika 1.1 të nenit 80 të Ligjit të Punës, gjykata është e autorizuar të ekzekutoj 

vetëm dëmshpërblimin adekuat në të holla për punëmarrësit, të cilit i është ndërprerë 

marrëdhënia e punës në mënyrë të paligjshme, e jo edhe ta detyrojë punëdhënësin që të 

njëjtin ta kthejë në vendin e punës. Ndërsa gjykata është e autorizuar që të kthejë të 

punësuarin në vendin e tij të punës sipas parag. 1 pika 1.2 të nenit 80 të Ligjit të Punës, 

vetëm kur vërteton faktin se largimi nga puna është i paligjshëm sipas nenit 5 të Ligjit të 

Punës, i cili nen i referohet diskriminimit në vendin e punës (sipas Ligjit kundër 

Diskriminimit), e që në rastin konkret gjykatës i rezultoi se nuk kemi të bëjmë me ndonjë 

lloj të diskriminimit në vendin e punës, të pësuar nga paditësja. Përveç të cekurave më 

lartë, është vlerësim i kësaj gjykate se themelimi i marrëdhënies së punës me kontratë dhe 

përcaktimi i kushteve të kontratës i referohet normave ligjore të karakterit dispozitiv, duke 

i lejuar palëve të drejtën, por pa i cenuar dispozitat ligjore, t’i përcaktojnë kushtet e 

kontratës, përfshirë këtu edhe kohëzgjatjen e kontratës, andaj është plotësisht në vullnetin 

e punëdhënësit themelimi rishtazi i marrëdhënies së punës me paditësin. 

 

Lidhur me lartësinë e kamatës së llogaritur prej 8%, gjykata vendosi në kuptim të 

nenit 382 të LMD-së, sipas të cilit debitori që vonon në përmbushjen e detyrimit në të 

holla debiton, përpos borxhit kryesor, edhe kamatën. Lartësia e kamatëvonesës është tetë 

përqind (8%) në vit, përveç nëse parashihet ndryshe me ligj të veçantë. Kamatën, Gjykata 

e ka llogaritur nga dita e parashtrimit të padisë. 

 

Vendimi për shpenzimet e procedurës është marrë në kuptim të nenit 452 par.1 të 

Ligjit për procedurën kontestimore sipas të cilit Pala e cila e humbë procesin gjyqësor 
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tërësisht ka për detyrë që palës kundërshtare gjyq fituese, dhe ndërhyrësit që i është 

bashkuar, t’ia shpërblej të gjitha shpenzimet gjyqësore. Lartësia e shpenzimeve i referohet 

shumës për taksë gjyqësore në shumë prej 40€, për përpilimin e padisë shumën prej 

208.00€, për ekspertizën financiare 150€, për tri seanca gjyqësore shumën nga 270€, apo 

në shumë të përgjithshme 1,209.20€. 

 

Gjykata ka vlerësuar edhe provat tjera materiale të cilat janë administruar në 

shqyrtimin kryesor, mirëpo vlerësoi se të njëjtat nuk janë relevante dhe janë pa ndikim në 

vendosjen meritore të kësaj çështje juridike. 

 

Nga këto të cekura e në bazë të dispozitave ligjore procedurale dhe materiale të 

cekura si në arsyetim të këtij aktgjykimi, gjykata vendosi si në dispozitiv.  

 

GJYKATA THEMELORE E PRISHTINËS 

Departamenti i Përgjithshëm 

C.nr.3719/19, më 15.07.2021. 

 

       Përparim Zeka 

 ___________________ 

 Gjyqtar 

 

UDHËZIMI MBI TË DREJTËN E ANKESËS:  

Kundër këtij aktgjykimi pala e pakënaqur ka të drejtë 

ankesë në afat prej 7 ditëve nga dita e pranimit të së 

njëjtit, Gjykatës së Apelit të Kosovës në Prishtinë, 

nëpërmjet kësaj gjykate, në kopje të mjaftueshme për 

gjykatën dhe palën kundërshtare. 

 

  


