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              C. nr. 1902/2019 

 

 

 

GJYKATA THEMELORE PRIZREN, me gjyqtar Atdhe Berisha, në çështjen kontestimore sipas 

padisë së paditësit R.H. nga Prizreni, Rr. “......”  të cilin me autorizim e përfaqëson avokati          

Et.H.R. avokat nga Prizreni, kundër të paditurës KRU “Hidroregjioni ....”, me seli në Prizren, të 

cilën e përfaqëson K.Z. jurist pran të paditurës, për kompensimin e të ardhurave personale, pas 

seancës publike të shqyrtimit kryesor, me datë 03 Shtator 2021, mori këtë: 

 

 

 

A K T GJ Y K I M  

 

   Miratohet kërkesëpadia e paditësit.  

 

   Detyrohet e paditura KRU “Hidroregjioni ....”, me seli në Prizren, që paditësit R.H. 

nga Prizreni, për periudhën nga data 01.10.2010 deri më datën 11.10.2019, t’i kompenson pagat 

neto të papaguara në shumën 84.673,7o €.  

 

   Ndërsa për tatimin në burim të pa paguar, në paga e paditësit R.H. për periudhën 

nga data 01.10.2010 deri më datën 11.10.2019, t’i paguan Buxhetit të Konsoliduar të Kosovës 

shumën 3.517,22 €.  

   Trustit pensioanal në llogari të trustit nr. 52014209 për paditësin R.H. (si ngarkes e 

paditësit R.H. prej 5 %) për periudhën nga data 01.10.2010 deri më datën 11.10.2019, t’i paguan 

shumën  3.121,54 € dhe shumën tjetër 3.121,54 € (si ngarkesë nga punëdhënësi KRU 

“Hidroregjioni Jugor”  me seli në Prizren, prej 5%). Të gjitha këto në afat prej 15 ditësh nga dita e 

plotfuqishmërisë së këtij aktgjykimi, nënë kërcënim të ekzekutimit të dhunshëm. 

 

   Detyrohet e paditura KRU “Hidroregjioni ....”, me seli në Prizren, që paditësit R.H. 

t’i kompenson shpenzimet e procedurës në shumën e përgjithshme 713,oo € në afat prej 15 ditësh 

nga dita e plotfuqishmërisë së këtij aktgjykimi, nënë kërcënim të ekzekutimit të dhunshëm.  

 

A r s y e t i m 

 

   Paditësi në padinë e paraqitu si dhe theksimet gjatë seancave, përmes të autorizuarit 

të vet paraqet që me Aktgjykimin e plotfuqishëm të Gjykatës Themelore në Prizren C. nr. 206/2015 

datë 06.05.2015 është vërtetuar që vendimi i të paditurës KRU “Hidroregjioni ....”, me seli në 

Prizren, nr. 1097 datë 01.10.2010, për ndërprerjen e marrëdhënies së punës paditësit R.H. është i 

kundërligjshëm dhe i njëjti është anuluar. Me të njëjtin aktgjykim është detyruar e paditura KRU 

“Hidroregjioni ....”, me seli në Prizren që paditësin R.H. ta kthen në punë në vendin e punës 

udhëheqës për konsumator në njësinë në Prizren.  

Numri i lëndës: 2019:263384 
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   E padituara KRU “Hidroregjioni ....”, me seli në Prizren, ka zbatuar Aktgjykimin e 

plotfuqishëm të Gjykatës Themelore në Prizren C. nr. 206/2015 datë 06.05.2015 dhe me datë 

11.10.2019 ka nënshkruar kontratën e punës për kohë të pacaktuar me paditësin R.H.  

 

   Me rastin e larimit nga puna nga data 01.10.2010 e deri më datë 11.10.2019, kur 

paditësi është kthyer në punë, e paditura KRU “Hidroregjioni Jugor”, me seli në Prizren, paditësit 

R.H. nuk i ka paguar të ardhurat personale e as benificionet tjera, përkatësisht kontributin 

pensional.  

    Pasi që përkundër përpjekjeve nga ana e paditësit që e paditura t’i kompenson të 

ardhurat personale të papaguara dhe për këtë të arrijnë një marrëveshje jashtëgjyqësore, nuk kanë 

pasur sukses. Paditësi është detyruar që këtë të drejtë të kërkon përmes padisë ashtu që edhe paraqet 

padi për kompensimin e të ardhura personale të papaguara.  

   Kërkon miratimin e kërkesëpadisë. I kërkon shpenzimet e procedurës në shumën e 

përgjithshme prej 713,oo € dhe atë në emër të përpilimit të padisë shumën 108,oo €, në emër të dy 

seancave të mbajtura nga 135,oo € për seancë gjithsejtë 270,oo €, në emër të një seance të pa 

mbajtur 65,oo € si dhe në emër të shpenzimeve për ekspertizë financiare shumën 170,oo €.  

 

   E paditura në përgjigje në padi dhe theksimet gjatë seancave e kundërshton padinë 

dhe kërkesëpadinë. Sqaron që paditësit në kohën kur i është ndërprerë kontrata, kontrata i ka 

skaduar.  

  Gjithashtu skjaron që e paditura ka zbatuar aktgjykimin e plotfuqishëm sikurse në 

pikën III dhe paditësin e ka kthyer në punë.  

  I propozon gjykatës që ta refuzon padinë dhe kërkesëpadinë e palës paditëse. Nuk 

i kërkon shpenzimet e procedurës.  

 

   Gjykata me qëllim të vërtetimit vtë plot dhe të drejtë të gjendjes faktike ka 

administruar  provat dhe atë: me shikim në Aktgjykimin e Gjykatës së Apelit në Prishtinë Ac.nr. 

2298/15 datë 01.10.2019, me shikim në Vendimin nr. 2089 datë 11.10.2019, me shikim në 

Kontratën e Punës datë 25.10.2019 si dhe me shikim në raportin e ekspertit finaciar datë 

09.07.2021 dhe pasqyrën e llogarisë të trustit.  

 

   Nga aktgjykimi i Gjykatës së Apelit në Prishtinë Ac.nr. 2298/15 datë 01.10.2019 

gjykata ka vërtetuar që Gjykata e apelit e ka refuzuar ankesën e këtu të paditurës KRU 

“Hidroregjioni ....”, me seli në Prizren, Gjykatës së Apelit në Prishtinë Ac.nr. 2298/15 datë 

01.10.2019 dhe ka vërtetuar Aktgjykimin e Gjykatës Themelore në Prizren, me të cilën është 

anuluar vendimi për ndërprerjen e  marrëdhënies së punës paditësit si dhe është detyruar e paditura 

KRU “Hidroregjioni Jugor”, me seli në Prizren, që paditësin ta kthen në vendin e punës.  

 

   Nga vendimi nr. 2089 datë 11.10.2019vërtetohet që e paditura KRU “Hidroregjioni 

Jugor”, me seli në Prizren e ka caktuar paditësin R.H. në vendin e punës Udhëheqës i Shërbimit 

me Konsumator dhe Punë Administrative në Njësinë në Prizren.  

 

   Nga Kontratën e Punës datë 25.10.2019, vërtetohet që paditësi R.H. me datë 

11.10.2019 ka nënshkruar kontratën e punës me të paditurën Kontratën e Punës datë 25.10.2019, 

në kohë të pacaktuar në vendin e punës Udhëheqës i Shërbimit me Konsumator dhe Punë 

Administrative në Njësinë në Prizren. 

  

   Nga Raportin i Ekspertit Finaciar datë 09.07.2021 vërtetohet që paditësit për 

periudhën kohore nga data 01.10.2010 deri më datën 11.10.2019, duhet t’i kompenson pagat neto 

të papaguara në shumën 84.673,7o €. Tati në burim në shumën 3.517,22 € që duhet t’i paguhet 
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Administratës Tatimore në emër të R.H. Kontributet pensionale në shumën 3.121,54 € si vlerë 5 

% nga punëmarrësi R.H. dhe shuma tjetër 3.121,54  si vlerë prej 5 % nga punëdhënësi KRU 

“Hidroregjioni Jugor”, me seli në Prizren. Ndërsa nga Pasqyra e llogarisë e trustit për paditësin 

Remzi Hoxha, vërtetohet që nga koha e ndërprerjes së marrëdhënies së punës datë 01.10.2010 deri 

më datën 11.10.2019, paditësi R.H. nuk ka punuar në asnjë vend tjetër të punës.  

 

   Përkundër faktit që pala e paditur e ka kundërshtuar padinë dhe kërkesëpadinë, me 

vetë faktin që ka respektuar vendimin e Gjykatës së apelit me të cilin paditësin e ka kthyer në punë, 

gjykata gjen që vetë pala paditëse është pajtuar me faktin që vendimi për ndërprerjen e 

marrëdhënies së punës për paditësin ka qenë i kundërligjshëm.  

 

   Pasi që ndërprerja e kontratës së punës nga ana e punëdhënësit këtu të paditurës  

KRU “Hidroregjioni Jugor”, me seli në Prizren është joligjore. Fakti i vërtetuar me aktgjykim të 

plotfuqishëm, gjykata në kuptim të nenit 80  të Ligjit të Punës, vendosi të detyron palën e paditurën 

t’i kompenson paditësit R.H. pagat e papaguara dhe benificionet tjera që rrjedhin nga marrëdhënia e 

punës, nga koha kur i është ndërprerë marrëdhënia e punës deri në kohën kur paditësi është kthyer 

në punë.  

    

   Lidhur me shpenzimet e procedurës gjykata në kuptim të nenit 463 lidhur me nenin 

452 të LPK-së vendos të detyron palën e paditur, t’i kompenson shpenzimet e procedurës për palën 

paditëse pasi që pala e paditur ka humbur kontestin ndërsa pala paditëse në mënyrë të specifikuar ka 

kërkuar shpenzimet e procedurës. Shpenzime të cilat kjo gjykatë i ka miratuar, pasi që janë në 

përputhje me tarifën e Odës së Avokatëve.  

 

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

 

GJYKATA THEMELORE NË PRIZREN 

C. nr. 1902/2019, datë 03 Shtator 2021 

                            Gj y k a t ë s i:   

                            Atdhe Berisha  

 

UDHËZIME PËR ANKESË: Kundër këtij aktgjykimi pala e pakënaqur mund të paraqesë 

ankesë në Gjykatën e Apelit në Prishtinë, përmes kësaj gjykate, në afat prej 7 ditësh nga dita e 

pranimit të këtij aktgjykimi. 

 


