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Numri i lëndës: 2020:041587 

Datë: 02.07.2021 

Numri i dokumentit:     01951339 

 

                                                                                                                     C.nr.460/20 

 

 GJYKATA THEMELORE PRISHTINË, DEGA NË LIPJAN, nё pёrbёrje prej 

gjyqtares sё vetme gjykuese Elvira Emini, në çështjen kontestimore të paditëses R.G.. nga F. 

K..me nr personal 1…. të cilën e përfaqëson sipas autorizimit Sh.. S.. av. nga L..,  kundёr të 

paditures  L..K.. I.. A… J….. me seli ne V… të cilën e përfaqësojnё sipas autorizimit Sh.. S. av. 

nga F..K.. dhe L.. F.... pёrfaqёsuese, me bazё juridike, anulimi I vendimit, kthimi nё punё, dhe 

kompensimi i pagave, nё seancën pёr shqyrtim kryesor public të mbajtur me dt. 21.04.2021, nё 

praninё e tё autorizuarit tё paditёses dhe tё autorizuarve tё tё paditurёs, nё tё njёjtёn ditё, mori 

këtë: 

 

A K T GJ Y K I M 
 

I.APROVOHET kёrkespadia e paditёses R… G… nga F.. K.., si e BAZUAR dhe 

ANULOHET njoftimi-vendimi I tё paditurёs L.. K… I… A.. J…. me seli ne V.. per 

mosripërtritje e kontratës së punës i dt. 3…20.. pёr paditёsen, qё në afat prej 7 ditësh nga 

dorëzimi i aktgjykimit, paditёsen ta kthejё në punë dhe detyra të punës  “Pastrues tё terminalit 

dhe ndёrtesave (Terminal building and cleaning)”, si dhe brenda tё njёjtit afat t’ia shpёrblejё 

paditёses dёmin material pёr shkak tё mos realizimit tё ardhurave personale pёr periudhёn 

kohore prej dt. 01.02.2020 e deri me dt. 09.11.2020 dhe atё pёr paga neto nё shumё prej 2,……-

€ me kamatё ligjore prej 8% nё vit, duke filluar nga data e nxjerrjes se ekspertizёs financiare 

dt.09.11.2020 e deri tek pagesa definitive, si dhe nё tё ardhmen pёr ҫdo muaj nё emёr tё pagёs 

bruto  shumёn prej 2…-€ nga data 09.11.2020 e deri nё kthimin  e paditёses nё punё dhe detyra 

tё punёs si mё lartё, dhe DETYROHET e paditura L… K… I… A.. J…. me seli ne V… qё 

paditëses R… G… nga F… K… t’ia bëjë transferin e mjeteve në T…- T… e K… Pensionale të 

K..në llogarinë bankare:1……..në shumën prej 1…-€, nё emёr tё tatimit nё burim nё llogari tё 

A…1…… shumёn prej 5...-€, si dhe nё emёr tё kamatёs sё arritshme shumёn prej 1…-€, tё gjitha 

kёto nё afatёn prej 7 ditёsh nga dita e marrjes nё dorёzim tё kёtij aktgjykimi, nёn kёrcёnimin e 

pёrmbarimit me detyrim. 

 

II. DETYROHET paditura që paditësit të ia kompensojё shpenzimet e procedurёs 

kontestimore në shumë prej  1…..-€, në afat prej 7 dite nga dita e marrjes nё dorёzim të këtij 

aktgjykimi, nën kërcënimin e përmbarimit me detyrim. 

 

 

A r s y e t i m 
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Ҫёshtja gjyqёsore 

 

Paditësja R…. G…. nga F… K…. pёrmes te autorizuarit tё saj ka Sh… S… av. nga L… 

me dt. 13.03.2020 ka parashtruar padi, kundёr tё paditurёs L… K… I…  A… J…. me seli ne 

V…, me object tё padisё anulimin e njoftimit-vendimit pёr ndёrprerjen e mardhёnies sё punёs 

dhe kthimin nё vendin e punёs paditёses me tё gjitha tё drejtat nga mardhёnia e punёs, si dhe 

kompensimin e pagave. 

 

Pretendimet e palёve ndёrgjyqёse 

 

 Nё padi dhe pёrmes tё autorizuarit tё saj paditёsja ka theksuar se me tё paditurёn ka 

lidhur kontratё pune, në kohë të caktuar duke filluar prej 04.04.2018, e deri me dt. 31.01.2020. 

Mëtutje ka shtuar se paditësja me dt.31.01.2020 ka pranuar nga ana e tё paditurёs Vendimin pёr 

mosripёrtrirjen e kontratёs sё punёs duke e njoftuar tё njёjtёn se me datёn 31.01.2020 pёrfundon 

kontrata e punёs, pa e arsyetuar largimin-mos ripёrtrirjen. Paditёsja me dt.07.02.2020 brenda 

afatit ligjor ka paraqitur ankesё ndaj vendimit nё fjalё dhe e paditura me pёrgjigjen e 

dt.20.02.2020 ka refuzuar ankesёn e paditёses tё dt.07.02.2020. Mё tej thekson se e paditura 

gabimisht ka zbatuar nenin 72 par.3 tё Ligjit tё punёs si nё vendimin e atakuar dhe ligjor. Nё 

arsyetimin e vendimit tё paditurёs ёshtё thirrur nё dispozitёn e nenit 72 par.2 tё Ligjit tё Punёs e 

cila dispozitё decidivisht ka paraparё se “Punёdhёnёsi ёshtё I obliguar tё bёjё pagesёn e pagёs 

dhe tё ardhurave tjera, deri nё ditёn e ndёrprejes sё mardhёnies sё punёs”, ndёrsa vendimi I tё 

paditurёs ёshtё emёrtuar mos ripёrtrirje e kontratёs sё punёs por realisht e paditura e ka ndёrprerё 

kontratёn e punёs. Duke iu refereuar dispozitёs sё nenit 70 par.1 pika 1.1 tё Ligjit tё Punёs ka 

paraparё “Punёdhёnёsi mund t’ia ndёrpresё kontratёn e punёs tё punёsuarit me njё periudhё 

paralajmёrimi, atёherё kur 1.1 ndёrprerja e tillё arsyetohet pёr arsye ekonomike, teknike ose 

organizative”.  

Gjithashtu në shqyrtimin kryesor dhe nё fjalёn pёrfundimtare, i autorizuari i paditёsit ka 

mbetur në tërësi në të cekurat si në padi dhe kërkesëpadinё e precizuar, duke kërkuar që padia 

dhe kërkesëpadia e paditёses të aprovohet si e bazuar. Edhe në fjalën përfundimtare i autorizuari 

i paditëses ka theksuar se e paditura nё vendimin-njoftimin e saj nё mёnyrё tё kundёrligjshme ja 

ka ndёrprerё mardhёnien e punёs paditёses. E paditura me rastin e ndërprerjes së mardhënjes së 

punës ka bërë shkelje të dispozitave dhe atë të nenit 5 par.1, neni 70 par.1 pika 1.1, neni 71 

paragrafi 1, lidhur me nenin 76 paragrafi 1 i Ligjit të Punës, e të cilat dispozita  kanë rregulluar 

procedurën në cilat raste një mardhënje e punës mund të shkëputet sipas fuqisë ligjore, 

marrёveshjes apo në mënyrë të njëanshme.  Ky veprim i tё paditurёs ёshtё nё kundёrshtim  edhe 

me parimin e ndёrgjegjshmёrisё dhe ndershmёrisё ku paditёsi mbahet vazhdimisht nё gjendje tё 

pasigurt juridike  tё marëdhёnies sё punёs me vazhdimin e mardhёnies sё punёs nё kohё tё 

caktuar, e kjo pёr faktin se pozita e punёs nё tё cilёn ka punuar paditёsja ёshtё pozitё e 

pёrhershme tek e paditura, e cila pozitё nuk ёshtё shuar por qё nё kёtё pozitё e paditura ka 

punёsuar punёtorё tё tjerё, dhe krejt nё fund me njё njoftim tё thjeshtё ia ndёrpren marëdhёnien 

e punёs paditёses, nuk mund tё ketё mbёshtetje ligjore pasi qё pozita e paditёses ёshtё pozitё 

kyqe dhe e pёrhershme tek e paditura. 

Nё fjalёn pёrfundimtare ka deklaruar se nёse e shiqojmё nenin1 tё kontratёs sё punёs, e 

paditura ёshtё pajtuar se varёsisht nga kushtet e kompanisё, rrethanat operacionale, si dhe 

pёrformancёs sё tё punёsuarёs-tani paditёses, kontrata mund tё vazhdohet. Pra e paditura ka 

pranuar se shkas pёr mosvazhdimin e kontratёs sё punёs nё raport me paditёsen mund tё jenё tri 

arsye dhe atё kushtet financiare-ekonomile tё paditurёs, pёr shkak tё riorganizimit tё brendshёm 

teknik dhe organizativ tё paditurёs, si dhe pёr shkak tё performancёs sё dobёt tё punёtorit-tani 

kёtu paditёses. Prandaj e paditura nё njoftimin e saj ёshtё thirrё vetёm nё afatshmёrinё e 

kontratёs, pёrkatёsisht me pretksin se kontrata juaj ёshtё me afat tё caktuar dhe ne nuk ju 
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vazhdojmё kontratёn e punёs, por pa dhёnё arsye tё tjera siҫ i ka pёrcaktuar neni 1 i kontratёs 

apo edhe ndonjё shkak tjetёr qё i ka paraprirё vendimit tё paditurёs pёr ndёrprerje tё kontratёs 

sё punёs. 

 Gjykatës i ka propozuar që kërkesëpadinë e precizuar të paditëses t’ia aprovoj në tërësi 

si të bazuar. 

 

             Shpenzimet e procedurës i ka kërkuar sipas TAOK-es.  

 

  Në përgjigjen e dhënë në padi e paditura, e ka kundërshtuar në tërësi padinë dhe 

kërkesëpadinë e paditëses, pёr mos ripёrtrirjen e kontratёs sё punёs dhe shpёrblimit tё dёmit pёr 

shkak tё mosrealizimit tё tё ardhurave personale dhe kthimin nё punё, me arsyetimin se  duke u 

bazuar ne marrёveshjen e Partneritetit Publik Privat pёr Operim dhe Zgjerim tё  A....  N.... tё P... 

“A... J.... tё nenshkruar mes R... sё K...dhe L... K... I...  A.. J..... tё dt.12 gusht 2010 e drejta 

ekskluzive pёr zhvillimin dhe mirёmbajtjen, financimin  dhe operimin e aeroportit ndërkombëtar 

të P.. “A... J...” është transferuar tek L... K... I...  A... J.....  Pretendimet e paditëses se e paditura 

nuk i ka përfillur procedurat në bazё të Ligjit të punës dhe Kontratës se punës nuk qëndrojnë. 

Baza ligjore në të cilën thirret paditësja në kërkesëpadinë e saj nuk kane të bëjnë me ketë kontest  

pune. E paditura, L... K.. I... Airport J..., “A... J....", Njoftimin për mos ripërtëritjen e kontratës 

së punës e ka bërë në bazë të fuqisë ligjore, përkatësisht në nenin 67 par. 1.3 i Ligjit të Punës 

Nr..03/L-212 dhe në kontratën e punës. Njoftimi prej 30 ditëve kalendarike i lëshuar nga e 

paditura tani të paditësja për mos-ripërtëritjen e kontratës së punës është i bazuar në dispozitat e 

Ligjit të Punës, në nenin 71, paragrafi 2, dhe nenin 67, paragrafi 1.3 të Ligjit të Punës si edhe në 

nenin 1.1 të Kontratës sẽ Punës, dhe në bazë  të këtyre dispozitave paditëses nuk iu është 

ripërtrirë kontrata e punës. Sipas këtyre dispozitave të Ligjit të Punës (neni 67 paragrafi 1.3 si 

dhe neni 71 paragrafi 2) Punëdhënësi nuk ka obligim të ripërtrijë kontratat e punës në kohë të 

caktuar pas skadimit të tyre (pa marrë parasysh performancën) dhe ka vetëm obligim që të 

respektojë afatin e njoftimit prej 30 ditësh. Këtë qëndrim e kanë mbajtur dhe Gjykatat e Kosovës 

në kontestet e punës lidhur me kontratat e punës e afat të caktuar dhe pretendimet e kundërta do 

të krijoheshin precedent te rrezikshëm në praksën gjyqësore. Lidhur me këtë që u cek më sipër, 

konstatojmë se Punëdhënësi ka vepruar në pajtim të plotë me nenin 67 paragrafi 1.3 dhe nenin 

71 paragrafi 2 te Ligjit të Punës dhe me dispozitat e kontratës së Punës kur ka lëshuar njoftimin 

për mos-ripërtrirje. Si rjedhojë, Paditësja me kërkesëpadinë e saj, gabimisht është thirrur në 

ndërprerjen e marrëdhënies se punës, duke pasur parasysh se ligjërisht, ka te bëjë me mos- 

ripërtëritjen e kontratës se punës, këtë fakt e dëshmon njoftimi i punëdhënësit të cilën paditësja 

e ka pranuar të cilin edhe e ka bashkangjitur si provë në padinë e saj. 

  

 Gjithashtu nё shqyrtimin kryesor  dhe në fjalën përfundimtare pёrfaqёsuesi i tё paditurёs 

ka metur në tërësi  pranë asaj që ka deklaruar në përgjigjen në padi duke e kundërshtuar padinë 

dhe kërkesëpadinë e paditëses.  Më tutje ka shtuar se i autorizuari i paditëses  pretendon  se L..... 

është dashur të ndjekë procedurat për largim kolektiv, ky pretendim është tërësisht i pabazuar në 

Ligjin e Punës duke pasur parasysh vetë përkufizimin e largimit kolektiv sipas nenit 76 të Ligjit 

të Punës. 

Si rrjedhojë baza ligjore e kërkesëpadisë së paditëses në tërësi është e pabazuar në Ligjin e Punës 

dhe në kontratën e punës. Në fjalën përfundimtare thekson se paditësja tek e paditurën ka pasur 

përvojë pune prej më pak se dy vite.Kjo vërtetohet edhe me shkresat e lëndës të administruara 

në prova duke përfshirë edhe kontratat e punësimit, është e qartë se kemi të bëjmë me ndërprerjen 

e kontratës sipas fuqisë ligjore apo siç njihet ndryshe, mos vazhdimin e kontratës respektivisht 

nenin 6 par.1 të ndërlidhur me nenin 1 të kontratës së punës, e cila është pranuar dhe nënshkruar 

me vullnetin e plotë të palëve dhe nenin 67 par.3 të LP. Më tutje shton se të gjitha provat  e 

prezantuara, me përjashtim të kontratës së punës dhe njoftimit për mos vazhdimin e kontratës 
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janë jo relevante pasi që nuk kanë të bëjnë me afatin e kontratës së punës rrjedhimisht janë jasht 

objektit të shqyrtimit kryesor dhe si të tilla duhet të hudhen. 

 

          Shpenzimet e procedurës nuk i ka kërkuar.  

 

 

Provat dhe gjendja fatkike e vёrtetuar. 

 

 Për të vërtetuar gjendjen e plotë faktike dhe gjykuar drejtë ne këtë çështje kontestimore, 

gjykata me propozimin e palëve ndërgjyqësore, administroi provat me shiqimin dhe leximin e  

vendimit për mos ripërtrirjen e kontratës së punës me nr. H…-0…/3….., ankesa  e paditëses e 

ushtruar me dt.0..0..20.., përgjigja në ankesë e dt.2...0..20.., kontrata e punës në mes të paditëses 

dhe të paditurës për periudhën 0..0..20.. e deri me 3...0..20..,amandamenti I kontratës së punës 

për periudhën 1..1..20.. -3..0...20.., amandamenti I kontratës së punës për periudhën 1..1..20. -

1...0..20…, amandamenti I kontratës së punës për periudhën 2..0..20.. -1...1...20.., amandamenti 

I kontratës së punës për periudhën 1..0..20.. -1..0..20…, amandamenti I kontratës së punës për 

periudhën 1...0..2.. -1..0...20.., amandamenti I kontratës së punës për periudhën 0..0..20.. – 

1...0..20.., amandamenti I kontratës së punës për periudhën 1...0..20.. -1..1..20.., amandamenti I 

kontratës së punës për periudhën 1..0..20.- 3...0...20.., vendimi I shkallës së parë të inspektoriatit 

të punës I dt.0..0..20.., vendimi I shkallës së dytë të IP-së, me nr. 3../20.. I dt.0..0...20…, pasqyra 

e trustit pensional të paditëses për periudhën raportuese 1..1...20.. -1...2...20., pasqyra e llogarisë 

bankare të paditëses për periudhën 0..0..20.. deri me dt.2...0...20…, ekspertiza financiare e 

punuar nga eksperti financiar  G.. B.. me dt.0..1...20., procesverbali I dt.0...0...20.. mbi dëgjimin 

e dëshmitarit B… .L…, procesverbali I dt. 1..0..20. mbi dëgjimin e dëshmitarit B.. Z.., 

parashtresa e dt. 2..0..20.., vërtetimi I lëshuar nga e paditura me dt.1...0..20… dhe dorëzuar në 

këtë gjykatë me dt.1...0...20…, lidhur me nr. e punëtorëve të cilëve nuk u është vazhduar kontrata 

e punës nga e paditura ,ndaj të cilëve iu është ndërpre kontrata e punës për periudhën 2...0...20.. 

deri më 3….20., shkresa e dorëzuar nga e paditura me nr. H..-20..-0… e dt. 2..1..20… lidhur me 

kalkulimin e pagave të paditëses si dhe shkresa P.. S… e dt.3..0..20.., deklarat e paditëses e 

dt.1...0...20.. lidhur me antarësimin me statusin e shoqatës sindikale S.. A… “A... J…”, 

parashtresa lidhur me takimin mes të paditurës dhe sindikatës së aeroportit e dt. 2...0..20.., si dhe 

shkresat tjera përcjellëse të cilat janë deponuar nga dëshmitari B.. L… në séance. 

 

            Nga vendimi për mos ripërtrirjen e kontratës së punës me nr. H..-20..-0…/3..0..20.  tё 

lёshuar me dt. 3..0..20.. vërtetohet fakti se e paditura e ka njoftuar paditësen se kontrata e punёs 

I pёrfundon me dt. 3..0..20. dhe si e tillё e njёjta nuk do t’I ripёrtёrihet. 

 

            Nga ankesa  e paditëses e ushtruar me dt.0...0...20.. vërtetohet fakti se paditësja nё shenjё 

pakёnaqёsie lidhur me vendimin e tё paditurёs pёr mos ripёrtёrittje tё kontratёs sё punёs, ka 

ushtruar ankesë kundër vendimit H..-2..-0. të dt. 3..0..20…, për shkëputje të kontratës së punës 

përmes Drejtorisë  për B… N… për P… për Sh… e A…. 

 

            Nga përgjigja në ankesë e dt.2..0..2… vërtetohet fakti se B.. I A… –L.. K.. I… A..  JSC , 

u vёrtetua se e paditura e ka refuzuar ankesёn e paditёses si tё pabazuar, duke e vёrtetuar 

vendimin për mospërtirjen e kontratës së punës tё dt. 3..0..20.. si tё drejtё.  

 

            Nga kontrata e punës në mes të paditëses dhe të paditurës për periudhën 0..0..20.. e deri 

me 3..0..20.. vërtetohet fakti se paditësja nё bazё tё kёsaj kontrate ka  themeluar mardhënje pune 

tek e paditura në kohë të caktuar  me dt.0..0..20.. nё vendin e punёs si “T… B… C..” respektivisht 

P.. e T..dhe N... 
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            Nga amandamenti I kontratës së punës për periudhën 1..1..20.. -3...01.2020, pikёrisht nё 

nenin 1 tё kёsaj kontrate vërtetohet se  kohëzgjatja e kontratës së punës vazhdohet deri me 

31.01.2020. 

 

Nga amandamenti I kontratës së punës për periudhën 1...1..20.. -1..0..20.. nё nenin 1 tё 

kpntratёs vërtetohet se kohëzgjatja e kontratës së punës vazhdohet deri më 1..0..20... 

Nga amandamenti I kontratës së punës për periudhën 2.0..20.. -1...1...2… nё nenin 1 tё 

kёntratёs vërtetohet se kohëzgjatja e kontratës  për punësim vazhdohet deri me dt. 1...1...20... 

Nga amandamenti I kontratës së punës për periudhën 1...0...20.. -1..0..20.. nё nenin 1 tё 

kontratёs vërtetohet se kohëzgjatja e kontratës së punës vazhdohet deri me dt. 1..7..20..,  

Nga amandamenti I kontratës së punës për periudhën 1..0...20.. -1..0..20… nё nenin 1 tё 

kontratёs vërtetohet se kohëzgjatja  e kontratës së punës vazhdohet deri me dt.1...0...20... 

 Nga amandamenti I kontratës së punës për periudhën 0..0...20.. – 1..0..20.. nё nenin 1 tё 

vërtetohet se kohëzgjatja e kontratës së punës vazhdohet deri me dt.1..0..20... 

Nga amandamenti I kontratës së punës për periudhën 1..0..20.. -3...0...20.. nё nenin 1 tё 

kontratёs vërtetohet se kohëzgjatja e kontratës së punës vazhdohet deri me dt. 1..1..20... 

Nga amandamenti I kontratës së punës për periudhën 1..0..20..- 3..0..20.. nё nenin 1 tё 

kontratёs vërtetohet se kohëzgjatja e kontratës së punës vazhdohet deri me dt. 3..0...20... 

 

            Nga vendimi I shkallës së parë të Inspektoriatit të punës I dt.0..0..20.. vërtetohet fakti se 

ankesa me nr. 1…/2.. e dt. 0..0..20.. e Sh… S… të P.. L.. K.. I… A.. J…., përkitazi me pretendimet 

për shkelje ligjore me rastin e largimit nga puna të 2… punonjësve të cilët punëdhënesi (kёtu e 

paditura) nuk ua ka vazhduar kontratën e punës, nё mesin e tё cilёve bёn pjesё edhe paditёsja,  

vendoset si e bazuar, duke I anuluar vendimet e tё paditurёs nё lidhje me mos vazhdimin e 

kontratёs sё punёs sё kёtyre punonjёsve, e nё rastin konkret edhe kёtu paditёses. 

 

            Nga vendimi I shkallës së dytë të I… tё P.., me nr. 3../20.. I dt.0..0..20.. vërtetohet fakti 

se është refuzuar si e pa bazuar ankesa e parashtruar nga e paditura,  duke u miratuar vendimi I 

organit të shkallës së parё të I… të punës nr. 0..-1..-6../20..-... 

 

            Nga pasqyra e llogarisё sё trustit pensional të paditëses për periudhën raportuese 1..1..20. 

-1..2..20. vërtetohet periudha e transaksionit bankar, dhe kontributet, tё cilat I janё paguar 

paditёses nga e paditura, e qё bilanci pёrfundimtar I kёtyre kontributeve tё paguara nga e 

paditura, paditёses ёshtё nё shumё prej 5...3..-€. 

 

           Nga pasqyra e llogarisë bankare të paditëses për periudhën 0...0..20.. deri me dt.2...0...20.. 

vërtetohet fakti se paditëses I ёshtё kredituar paga mujore nga e paditura pёrmes llogarisё 

bankare tё saj nё B.. K.. T.., pёr periudhёn prej dt. 0...0...20..  e deri me dt. 2...0...20.. nё mёnyrё 

tё pandёrprerё. 

 

            Nga ekspertiza financiare e punuar nga eksperti financiar G.. B… me dt.0..1..20.. 

vërtetohet fakti se  paditësja do tё kishte realizuar paga neto nё shumё 2,...1..-€ duke përfshirë 

edhe kamatën prej 8% prej 0..0..20.. deri më 0..1..20.. ne shumё prej 14.. ne total prej 2….-€, 

kontributin pensional  në shumë prej 2...6..-€ dhe tё nё emёr tё 5% tё kontributit pensional tё tё 

punёsuarit 1...3..-€ si dhe shumёn prej 1...3..-€ nё emёr tё kontributit pensional nga punёdhёnёsi 

pёr pagat pёr periudhёn  prej dt. 0...0..20.. deri me dt. 0...1...20.., si dhe në emër të tatimit në 

paga të mbajtur në burim shumën prej  5..9..-€. 

 

          Nga deklarata e dёshmitarit B… L.., njёherit pёrfaqёsues I Sh.. S..e tё A…, tё dhёnё nё 
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seancёn e mbajtur me dt.0..0..20.. u vërtetua fakti se,  pas shterjes sё tё gjitha mundёsive qё tё 

ulen dhe tё bisedojnё me tё paditurёn rreth shqetёsimeve dhe kёrkesave tё punёtorёve, shkresa e 

fundit drejtuar tё paditurёs ishte me dt. 2..0..20.., duke i dhёnё afatin kohor prej 1 muaji, nё lidhje 

me realizimin e 5 kёrkesave tё punёtorёve tё cilat janё tё specifikuara nё procesverbalin e takimit 

tё mbajtur mes S..-sё dhe menaxhmentit tё A… L.. e kёto janё: pagesa e rrezikshmёrisё nё vendin 

e punёs; Eliminimi I dallimit pёr punёtorёt nё lidhje me pagat e punёtorёve nё tё njёjtin sector 

tё punёs, dhe orёt e punёs dhe licencё tё barabartё nё mes tё kolegёve, pagesa e orёve tё vikendit, 

pёrvoja e punёs dhe shujta. Dёshmitari ndёr tё tjera ka deklaruar se me dt. 2..0..20… eshtё 

mbajtur njё takim nё mes tё Sh.. sё S… sё A… dhe M… tё A…(kёtu tё paditurёs), ku nё atё 

takim ёshtё vendosur qё punёdhёnёsi tё mos zhvillojё asnjё hakёmarrje ndaj punёtorёve grevist, 

dhe  largim tё punёtorёve nga puna. Mirёpo nё ndёrkohё qysh nё muajin shtator 20.. 

menaxhmenti I tё paditurёs  ka vazhduar me njё hakmarrje sistematike ndaj punёtorёve grevist, 

kёshtu duke filluar me masat mё tё lehta e deri tek ato mё tё rёndat me largim tё lokalizuara me 

numёr mё tё vogёl tё punёtorёve nё grupe tё vogla, duke filluar edhe me qitjen e punёtorёve nё 

komisione disiplinore sim jet hakmarrje pёr protesta, ku prej muajit shtator deri me dt. 2.nёntor 

2.. mbi 3…. punёtorё janё qitё nё komisione disiplinore duke I targetuar punёtorёt si pjesёmarrёs 

nё greva, duke ia ulur pagat, pozitatt duke mbjellur frikёn te tё gjitё punёtorёt qё kanё qenё 

pjesёmarrёs nё greva, dhe nё muajin dhjetor kanё vazhduar me ulje tё performancёs me nota mё 

tё ulёta  nё shenjё hakmarrje qё ishin pjesёmarrёs nё grevё kёshtu me nota mё tё ulёta, dhe pas 

protestёs I kanё ngritur notat  e performancёs, dhe prap me ndikimin e punёdhёnёsit  zbriten 

notat e performancёs duke e krijuar njё gjendje kaotike dhe frikё te tё gjithё punonjёsve tё tё 

paditurёs,  ashtu qё pas dёrgimit tё shkresёs drejtuar tё paditurёs nё lidhje me tё gjitha kёto masa 

tё cilat po ndёrmirren ndaj punёtorёve tё tё paditurёs, e paditura si kundёrpёrgjigje ndaj kёsaj 

shkrese,  me dt. 31.01.2020 paditёses sё bashku me 23 punёtor tё tjerё tё Aeroportit ia u kanё 

ndёrprerё mardhёnien e punёs, kёshtu duke pranuar nё punё punёtorё tё rinjё pas grevave nga e 

paditura. 

 

         Nga vërtetimi I lëshuar nga e paditura me dt.1..0..20.. dhe dorëzuar në këtë gjykatë me 

dt.1..0..20.  vërtetohet fakti se gjatë periudhës prej 2..0..20.. deri me dt.3..0..20.. numri I 

punëtorëve të cilëve  nuk ju është vazhduar kontrata e punës me kompaninë L.. K.. International 

A.. J.. është 2.., ndërsa numri I punëtorëve të cilëve u është ndërprerё kontrata e punës është … 

ndërsa për  periudhën prej dt. 2..0..20.. deri me dt. 3..0..20..  janë punësuar 6…punëtorë në pozita 

të ndryshme të punës tek  e paditura. 

 

        Nga shkresa e dorëzuar nga e paditura me nr. H..-2…-0.. e dt. 2..1..20.. lidhur me kalkulimin 

e pagave të paditëses vërtetohet se paga bazë e paditёses  për 1..muaj është 2…-€, si dhe shkresa 

P.. S.. e dt.3..0..20. vërtetohet fakti se paga neto për paditësen është 2….-€. 

 

        Nga deklarata e paditëses e dt.1..0..20... lidhur me antarësimin me statusin e shoqatës 

sindikale S…“A.. J…” vërtetohet fakti se paditёsja vullnetarisht është anëtarësuar në .S…Sh… 

e F… S… tё A.., dhe në tërësi është pajtuar me Statutin e Sh.. .S.. S. A..  “A.. J..” dhe federates, 

përkatësisht S….-së me të gjitha të drejtat dhe obligimet që rrjedhin nga statuti si dhe me ndalesë 

kuotën prej 1% nga neto paga mujore. 

 

      Nga parashtresa lidhur me takimin mes të paditurës dhe sindikatës së aeroportit e 

dt. .2..0..20..  si dhe shkresat tjera përcjellëse të cilat janë deponuar nga dëshmitari B… L.. në 

séance, u vёrtetua se, ndёrmjet Sh.. S… tё A… dhe menagjmentit tё tё paditurёs, është arritur 

marrëveshje nё lidhje me kërkesat e punëtorëve, ku pёrveq tjerash nё pikёn 6 sa I pёrket 

veprimeve tё punёtorёve gjatё grevёs, palёt janё dakorduar se punёdhёnёsi tё ndalojё dhe tё mos 

ndёrmerr masa dhe nuk do tё zhvillojё procedurё disiplinore kundёr punёtorёve, tё cilёt gjatё 
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grevёs kanё bёrё veprime tё papёrshtatshme, tё cilёn shkresё, janё nёnshkrues tё kёsaj 

marrёveshje B… L… nё cilёsinё e K… tё S.. A.. A…J.. dhe H… F… K…-anёtar I B… Kryeshef 

ekzekutiv dhe G.. A.. D.. I O….tё A….L... 

 

        Ne mes tё palёve ndërgjyqëse nuk eshte kontestues fakti se paditesja tek e paditura  ka 

punuar  qe nga dt. 0..0..20.. e deri me dt.  3..0..20.., kur  i eshte dorёzuar vendimi me shkrim me 

dt. 3..0..20… pёr mosripërtritjen e kontrates së punes, fakte këto qe vërtetohen edhe nga  

kontratat e punës dhe amandamentet e kontratës së punës në periudhë tё caktuar. 

 

Gjithashtu nё mes tё palёve ndёrgjyqёse nuk ishte kontestues fakti se ndaj paditёses nuk 

ёshtё zhilluar asnjёherё procedurё disiplinore, apo ndonjё procedurё e brendshme nё lidhje me 

ndёrprerjen e komtratёs sё punёs, respektivisht tё mardhёnies sё punёs sё paditёses. 

  

Kontestuese ndërmjet palëve ndërgjyqëse ishte çёshtja e ligjshmёrisё sё vendimit tё tё 

paditurёs pёr shkёputjen e kontratёs sё punёs paditёsit, çёshtja se e paditura kёtё vendim a e ka 

marrё nё pёputhje me dispozitat ligjore tё parapara me Ligjin e Punёs ( neni 5.1, neni 70 par. 1 

pika 1.1, lidhur me nenin 76 par. 1 tё Ligjit Nr. 03/L-212 tё miratuar me dt. 01.11.2010), si dhe 

ky vendim a ёshtё i vёrtetuar nё gjendjen e vёrtetuar faktike.  

Pas vlerësimit të provave të administruara, tё ofruara nga palёt ndёrgjygjёse tё cilat nuk 

ishin kontestuese, gjykatёs i rezultoi se paditёsja ka qenё nё mardhёnie pune pёr kohё tё caktuar 

te e paditura, duke filluar prej nga dt. 0..0..20. e deri me dt. 3..0..20. në pozitën “T... & B.. C..”  

pra P.. e T... dhe N...”. 

Me njoftimin-vendimin e tё paditurёs tё dt. 3..0...20.., paditёses i shkёputet kontrata e 

punёs, pёr shkak tё skadimit tё kontratёs aktuale tё punёsimit dhe mosripërtirjes së kontratës së 

punësimit në harmoni me nenin 67, par.1.3 dhe 2, nenin 71 të Ligjit të Punës Nr. 03/L-212 dhe 

në harmoni me dispozitat e kontratës së punës. 

Kundёr njoftimit-vendimit pёr mos Ripёrtёritje tё kontratёs sё punёs paditёsja ka 

ushtruar ankesë me dt.0..0..20.. të cilën B.. i A.. ka ardhur në përfundim se është e pabazuar kurse 

vendimi për mosripërtrirje të kontratës së punës i dt.3..0..20.. është vërtetuar si i drejtë dhe është 

i bazuar në Ligjin e Punës. 

 

Baza Ligjore 

 

Neni 70 i Ligjit tё Punёs nё fuqi, përcakton rastet e ndërprerjes së kontratës së punës nga 

ana e punëdhënësit, ku ndër të tjera parag.1.4.1 dhe 1.4.2 të nenit 70 pёrcakton; punëdhënësi 

mund të ja ndërprejё kontratën e punës të punësuarit në periudhën e kërkuar të paralajmërimit 

a) në rastet e rënda të sjelljes së keqe të punonjësit dhe b) për shkak të përmbushjes së 

pakënaqshme të detyrave të punës.  

Ndërsa parag. 1.6 i po këtij neni përcakton rastet e ndërprerjes së kontratës së punës pa 

paralajmërim, a) i punësuari është fajtor për përsëritjen e një sjellje më pak serioze ose shkeljes 

së detyrimeve dhe b) performanca e të punësuarit mbetet e pakënaqshme përkundër 

paralajmërimit me shkrim.  

Nenet 78 dhe 79 të këtij ligji përcaktojnë afatet për realizimin e të drejtave nga 

marrëdhënia e punës fillimisht tek punëdhënësi, e pastaj në gjykatë.  

Neni 5.1 i Ligjit tё Punёs pёrcakton “Diskriminimi ёshtё i ndaluar nё punёsim, profesion, 

lidhur me rekrutimin nё punёsim, trajnimin, promovimin e punёsimit, kushtet e punёsimit, masa 

disiplinore, ndёrprerja e kontratёs sё punёs ose ҫёshtjeve tjera nga mardhёnia e punёs tё 

rregulluara me kёtё ligj dhe ligjet tjera nё fuqi”. 
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Nё pikёn 5 tё po tё njёjtit nen pёrcaktohet “Dispozitat e Ligjit nr. 2004/3 Kundër 

Diskriminimit, do të zbatohen drejtpërsëdrejti kur është në pyetje marrëdhënia e punës e lidhur 

në mes të të punësuarit dhe punëdhënësit”.    

Neni 24 [Barazia para Ligjit] 1. I Kushtetutёs sё Republikёs sё Kosovёs pёrcakton; “Të 

gjithë janë të barabartë para ligjit. Çdokush gëzon të drejtën e mbrojtjes së barabartë ligjore, 

pa diskriminim”. 

Neni 49 [E Drejta e Punës dhe Ushtrimit të Profesionit] i Kushtetutёs sё Republikёs sё 

Kosovёs pёrcakton 1. E drejta e punës garantohet. 

Neni 54 [Mbrojtja Gjyqësore e të Drejtave] i Kushtetutёs sё Republikёs sё Kosovёs 

pёrcakton; “Çdokush gëzon të drejtën e mbrojtjes gjyqësore në rast të shkeljes ose mohimit të 

ndonjë të drejte të garantuar me këtë Kushtetutë ose me ligj, si dhe të drejtën në mjete efektive 

ligjore nëse konstatohet se një e drejtë e tillë është shkelur”. 

Neni 11 i Konventёs pёr mbrojtjen e tё Drejtave tё Njeriut dhe Lirive themelore 

amenduar sipas Protokollit nr. 11 shoqёruar nga Protokolli shtojcё dhe Protokollet nr. 4, 6 e 7 

Liria e tubimit dhe e organizimit 1. Pёrcakton “Ҫdo person gёzon tё drejtёn e lirisё sё tubimit 

paqёsor dhe tё organizimit, duke pёrfshirё tё drejtёn e themelimit, me tё tjerё, tё sindikatave dhe 

tё pjesёmarrjes nё to pёr mbrojtjen e interesave tё tij. 

Neni 23 i Deklaratёs Universale për të Drejtat e Njeriut (1948), Deklaratё kjo e 

zbatueshme drejtpёrdrejtё nё shtetin tonё pёrcakton; pika 1. Secili ka të drejtë të punojё, të 

zgjedhë lirisht punёn, të ketë kushte të kёnaqshme dhe tё favorshme pune dhe të jetë i mbrojtur 

nga papunësia. pika  2. Secili, pa kurrfarë diskriminimi, ka të drejtë që për punë të barabartё të 

marrë rrogë të barabartё. pika  3. Secili që punon ka të drejtë për një shpërblim të drejtë dhe të 

favorshëm, në mënyrë që t'i sigurojë atij dhe familjes së tij një jetë që i përgjigjet dinjitetit 

njerëzor dhe qё, po qe se ёshtё e nevojshme, do tё plotёsohet me mjete të tjera të mbrojtjes 

sociale. pika 4. Secili ka të drejtë të formojë e t’u bashkohet sindikatave për mbrojtjen e 

interesave të tij.   

Nё kontratёn e punёs tё lidhur pёr periudhё tё caktuar nё mes tё paditёses si punёmarrёse 

dhe tё paditurёs si punёdhёnёse, me dt. 03.04.2018, nё nenin 1 tё kontratёs nё mes tjerash 

pёrcaktohet “ se e njёjta ёshtё e lidhur pёr kohё tё caktuar, dhe varёsisht nga kushtet e 

Kompanisё dhe rrethanat operacionale, si dhe tё performancёs sё tё punёsuarёs, kontrata mund 

tё vazhdohet”. 

Me dispozitat e nenit 4 tё Ligjit mbi Mardhёniet e Detyrimeve (Nr. 04/L-077) tek parimi 

i ndershmёrisё dhe ndёrgjegjshmёrisё, pёrcaktohet “Nё krijimin e mardhёnieve tё detyrimeve 

dhe me ushtrimin e tё drejtave dhe pёrmbushjen e detyrimeve qё rrjedhin nga kёto mardhёnie, 

pjesёmarrёsit duhet t’i pёrmbahen parimit tё ndёrgjegjshmёrisё dhe  ndershmёrisё. Nё pikёn 2 

tё po tё njёjtit nen parashihet, “Pjesёmarrёsit nё mardhёniet e detyrimeve duhet tё veprojnё nё 

pajtim me doket e mira afariste nё mardhёniet e tyre, pjesёmarrёsit nuk munden tё pёrjashtojnё 

ose kufizojnё kёtё detyrim. 

Me nenin 13 tё Ligjit pёr Greva, Gazeta Zyrtare e Republikёs sё Kosovёs / Prishtinё: Viti 

V/ Nr. 79 / 24 Gusht 2010 Ligji Nr. 03/L-200, parashihet “Për organizuesit e grevës, 

pjesëmarrësve grevistë dhe ndaj të punësuarve të tjerë, të cilët mbështesin grevën, nuk mund të 

merren masa disiplinore apo materiale dhe nuk mund t’ju ndërpritet marrëdhënia e punës. 2. 

Gjatë grevës së organizuar sipas kushteve të përcaktuara me këtë Ligj, punëdhënësit nuk mund 

të punësojnë punëtorë të rinj të cilët do të zëvendësonin pjesëmarrësit në grevë.  

 

Vlerёsimi pёrfundimtar i gjykatёs. 

 

Pas analizimit dhe vlerësimit të gjendjes faktike të cilën e kemi cekur më lartë, gjykata 

erdhi në përfundim se kërkesëpadia e paditëses  R... G... është e bazuar në ligj dhe fakte.  
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Kjo pёr faktin se mbi bazёn e tё gjitha provave tё administruara si mё lartё, tё cilave 

gjykata ia fali besimin nё tёrёsi, u vёrtetua se paditёsja tek e paditura ka themeluar mardhёnie 

pune pёr periudhё tё caktuar dhe atё mbi bazёn e kontratёs sё punёs sё dt. 0..0..2... nё vendin e 

punёs si “T... B... C...”, me pagёn bruto mujore prej 2....-€, duke iu vazhduar kontrata e punёs 

me amandamentet e saj deri me dt. 0..0..20.. Paditёsja ishte pjesёmarrёse e grevёs sё dt. 1..2. dhe 

2..0..20., tё organizuar nga Sh..S.. e P... e tё P..., paditёses asnjёherё nuk i ёshtё dhёnё 

performancё e pakёnaqshme pёr kryerjen e detyrave tё punёs pёr tё cilat ёshtё caktuar, u vёrtetua 

se e paditura nga periudha e mbajtjes sё grevave tё punёtorёve nga dt. 2...0...20.. deri me dt. 

0..0...20.., kur paditёses nuk i ёshtё vazhduar kontrata e punёs, ka punёsuar . punёtor tё rinjё nё 

pozitёn “T.. B...C...”, u vёrtetua se vendi i punёs sё paditёses ёshtё i karakterit tё pёrhershёm, 

dhe e paditura pёrkundёr marrёveshjes sё arritur nё takimin e mbajtur me dt. 3..0..2019, nё mes 

tё SH.S.P (Sh.. S.. tё P...) A.. “A...J...” dhe M... tё tё paditurёs tё dt. 2..0..... nё pikёn 6 tё kёsaj 

Marrёveshje palёt u dakorduan se: Punёdhёnёsi tё ndalojё  dhe tё mos ndёrmerr masa ndaj 

punёtorёve grevist, se nuk do tё zhvillojё procedurё disiplinore kundёr punёtorёve tё cilёt gjatё 

grevёs kanё bёrё veprime tё papёrshtatshme, andaj e paditura  pa zhvilluar procedurё tё 

brendshme pёr ndonjё  cёnim tё detyrave tё punёs nga paditёsja, me vendim me shkrim tё dt. 

3..0..20.., e ka njoftuar paditёsen se nё pёrputhje me nenin 67 par.1.3 dhe 2 dhe nenin 71 tё LP-

sё, tё njёtёs nuk do ti vazhdohet kontrata e punёs qё nga data 3..0..20., ndaj tё cilit vendim 

paditёsja nё afatin ligjor ka parashtruar ankesё tek e paditura me dt. 0..0..20., ankesё kjo e cila 

ёshtё refuzuar si e pabazuar nga e paditura me pёrgjigjen nё Ankesё tё dt. 2...0...20.., dhe vendimi 

i tё paditurёs i dt. 3..0..20. ёshtё vёrtetuar si i drejtё, dhe mё pas paditёsja nё afatin ligjor  ka 

ushtruar padi pranё kёsaj gjykate nё procedurё kontestimore pёr mbrojtjen e tё drejtave tё saj tё 

cilat rrjedhin nga mardhёnia e punёs. 

Nё bazё tё gjendjes faktike tё vёrtetuar dhe bazuar nё dispozitat ligjore tё lartshёnuara, 

gjykata erdhi nё pёrfundim se vendimi i tё paditurёs pёr mosripёrtёritjen e kontratёs sё punёs 

ёshtё i kundёrligjshёm, dhe atё i njёjti si i tillё ёshtё marrё nё kundёrshtim me dispozitat e nenit 

4 tё LMD-sё, kjo pёr faktin se edhe pse vendi i punёs sё paditёses ku ka punuar tek e paditura 

qё nga fillimi i kontratёs sё parё tё punёs, ka qenё vend pune i pёrhershёm, e paditura si 

punёdhёnёse ka lidhur kontratё pune nё  

kohё tё caktuar, qё nga dt. 0..0..20.. deri me dt.3..0..20., ndёrsa me 8 amandamente, kjo kontratё 

i ёshtё vazhduar deri me dt. 31.01.2020, ashtu qё me kontrata e tilla tё njёpasnjёshme tё lёshuara 

pёr kohё tё caktuar, ёshtё cёnuar parimi i ndёrgjegjshmёrisё dhe ndershmёrisё, kёshtu duke u 

mbajtur paditёsja nё gjendje tё pasigurtё juridike gjatё ekzistimit tё mardhёnies sё punёs qё nga 

dt. 0..0....20..e deri me dt. 3..0..20... 

Andaj gjykata vlerёson se punёmarrёsi nuk mund tё heq dorё nga tё drejtat e punёtorёve 

qё rrjedhin nga dispozitat urdhёruese nga neni 5.1 tё Ligjit tё Punёs, ku pёrcaktohet se ёshtё i 

ndaluar ҫfarёdo diskriminimi nё punёsim, profesion, lidhur me rekrutimin nё punёsim, trajnimin, 

promovimin e punёsimit, kushtet e punёsimit, masa disiplinore, ndёrprerja e kontratёs sё punёs 

ose ҫёshtjeve tjera nga mardhёnia e punёs tё rregulluara me kёtё ligj dhe ligjet tjera nё fuqi, dhe 

mbi kёtё bazё e paditura ka dёshtuar pёr tё vёrtetuar faktin se i ёshtё pёrmbajtur ndalimit tё 

diskriminimit. 

Me vendimin pёr mosripёrtёritjen e kontratёs sё punёs ёshtё cёnuar dispozita e nenit 13 

tё Ligjit pёr Greva, ngase e paditura qysh nga koha e mbajtjes sё grevave tё punёtorёve tё tё 

paditurёs me dt. 21.08.2019, ka mbajtur trajnime me punёtor tё rinjё, dhe prej mbajtjes sё 

grevave tё punёtorёve e deri nё kohёn e mosripёrtёritjes sё kontratёs sё punёs paditёses, ka 

pranuar 66 punёtorё tё rinjё, mandej po nё kёtё periudhё paditёses sё bashku me 23 punёtorё tё 

tjerё tё punёsuar tek e paditura nuk i ёshtё vazhduar kontrata e punёs ndёrsa tre tё tjerёve i ёshtё 

ndёrprerё kontrata e punёs, fakt ky i cili vёrtetohet se paditёses nuk i ёshtё vazhduar kontrata e 

punёs vetёm se e njёjta ka qenё njёra prej pjesёmarrёseve nё grevёn e organizuar nga S..., me dt. 

19, 20 dhe 2..0..20.., pёrkundёr marrёveshjes sё arritur mes S..-sё sё A... dhe M... tё punёdhёnёsit 
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(kёtu tё paditurёs), tё arritur me dt. 23.08.2019, se punёtorёt grevist nuk do tё kenё pasoja pёr 

shkak tё pjesёmarrjes nё kёto greva. 

Gjykata vlerëson se e paditura me rastin e mosripёrtёritjes sё  kontratës së punës paditëses 

me vendimin e dt.3..0..20. dhe pёrgjigjjen nё Ankesё dt. 20.02.2020, nuk i ka respektuar 

dispozitat ligjore të parapara me Ligjin e Punës dhe Marrёveshjen Kolektive, si dhe të njëjtat 

vendime-pёrgjigje janë marrё nё kundёrshtim me kёtё Ligj. Kjo u vёrtetua nga vendimet e 

Inspektoriatit tё punёs sё shkallёs sё parё me nr. Nr.Rap 0.-1.-../20..-1 i dt. 02.04.2020, me tё 

cilin janё anuluar vendimet pёr mosvazhdimet e kontratёs sё punёs sё punёtorёve tё tjerё dhe 

paditёses, dhe vendimit tё IP-sё sё shkallёs sё dytё  me nr. 3../20.. tё dt. 06.08.2020 me tё cilin 

vendim, ankesa e tё paditurёs ёshtё refuzuar si e pabazuar dhe vendimi i shkallёs sё parё tё 

Inspektoriatit tё Punёs ёshtё vёrtetuar. 

Fakti se vendimi i tё paditurёs ёshtё joligjor vёrtetohet edhe nё nenin 1 tё kontratёs sё 

punёs sё paditёses tё lёshuar pikёrisht nga e paditura me dt. 03.04.2018, nё tё cilin pёrcakton se, 

e njёjta ёshtё e lidhur pёr kohё tё caktuar, dhe varёsisht nga kushtet e Kompanisё dhe rrethanat 

operacionale, si dhe tё performancёs sё tё punёsuarёs, kontrata mund tё vazhdohet, qё nёnkupton 

se nё mungesё tё performancёs sё tё punёsuarit –paditёses nё cilёsinё e tё punёsuarёs nuk mund 

t’i vazhdohet kontrata e punёs, e qё nё rastin konkret paditёsja gjatё kohёs sa ka qenё e punёsuar 

tek e paditura ka pasur performancё tё shkёlqyer, dhe ndaj tё njёjtёs asnjёherё nuk ёshtё 

shqiptuar ndonjё vёrejte gojore apo me shkrim, qё ndaj tё njёjtёs asnjёherё nuk ёshtё zhvilluar 

ndonjё procedurё e brendshme disiplinore. 

Kjo për faktin se në këto vendime cekët se paditëses nuk do ti ofrohet kontratё e re e 

punёs për shkak se bazuar me nenin 67 par.1.3 dhe 2, nenin 71 tё Ligjit tё Punёs tё Kosovёs Nr. 

03/L-212 tё njёjtёs nuk do ti ripёrtёrihet kontrata aktuale e punёsimit, andaj në bazë të kësaj edhe 

vendimit mbi mos Ripёrtёritjen e kontratёs së punës nuk ka bazë ligjore për ndërprerjen e 

kontratës së punës bazuar në arsyet e cekura mё lartё, prandaj gjykata vlerëson se njoftimi-

vendimi i të paditurës datë 31.01.2020, si dhe pёrgjigjja nё ankesë e dt. 20.02.2020, me të cilin 

paditëses i është ndërprerë kontrata e punës, janё marrё nё shkelje të dispozitave ligjore të Ligjit 

tё Punёs qё ёshtё ligji themelor dhe rregullon mardhёnien e punёs nё Kosovё, ku mbi bazёn e 

kёtij ligji janё pёrcaktuar baza dhe procedurat pёr ndёrprerje tё kontratёs sё punёs sё punёtorit, 

nё pёrputhje me Marrёveshjen Kolektive, të cilat i kemi cekur më lartë, tё cilat procedura e 

paditura nuk i ka respektuar me rastin e mosripёrtёritjes sё kontratёs sё punёs paditёses, andaj si 

rezultat i kёsaj u vёrtetua se njoftimi-vendimi i tё paditurёs pёr mosripёrtёritjen e kontratёs sё 

punёs jo vetёm se ёshtё i kundёrligjshёm, por ёshtё edhe nё kundёrshtim tё plotё me Konventat 

e Organizatёs Ndёrkombёtare tё  Punёs, andaj edhe vendosi që të njëjtin t’a anuloj si të 

paligjshёm. 

Meqenëse është anuluar njoftimi për mosripërtrirjen e kontratës së punës si jo ligjor, e 

bazuar në dispozitat e nenit 136.1 ,173 dhe 174 të LMD-ës në fuqi ,si dhe nenit 80.1.1 te LP-sё,  

gjykata vlerёson se paditëses i takon edhe shpërblimi i dёmit, për shkak të largimit të 

kundërligjshëm nga mardhënja e punës, lartësinё e të cilit dëmshpërblim gjykata e caktoi duke u 

bazuar në ekspertizën financiare  të hartuar me shkrim  nga eksperti financiar  G.. B… , ekspertizë 

kësaj  të cilës gjykata  në tërsi ia fali besimin dhe e vlerёsoi si ekspertizë të hartuar në mёnyrё 

profesionale dhe nё bazë të rregullave të shkencёs dhe tё profesionit, andaj edhe e detyroi të 

paditurën, që përveҫ kthimit të paditëses në punë në pozitën e mëhershme dhe detyrat e punës së 

mëhershme të cilat i ka kryer para se t’i ndërpritet mardhënja e punës, tё njёjtёs t’ia shpërblej 

dëmin material nё shumёn prej 2……-€ nё emёr tё pagave tё pa paguara, dhe atё me kamatё 

ligjore prej 8% vjetor qё nga data e hartimit tё ekspertizёs financiare dt.0..1..20.. e dei nё pagesёn 

definitive, si dhe nё tё ardhmen pёr ҫdo muaj nё emёr tё pagёs bruto  shumёn prej 2…-€ nga 

data 0..1..20.. e deri nё kthimin  e paditёses nё punё dhe detyra tё punёs si mё lartё,  si dhe ta 

detyrojё tё paditurёn qё pёr periudhёn kontestuese, paditёses t’ia paguajё shumёn prej 1...3..-€, 

dhe atë  në emër  të 5% të kontributit pensional të të punësuarit 1...3..-€ për pagat për periudhën 
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prej 0..0..20. deri më 0..1..2…, si dhe shumën prej 5..9.-€ në emër të tatimit në në burim, dhe nё 

emёr tё kamatёs sё arritshme shumёn prej .1..2.-€. Të gjitha këto në afat prej 7 ditësh pas pranimit 

të këtij aktgjykimi, nën kërcenimin e përmbarimit me detyrim ashtu si në pikёn. I të dispozitivit 

të këtij aktgjykimi. 

Meqenëse gjykata vlerëson se vendimi i të paditurёs për largimin nga puna është marrë 

në kundërshtim me dispozitat ligjore tё lartshёnuara, pёrkatёsisht se vendimi-njoftimi i të 

paditurës ishte cilësuar si njoftim pёr mosripёrtёritje tё kontratёs sё punёs, andaj në kuptim të 

nenit 80 të Ligjit të Punës, paditëses ia pranoi edhe të drejtën e kompensimit në të ardhura të 

parealizuara të cilat i takojnë sipas kontratës së punës dhe Ligjit në Punë.  

Lartësinë e kompensimit gjykata e mbështeti në ekspertizën financiare të ekspertit të 

autorizuar të gjykatës, të cilës ia fali besimin në tërësi, pёr shkak se e njёjta ёshtё hartuar nё 

mёnyrё profesionale dhe nё pajtim me rregullat e shkencёs dhe tё profesionit.  

Me rastin e vendosjes gjykata vlerёsoi pretendimet e palёs sё paditur, mirёpo tё njёjtat 

nuk i mori pёr bazё,  ngase tё njëjtat bien ndesh me gjendjen faktike tё vёrtetuar, andaj si tё tilla 

nuk ishin në peshë  për të vendosur ndryshe nga ajo që është vendosur si në dispozitiv të këti 

aktgjykimi. 

Poashtu gjykata nuk ia fali besimin dёshmisё sё dёshmitarit B.. Z... tё dhёnё nё seancёn 

e mbajtur me dt. 1..0..20.., me arsyetimin dёshmia e tё njёjtit nuk ishte bindёse pёr gjykatёn, dhe 

si e tillё bie ndesh me gjendjen faktike tё vёrtetuar dhe me provat tjera tё administruara gjatё 

shyrtimit gjyqёsor tё cilave kjo gjykatё ia fali besimin. Dёshmitari ndёr tjerash, nё vёrtetimin e 

dt. 1..0..20. tё lёshuar nga e paditura, dёshmitari nё cilёsinё e Drejtorit tё Burimeve Njerёzore 

pranё tё paditurёs, dhe si nёnshkrues i kёtij vёrtetimi tё dorёzuar nё kёtё gjykatё, nё pikёn f. 

citohet: Me datё 1..0..20.. janё punёsuar .. punёtorё nё pozitёn e pastrimit tё Terminalit dhe 

Ndёrtesave;, ndёrsa nё deklaratёn e dhёnё nё gjykatё i njёjti ka theksuar se nё pozitёn nё tё cilёn 

ka punuar paditёsja nuk ka tё punёsuar, ҫka do tё thotё se i njёjti me deklarimin e tij tё dhёnё nё 

shqyrtimin kryesor tё dt. sё lartcituar, ka ra nё kundёshtim me shkresёn e lёshuar nga vet i njёjti, 

dhe se ёshtё tёrhequr nga deklarimi i tij nё pёrgjigje pёrgjatё shqyrtimit. 

Gjykata ka vlerësuar edhe theksimet dhe provat e tjera të palёve ndёrgjyqёse, por ka 

gjetur se tё njёjtat janё pa ndikim nё pa ndikim në vendosjen meritore të kësaj çështje juridike. 

 

Gjykata, me rastin e aplikimit te kamatës ligjore, iu referua nenit 382, par.1 dhe 2 te Ligjit 

për Marrëdhëniet e Detyrimeve nr. 04/L-077, nё tё cilën parashihet “Debitori që vonon në 

përmbushjen e detyrimit në të holla debiton, përpos borxhit kryesor, edhe kamatën, ndërsa nё 

par.2 tё tё njëjtit nen parashihet “Lartësia e kamatëvonesës është tetë përqind (8%) në vit, përveç 

nëse parashihet ndryshe me ligj të veçantë. 

 

Gjykata lidhur me shpenzimet e procedurës, iu referua nenit 452, par.1 dhe 2 te LPK-se, 

dhe me qё paditёsi ka pasur sukses nё procedurё, gjykata te autorizuarit tё  paditësit ia pranoi tё 

drejtën e pagesës sё shpenzimeve procedurale sipas pikёs II, nё tё cilën përcaktohet “Pala e cila 

e humbë procesin gjyqësor tërësisht ka për detyrë që palës kundërshtare gjyqfituese, dhe 

ndërhyrësit që i është bashkuar, t’ia shpërblej të gjitha shpenzimet gjyqësore”, ndërsa lartësinë 

e tyre e përcaktoi nё përputhje me Rregulloren e Tarifës sё Avokatёve tё Kosovës e vitit 2017, 

gjegjësisht nr. tarifor 6 dhe 7, ndërsa për taksё gjyqësore iu referua Udhëzimit Administrativ për 

Taksa Gjyqësore nr. 01/2017, gjegjësisht nenit 12, par.1 tё këtij udhëzimi ku përcaktohet lartësia 

e taksës gjyqësore, ashtu qё e detyroi tё paditurën qё  paditëses t’ia kompensojё nё  emër 

te  shpenzimeve  tё  procedurës kontestimore dhe atё: për padi shumën prej 104-€, pёr precizim 

tё kёrkesёpadisё shumёn prej 104-€, pёr 5 seanca tё mbajtuara nga 135.20-€ gjithseajt shumёn 

prej 676-€, pёr ekspertizё  financiare  shumёn prej 100- €, nё emër tё taksës gjyqёsore për padi  

shumёn prej 30-€, e qё nё total gjykata ia pranoi shumёn e shpenzimeve tё cilat kanё qenё tё 

nevojshme pёr ndjekjen e kёsaj ҫёshtje nё gjyq, nё vlerё prej 1014-€. 
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 Nga tё lartcekurat, gjykata vendosi si nё dispozitiv tё kёtij aktgjykimi konform nenit 80 

tё Ligjit tё Punёs, lidhur me nenin 143 tё Ligjit tё Procedurёs Kontestimore.  

 

GJYKATA THEMELORE NЁ PRISHTINЁ-DEGA  NË LIPJAN 

C.nr.460/20, me dt.21.04.2021 
                                               

 

                                                                                                             GJ Y Q T A R J A 

                                                                                                                 Elvira Emini 
                                   

UDHËZIM JURIDIK:Kundër këtij aktgjykimi pala e pa kënaqur ka të drejtë të ushtrojë 

ankesë, në afat prej 7 ditësh nga dita e dorëzimit te aktgjykimit.Ankesa i paraqitet Gjykatës së 

Apelit në Prishtinë, e cila ushtrohet përmes kësaj Gjykate. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


