
 

 

          C. nr.1234/2015 

 

    GJYKATA THEMELORE NË PRIZREN, gjyqtari Atdhe Berisha, me 

procesmbajtësen Nazane Kuqani, në çështjen kontestimore sipas padisë së paditësit B. G., nga 

Prizreni, të cilin me autorizim e përfaqëson N. Q., avokat nga Prizreni, kundër të paditurës 

Korporata Elektro Energjetike (KEK), Distrikti në Prizren, për anulim të vendimit dhe kthim në 

vendin e punës, pas seancës publike të shqyrtimit kryesor, me datë 09 Qershor 2016, morri këtë:  

 

A K T GJ Y K I M 

 

 

  REFUZOHET si e pabazuar kërkesëpadia e paditësit B. G., nga Prizreni, kundër 

të paditurës Korporata Elektro Energjetike, Distrikti në Prizren, me të cilën ka kërkuar “Anulohet 

vendimi i të paditurës KEK për shkëputjen e mardhënies së punës me nr. 1048/1 datë 18.06.2012 

dhe vendimi me nr. 5293 i datës 09.07.2012 si dhe të detyrohet e paditura Korporata Elektro 

Energjetike, Distrikti në Prizren të kthejë paditësin B. G., nga Prizreni, në vendin e punës si 

elektricist i matjeve, duke ja njohur të gjitha të drejtat nga vendi i punës, si dhe t’i kompenson të 

ardhurat personale nga data 18.06.2012 deri më 15.05.2016 në shumën në lartësi  prej 26.558,31 

€ me kamatë ligjore nënë kërcënimin e ekzekutimit të dhunshëm”, si kërkesë e pabazuar.   

 

  Secila palë i bartë shpenzimet e veta procedurale.  

 

 

A r s y e t i m 

 

 

  Paditësi në padinë e paraqitur si dhe në procesverbalet e seancave gjyqësore, 

përmes të autorizuarit thekson se paditësi ka punuar te e paditura si Elektricist i Matjeve të 

Njehsorëve dhe atë nga data 01.01.2012 deri më 31.12.2012, me mundësi vazhdimi.  

  Me vendimin nr. 1048/1 datë 18.06.2012, paditësit nga ana e të paditurës i është 

shkëputur kontrata e punës në mënyrë të njëanshme, për çka paditësi kundër këtij vendimi ka 

paraqitur ankesë, mirëpo me vendimin tjetër të të paditurës nr. 5293 datë 09.07.2012, ankesa i 

është refuzuar. Paditësi me tej thekson se vendimet me të cilët iu është ndërprerë marrëdhënia e 

punës janë të paligjshme dhe në kundërshtim me rregulloret e brendshme dhe dispozitat ligjore, 

pasi që konsideron se nuk ka bërë asnjë shkelje. Procedura për shkëputjen e kontratës është 

iniciuar në bazë të një raportit të auditorit të brendshëm të cilët kanë konstatuar në raportin e tyre 

se paditësi ka kryer shkelje të lehta të detyrave të punës, duke i sugjeruar menagjerit që për këto 

shkelje paditësit t’i shqiptoj masën vërejtje. Sa i përket vërejtjeve që janë shënuar në kartelën e 

punëtorit, këtu paditësit, një dënim është përshkruar dy herë.  

     

 

REPUBLIKA E KOSOVËS / 

REPUBLIKA KOSOVA / REPUBLIC OF KOSOVO 

 

 



   Gjendja e njehsorit është ende e njëjtë ashtu siç është pranuar në fillim nga 

paditësi si dhe praktika e KEK-ut është ende e njëjtë dhe ende tash e tutje KEK-u vazhdon të 

bënë regjistrimin njëjtë si ka vepruar këtu paditësi. Pranimi i teknik i cili është bërë në 

Restaurantin “G.”, ende edhe në këto momente kur edhe zhvillohet procedura është i regjistruar 

nënë shifrën tarifore të njejtë për të cilën edhe këtu paditësit i është shqiptuar masa disiplinore, 

nga edhe konsideron se paditësi nuk ka bërë shkrlje në detyrat e punë dhe nuk ka pasur nevojë ti 

shqiptohet masa disiplinore. Regjistrimi në atë mënyrë është bërë me qëllim që konsumatori të 

mos ngelet pa faturim dhe se gjatë regjistrimit vetëm është regjistruar gjendja faktike e jo edhe 

matja detale. Për këtë arsye komisioni në rekomandimin e vetë nuk ka propozuar që si masë 

disiplinore t’i shqiptohet ndërprerja e marrëdhënies së punës por një masë tjetër, të gjitha këto 

janë vërtetuar nga dëshmitë e dëshmitarëve V. G., A. Q. dhe I. Z.. Në fund propozom miratimin 

e kërkesëpadisë, i kërkon shpenzimet e procedurës në shumën e përgjithshme 1.199,oo € dhe atë 

104,oo € për përpilimin e padisë, për 7 seanca nga 135,oo € gjitësejtë 945,oo € dhe 150,oo € për 

ekspertizën e ekspertit.  

 

  E paditura në përgjigje në padi dhe në seancat gjyqësore përmes përfaqësuesit të 

sajë të autorizuar konteston në tërësi padinë dhe kërkesëpadinë e paditësit nga shkaku se kontrata 

e punës paditësit i është ndërprerë për fajin e tij. Thekson se kërkesëpadia është e palëndët pasi 

që paditësit me kontratën e punës ka qenë i punësuar në kohën e caktuar dhe atë deri më datë 

31.12.2012.  

  Kontrata e punës paditësit i është ndërprerë në harmoni me ligjin, konkretisht pasi 

që paditësi ka bërë shkelje serioze të detyrave të punës. Gjatë procedurës së zhvilluar disiplinore 

është vërtetuar se shkelja serioze pasi që paditësi, gjatë regjistrimit të konsumatorit Restorant 

“G.”, ka bërë pranimin teknik të njehsorit elektrik nr. 9192479, në mënyrë jo të rregullt pasi që 

ky konsumator është me fuqi të njëkohshme mbi 15 kw, kurse CCP është regjistruar si 

konsumator nënë 15 kw, ku kjo fuqi bëhet vetëm për amvisëri e jo edhe për restorante.  

  Thekson se e paditura drejt ka vepruar kur në mënyrë të njëanshme ka ndërprerë 

marrëdhënien e punës pasi që paditësi ka bërë shkelje të detyrave të punës. Nga kartela e 

punëtorit vërtetohet se këtu paditësi ka pasur edhe vërejtje tjera, gjegjësisht edhe vërejtje të 

fundit, dhe pasi që veç më para ka pasur vërejtje të fundit më shkrim, kjo nuk ka lënë asnjë 

alternativë tjetër pos masës së fundit më të rëndë shkëputjes së kontratës.  

    Gjithashtu thekson se e paditura ka zhvilluar procedurë të rregullt disiplinore dhe 

se paditësit edhe më para i janë shqiptuar masat disiplinore dhe atë gjithsejtë edhe 4 tjera, ashtu 

që ka qenë e pamundur qëndrimi i tij në punë pikërisht mbi këtë bazë. Propozon që kërkesëpadia 

të refuzohet, shpenzimet procedurale nuk i kërkon.   

 

  Në kuptim të nenit 8 lidhur me nenin 7 të LPK-së, janë administruar provat dhe 

atë:  me shikim në kontratën e punës nr. 11669/0; me shikim në përshkrimin e vendit dhe 

detyrave të punës për punëtorin B. G.; me shikimin në vendimin nr. 1048/1 datë 18.06.2012 për 

shkëputjen e marrëdhënies së punës; me shikim në kërkesën për rishqyrtimin e vendimit të datës 

18.06.2012; me shikim në vendimin me të cilin kërkesa është refuzuar datë 18.06.2012; me 

shikim në procesverbalin nr. 0941148 datë 13.05.2012; me shikim në procesverbalin nr. 044740 

datë 08.11.2012; me shikim në pasqyrën e transaksioneve të datave 26.07.2012 dhe 22.02.2013; 

me shikimin në detalet e objekteve për të cilin shërbimi është i nevojshëm; me shikim në fletë 

dorëzimet për seancën disiplinore; me shikim në njoftimin për fillimin e procedurës disiplinore; 

me shikim në formularin për procedurën disiplinore; me shikim në kartelën e punëtorit B. G.; me 

shikim në raportin kofidencial të auditorit të brendshëm dhe me marrjen në pyetje të 

dëshmitarëve A. K., A. Q. dhe B. L., me shikim në procesverbalin për kyçje të konsumatorit 



N.T.H “L.”; me shikim në Formularin A procedura disiplinore-fletëparaqitja; me shikim në 

vërejtjen e fundit me shkrim nr. 437 datë 18.04.2011 së bashku me dokumentacionin përcjellës; 

me dëgjimin e dëshmitarit V. G.; me shikim në ekspertizën e ekspertit I. K. datë 15.05.2016.  

 

  Nga administrimi me ndërgjegje dhe kujdes të çdo prove veç e veç dhe të gjitha së 

bashku, të propozuara nga palët ndërgjyqëse, gjykata vendosi që të refuzon kërkesëpadinë si të 

pabazuar.   

  Me shikim në kontratën e punës nr. 11669/0, për të cilën palët gjatë seancës nuk 

kanë pasur vërejte, vërtetohet se paditësi B. G., ka lidhur kontratë pune me të paditurën 

Korporata Energjetike e Kosovës sh.a., në Prishtinë për pozitën elektricist i matjeve tënjejsorit 

për periudhën kohore nga 01.01.2012 deri me datë 31.12.2012, me mundësi vazhdimi.   

 

  Me shikim në përshkrimin e vendit dhe detyrave të punës, vërtetohet se paditësi 

ka kryer detyrat e punës ashtu siç ato i janë caktuar.  

 

  Me shikim në vendimin 1048/1 datë 18.06.2012, vërtetohet se këtu paditësit B. 

G., i është ndërprerë kontrata e punës për shkak të shkeljes së rëndë të detyrave të punës, pasi që 

në mënyrë të parregullt ka bërë pranimin e njehsorit elektrik trefazor nr. 9192479 për Restorant 

“G.”, pasi që të njëjtin e ka regjistruar si njehsor nënë 15 kw, ndërsa i njëjti është dashur të 

regjistrohet si njësorë me fuqi të njëkohshme mbi 15 kw. Si dhe të njëjtin e ka pranuar duke 

pasur ndërprerje të përçuesve para njehsorit elektrik, brenda ormanit ku është njehsori.  

  Me shikim në kërkesën për rishqyrtim të vendimit nr. 1048/1 datë 18.06.2012, dhe 

vendimit për refuzimin e kërkesës i datës 18.06.2012, vërtetohet se kërkesa e punëtorit B. G. e 

datës 18.06.2012, është refuzuar nga ane e Drejtorit Ekzekutiv të Divizionit të rrjetit, me 

arsyetimin se punëtori ka bërë shkelje të rënda të detyrave të punës.  

 

  Me shikim në procesverbalet nr. 0941148 datë 13.05.2012, nr. 044740 datë 

08.11.2012, formularit të detaleve për të cilin shërbimi është i nevojshëm dhe transaksioneve të 

konsumatorit nga data 01.01.2012 – 31.12.2012, vërtetohet se pas kërkesë së konsumatorit 

Restorant “G.”, nga B., Komuna e Suharekës, për regjistrimin dhe pranimin e njësorit për biznes, 

është bërë pranimi dhe regjistrimi i njësorit të ri 9192479, afër shifrës 146411, me fuqi të 

njëkohshme mbi 15 kw dhe për të atë njësor dhe fuqi konsumatori Restorant “G.”, ka bërë 

pagesën për energjinë elektrike të harxhuar.     

 

  Me shikim në  thirrjen për seancën disiplinore nr. 3268/1 datë 07.06.2012, me 

shikimin në njoftimin për fillimin e procedurës disiplinore nr. 3267 datë 07.06.2012 dhe me 

shikim në formularin për procedurën disiplinore nr. 976 datë 07.06.2012, u vërtetua se përmes 

ftesës këtu paditësi është thirrur për të marr pjesë në seancën disiplinore, nga e cila edhe është 

njoftuar për të drejtat e tija. Është mbajtur seanca disiplinore me datë 18.06.2012, nga e cila edhe 

janë konstatuar shkeljet e bëra nga këtu paditësi B. G..  

 

  Me shikim në kartelën e punëtorit B. H. G., është vërtetuar se punëtori B. G., këtu 

paditësi, ka qenë i punësuar tek e paditura që nga data 20.06.2007 deri më datë 18.06.2012, kur 

në mënyrë të njëanshme i është ndërprerë kontrata e punës. Gjatë kësajë periudhe kohore, 

paditësit i janë shqiptuar 4 dënime dhe atë me datën 12.05.2010 është dënuar me para të holla 

duke zbritur shumën 20 % nga paga mujore, me datën 15.02.2011 i është shqiptuar vërejtje me 

shkrim, me datë 21.04.2011 i është shqiptuar vërejtje e fundit me shkrim dhe me datën 

19.06.2012 si masë e fundit i është ndërprerë kontrata e punës.  



 

  Me shikim në raportin kofidencial të auditimit për rastin 2012-AO-003, është 

vërtetuar se për shkak shkeljeve përenda të detyrave të punës, këtu paditësit i është ndërprerë 

kontrata e punës, pasi që punëtori B. G., këtu paditësi, me rastin e pranimit të njehsorit nr. 

9192479 pronë e restorant “G.”, në fshatin B., Komuna e Suharekës, ka pranuar njehsonrin duke 

mos pasur për bazë kushtet teknike dhe fuqinë e njëkohshme për atë objekt, pasi që ai objekt 

është dashur të regjistrohet me fuqi të njëkohshme mbi 15 kw, e jo nënë 25 kw, ashtu siç është 

bërë pranimit i tij si dhe duke mos i plotësuar kushtet teknike njehsori i lartcekur, pasi që ka 

pasur ndërprerje të përçuesve para njehsorit në fjalë.     

 

  Me dëgjimin e dëshmitarëve A. Q. dhe I. Z., që të dy Auditor të Lartë të 

Operimeve, pranë KEK, në Prishtinë të cilët edhe kanë përpiluar raportin e auditimit, është 

vërtetuar se njehsori i konsumatorit Restorant “G.”, në fshatin B., Komuna e Suharekës, me nr. 

9192479 është pranuar teknikisht jo në rregull, pa PEE (Pelqimin Elektro Energjetik), ashtu që 

ka pasur fuqi të instaluar më të madhe se 15 kw, ndërsa është regjistruar dhe pranuar me fuqi nën 

15 kw, si dhe është pranuar teknikisht në rregull, përkundër faktit se përçuesi para njehsorit ka 

pasur ndërprerje. Për çka si rekomandim për shkeljet e renda të detyrave të punës auditorët kanë 

rekomanduar vërejtjen e fundit, por pasi që punëtori B. G., këtu paditësi, pasi që më para ka 

pasur edhe vërejtje tjera, nuk ka pas zgjidhje tjetër përveç që t’i shqiptohet masa më e rendë, 

shkëputja e kontratës.  

  Nga dëgjimi i dëshmitarit B. Ll., është vërtetuar që në bazë të kërkesë së 

konsumatorit Restorant “G.”, dhe në bazë të kompetencave që ka pasur ky dëshmitar në KEK, ka 

urdhëruar punëtorët B. G. dhe A. K., që të bëjnë pranimin teknik të konsumatorir Restorant “G.”, 

në fshatin B., Komuna e Suharekës. Gjithashtu u vërtetua se në kërkesën për pranimin e njësorit 

nuk është kërkuar me çfarë fuqi harxhuese të regjistrohet njësori duke pohuar se nuk i kujtohet 

nëse kërkesa ka pasur të bëjë edhe me dhënën e pëlqimit për (PEE).   

    Nga procesverbali për kyçje të konsumatorit N.T.H “L.” vërtetohet se edhe ky 

restorant është regjistruar si kategori e njëjtë me atë për të cilin paditësit i është shqiptuar masa 

më e rëndë ndërprerja e marrëdhënies së punës.  

 

     Nga formularin A procedura disiplinore-fletëparaqitja, gjykata ka vërtetuar se për 

paditësin është rekomanduar shqiptimi i masave disiplinore sipas Kodit Disiplinor brenda KEK, 

për shkak se konsumatori N.H.SH. Restaurant “G.”, është regjistruar si konsumator me fuqi 

hargjuese nën 15 Kw, përkundër faktit se i njëjti fuqinë hargjuese e ka pasur mbi 15 Kw, ashtu 

që për këtë fuqi hargjuese është dashur të pajiset me PEE.  

   

  Nga vërejtjen e fundit me shkrim nr. 437 datë 18.04.2011 së bashku me 

dokumentacionin përcjellës vërtetohet që pas zhvillimit të procedurës disiplinore, paditësit i 

është shqiptuar vërejtje e fundit me shkrim si masë disiplinore.  

 

    Nga dëgjimi i dëshmitarit V. G. vërtetohet se për tu regjistruar një konsumator i 

ri, paraprakisht është dashur të bëhet regjistrimi I pajisjeve Brenda objektit, me qëllim të 

përcaktimit të grupit tarifor. Gjithashtu nga ky dëshmitar nuk ka mundur të vërtetohet nëse ka 

pasur kontroll për të vërtetuar se në cilin grup tarifor është regjistruar paditësi, pasi që nuk ka 

qenë në përgjegjësinë e dëshmitari.  

 

    Nga ekspertiza e ekspertit financiar është vërtetuar se sa kish me qenë shuma e të 

ardhurave të papaguara për paditësin, nëse ai do të ishte ende duke punuar.  



 

  Nga provat e administruara gjykata vërtetoi këtë gjendje faktike.  

 

  Me datë 08.11.2011, punëtorët e KEK-ut, B. G. dhe A. K., në bazë të kërkesës së 

konsumatorit dhe urdhrit të mbikëqyrësit të tyre, kanë bërë pranimin teknik të njësorit 9192479 

si regjistrim i ri. Pranimi është bërë për konsumatorin me fuqi harxhuese deri në 15 kw, pa PEE 

dhe me ndërprerje të përçuesit para njësorit elektrik. Me datë 10.01.2012 auditimi Operativ i 

Konsumatorëve, pranë KEK-ut, ka bërë një kontroll detale të konsumatori N.H.SH Restaurant 

“G.”, i cili ka konstatuar se ky konsumator nuk i plotëson kushtet teknike për tu regjistruar pasi 

që “ka ndërprerje të përçuesve para njësorit elektrik” si dhe nuk i është bërë matja reale e fuqisë 

hargjuese duke e regjistruar si konsumator me fuqi të njëkohshme deri në 15 kw. Pas këtij 

kontrolli dhe gjetjeve të konstatuara auditorët e brendshëm të KEK-ut, në raportin e tyre 

kofidencial kanë rekomanduar që B. G., këtu paditësi, t’i shqiptohet vërejtje e fundit. Mirëpo 

pasi që paditësi ka pasur edhe vërejtje tjera për punën e tij, është propozuar shqiptimi i masës më 

e rendë disiplinore, shkëputja e kontratës së punës. Ku me datë 18.06.2012 e paditura KEK, 

gjegjësisht Drejtori i Distriktit të Prizrenit nxjerr aktvendim nr. 1048/1 i shkëputet kontrata e 

punës.  

  Punëtori B. G., këtu paditësi me datë 20.06.2012 paraqet kërkesë për rishqyrtimin 

e vendimit me të cilin i është shkëputur kontrata, e cila kërkesë me vendimin nr. 5293 datë 

09.07.2012 refuzohet si e pabazuar.  

 

  Pas pranimit të këtij vendimi, paditësi i pakënaqur me të, me datë 01.08.2012, 

paraqet padi në Gjykatën Komunale të Prizrenit, kundër të paditurës KEK Distrikti në Prizren, 

me të cilën kërkon anulimin e vendimit për shkëputjen e kontratës së punës duke kërkuar që të 

detyrohet e paditura ta kthejë paditësin në vendin e punës dhe t’i kompensoj të ardhurat 

personale.  

  Nga provat e administruara gjykata gjeti se kërkesëpadia e paditësit është e 

pabazuar. 

  Nga palët nuk është kontestuese se konsumatori Restorant “G.”, me rastin e 

pranimit dhe regjistrimit të njësorit si konsumator i ri, pranimi teknik i ati njësori është bërë me 

pasi që përçuesi ka qenë i ndërprerë para njësorit elektrik si dhe i njëjti është regjistruar si 

konsumator me fuqi hargjuese deri në 15 kw.  

 

  Kontestuese mes palëve është nëse shkeljet të cilat pretendon pala e paditur kanë 

qenë shkelje të renda të detyrave të punës për të cilat do të mund të shqiptohej masa më e rende 

shkëputja e kontratës së punës.  

 

  Sipas nenit 70 par. 1.4.1 Ligjit të Punës, ndërprerja e njëanshme e kontratës së 

punës nga ana e punëdhënësit bëhet edhe në rastet e rënda të sjelljes së keqe të punëtorit. Mbi 

këtë bazë edhe këtu e paditura KEK ka shkëputur kontratën me paditësin.   

 

  Nga raporti i auditorëve të cilit gjykata i kushtoi besimin, është vërtetuar se 

paditësi ka bërë shkelje të detyrave të punës. Përkundër këtij konstatimit në raportin e vetë, 

auditorët e brendshëm për paditësin në fillim nuk kanë propozuar masën më të rëndë shkëputjen 

e kontratës së punës, por masën vërejtje e fundit me shkrim. Mirëpo pasi që paditësi edhe më 

parë ka pasur vërejtje për punën e bërë, duke mos pasur zgjidhje tjetër e paditura ka shqiptuar 

masën më të rëndë shkëputjen e kontratës së punës.  

 



  Nga vetë kartela e punëtorit B. G., këtu paditësi, në rubrikën vendimet, shihet se 

paditësi ka pasur vërejtje tjera për punën e bërë dhe atë me datë 12.05.2010 i është shqiptuar 

dënimi me zbritjen e pagës me 20 % për një muaj, pastaj me datën 15.02.2011 i është shqiptuar 

dënimi me vërejtje me shkrim, me datë 21.04.2011 i është shqiptuar dënimi vërejtje e fundit me 

shkrim dhe në fund me datë 19.06.2012 i është shqiptuar dënimi shkëputje e kontratës së punës, 

pra nga ky raport i paraqitur në kartelën e punëtorit shihet qartë se paditësi për shkelje të 

detyrave të punës ka pasur edhe dënime tjera, ashtu që në si masë e fundit i është shqiptuar 

ndërprerja e kontratës.  

  Theksimet e të autorizuarit të paditësit lidhur me kundërshtimin e paraqitur gjatë 

administrimit të provës kartela e punëtorit se gabimisht i njëjti dënim i është shkruar dy herë, 

është i pabazuar pasi që nga kjo kartelë saktë shihet data dhe numri i vendimeve me të cilat është 

dënuar paditësi nga ana e të paditurës për shkeljet e detyrave të punës.  

 

  Duke pasur për bazë që paditësit kontrata e punës i është shkëputur mbi bazën e 

fajësisë së tij, gjegjësisht shkeljeve të rënda të detyrave të punës, refuzimi i kërkesëpadisë është i 

bazuar.  

  E paditura në përputhje me ligjin ka zhvilluar procedurën disiplinore kundër 

paditësit, duke e njoftuar paditësin për të drejtat e tij, si dhe ka dhënë të drejtë ankese në 

vendimet e veta.  

 

  Pretendimet e palës paditëse se përkundër faktit se regjistrimi i njësorit me 

gjendjen në të cilën është regjistruar për herë të parë ende edhe sot është i regjistruar në atë 

gjendje, për çka edhe këtu paditësit i është shqiptuar masa më e rendë, gjykata nuk i morri për 

bazë pasi që këto konstatime nuk kanë ndikim në arsyet për ndërprerjen e kontratës. Nëse ende 

ekziston gjendja e njëjtë tek konsumatori restorant “G.”, për këtë gjykatë objekt kontesti, pasi që 

është në kompetencë të të paditurës që të merret më te.  

 

    Pretendimet e palës paditëse se në të njëjtën mënyrë është regjistruar edhe 

konsumatori N.T.H. “L.”, në Therandë, gjykata i vlerësoi ashtu që arësyeton se përkundër faktit 

që[ pala paditëse prezanton provën me të cilën paraqet se në të njëjtën mënyrë është regjistruar 

edhe ai konsumator, për gjykatën është rast i veçantë dhe i takon palës së paditur duke respektuar 

rregullat e brendeshme që të ndërmarr atë çfar duhet ndërmarr. Ky fakt për gjakatën nuk mund të 

shërbej që gjykata të konstaton se nuk ka pasur shkelje të detyrave të punës, pasi që është organi 

i të paditurës ai i cili vlerëson dhe merr vendime. Se sa kanë bazë ato vendime, kjo gjykatë 

vlerëson dhe mbi bazën e fakteve të provuara përmes provave vendos.  

 

  Për gjykatën është më rëndësi fakti nëse ato veprime të cilat ka bërë paditësi B. 

G., në raport me Restorant “G.” dhe të paditurën KEK, përfaqësojnë shkelje të detyrave të punës 

ashtu siç ka konstatuar organi i cili i ka shqiptuar ato masa, si dhe nëse procedura disiplinore 

është zhvilluar konform ligjit. Gjykata duke vlerësuar se raporti i auditorëve të brendshëm ka 

qenë profesional dhe në përputhje të plotë me ligjin, nga i cili rrjedh edhe shkelja e detyrave të 

punës nga ana e paditësit, si dhe duke i kushtuar besimin e plotë rekomandimeve të auditorëve të 

brendshëm të të paditurës, refuzoi kërkesëpadinë e paditësit.  

 

  Se raporti i auditorëve të brendshëm të të paditurës ka qenë profesional dhe i 

paanshëm, tregon edhe fakti që përveç paditësit B. G., masa disiplinore janë rekomanduar edhe 

për A. K. i cili së bashku me paditësin kanë bërë regjistrimin e njësorit në Restorant “G.”, si dhe 

B. Ll., zyrtari i cili ka urdhëruar që të dilet në vend dhe të bëhet regjistrimi i atij njësori, me 



rekomandimin për shqiptimin e vërejtjeve të fundit me shkrim. Njëjtë sikurse edhe paditësit. 

Mirëpo paditësit i është shkëputur kontrata nga fakti se me para paditësi ka pasur vërejtje tjera, 

kështu që është shqiptuar masa më e rëndë për të, ndërprerja e kontratës, që rrjedh konstatimi se 

ndërprerja është bërë për fajin e paditësit dhe në përputhje me ligjin.     

  Gjykata gjithashtu ka vlerësuar edhe rekomandimet e gjykatës së Apelit mirëpo 

ka gjetur se në rastin konkretë paditësit masa disiplinore pas të cilës edhe i është ndërprerë 

marrëdhënia e punës ka pasur të bëjë me shkeljen e detyrave të punës pasi që në mënyrë të 

gabuar ka bërë regjistrimin e konsumatorit  Restorant “G.”, e jo për shkak të vjedhjes së naftës 

dhe ngasjen e automjetit të KEK-ut pa dokumentacion dhe pa autorizim për punë.  

 

  Për shpenzimet procedurale gjykata vendosi në kuptim të nenit 463 par. 1 lidhur 

me nenin 452 par. 1 të LPK-së, pasi që pala e cila ka fituar kontestin nuk ka kërkuar shpenzimet 

procedurale.  

  

  Nga arsyet e cekura më lartë u vendos si në dispozitiv të këtij aktgjykimi.  

 

 

 

GJYKATA THEMELORE NË PRIZREN 

C. nr.1234/2015 datë 09 Qershor 2016 

 

 

 

           Gj y q t a r i 

           Atdhe Berisha 

 

 

 

 

UDHËZIME PËR ANKESË: Kundër këtij aktgjykimi, pala e pakënaqur mund të paraqet ankesë, 

në Gjykatën e Apelit në Prishtinë, përmes kësaj gjykate, brenda afatit prej 7 (shtatë) ditësh, pas 

pranimit të këtij aktgjykimi.  

 

    

   

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Pas kësaj gjykata merr:  

 

A K T GJ Y K I M 



 

 

  REFUZOHET si e pabazuar kërkesëpadia e paditësit Besim Gashi, nga Prizreni, 

kundër të paditurës Korporata Elektro Energjetike, Distrikti në Prizren, me të cilën ka kërkuar 

“Anulohet vendimi i të paditurës KEK për shkëputjen e mardhënies së punës me nr. 1048/1 datë 

18.06.2012 dhe vendimi me nr. 5293 i datës 09.07.2012 si dhe të detyrohet e paditura Korporata 

Elektro Energjetike, Distrikti në Prizren të kthejë paditësin Besim Gashi, nga Prizreni, në vendin 

e punës si elektricist i matjeve, duke ja njohur të gjitha të drejtat nga vendi i punës, si dhe t’i 

kompenson të ardhurat personale nga data 18.06.2012 deri më 15.05.2016 në shumën në lartësi  

prej 26.558,31 € me kamatë ligjore nënë kërcënimin e ekzekutimit të dhunshëm”, si kërkesë e 

pabazuar.   

 

  Secila palë i bartë shpenzimet e veta procedurale.  

 

A r s y e t i m 

 

 

  Pason si në arsyetim të aktgjykimit.  

 

 

 

 

Procesmbajtësja          Gj y q t a r i 

Nazane Kuqani         Atdhe Berisha  


