
 

REPUBLIKA E KOSOVËS/REPUBLIKA KOSOVA  
 

 
GJYKATA THEMELORE PRIZREN 

 

1 (3)  

 2
0

2
2

:1
0

8
1

0
9

 

Numri i lëndës: 2022:108108 

Datë: 17.08.2022 

Numri i dokumentit:     03336954 

 

                                                                                                                            C. nr.1720/22 

  

GJYKATA THEMELORE NË PRIZREN, Departamenti i përgjithshëm divizioni 

civil, gjyqtari Taulant Rexhëbeqaj, në çështjen juridike kontestimore të paditësit H.D., nga 

Gjakova, të cilin me autorizim e përfaqëson avokat E.D., nga Gjakova,  rr. “.....” nr. ...., kundër 

të paditurit Dogana e Kosovës me seli në Prishtinë, për shkak të kthimit në vendin e punës dhe 

kompensimin e pagave, me propozim për caktimin e masës së sigurisë, jashtë seance, më datë 

17.08.2022,  mori këtë:   

 

 

A K  T V E N D I M 

 

 

           Padia dhe propozimi për caktimin e masës së sigurisë e paditësit H.D., nga Gjakova, e 

parashtruar kundër të paditurës Dogana e Kosovës me seli në Prishtinë, hedhen poshtë si të 

parakohshme. 

 

A r s y e t i m 

 

          Paditësi H.D.,, përmes të autorizuarit të tij, më datën 27.05.2022, pranë kësaj gjykate, ka 

parashtruar padi për kthimin në vendin e punës dhe kompensimin e ardhurave, kundër të 

paditurës Dogana e Kosovës, me seli në Prishtinë, me kërkesë që Aprovohet kërkesëpadia e 

paditësit, të anulohet si kundërligjshëm Vendimi nr.01/445/2022 i datës 26.04.2022 i Doganës 

së Kosovës për ndërprerjen e marrëdhënies së punës së paditësit dhe të detyrohet e paditura që 

ta kthej në vendin e punës këtu paditësin dhe të njëjtin t’ia paguaj në mënyrë komulative pagat 

nga dita e ndërprerjes së marrëdhënies së punës e deri në ditën e kthimit të tij në vendin e punës.  

 

 I njëjti, më datë 08.07.2022 në këtë gjykatë ka paraqitur propozim për vendosjen e masës 

së sigurisë me propozim që të shtyhet ekzekutimi i aktvendimit nr.prot.01/445/2022 i dt. 

26.04.2022 pasi që po sikur të mos ishte vendosur kjo masë, paditësit do të i shkaktohej pasoja 

dhe dëme të pariparueshme dhe  të urdhërohet e paditura që paditësin t’a rikthej në listën e pagave 

dhe të njëjtit t’ia paguaj të gjitha pagat e painkasuara. 

 

 Kjo gjykatë më 19.07.2022 ka njoftuar palën e paditur ( kundërshtarin e sigurimit) që 

brenda afatit prej 7 ditësh të paraqes përgjigje me shkrim lidhur me propozimin e për caktimin e 

sigurisë. 

 

 E paditura më dt.12.08.2022 ka paraqitur përgjigje në padi lidhur me propozimin për 

caktimin e masës së sigurisë, në të cilën e ka kundërshtuar në tërësi kërkesëpadinë me arsyetimin 
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se është vërtetuar në tërësi se paditësi ka kryer shkelje të rënda disiplinore dhe se me rekomandim 

të Komisionit Disiplinor i është ndërprerë marrëdhënia e punës si dhe ka theksuar se paditësi nuk 

i ka shfrytëzuar mjetet e rregullta juridike pasi që pas pranimit të rekomandimit të Komisionit 

Disiplinor të Doganës së Kosovës e ka pasur të drejtën e ankesës e të cilën nuk e kishte 

shfrytëzuar., andaj i propozoi gjykatës që ta refuzon në tërësi si të pabazuar padinë e paditësit si 

dhe propozimin për masën e sigurisë. 

         

Gjykata gjatë shqyrtimit të shkresave të lëndës ka gjetur se padia e paditësit është  e 

parakohshme. Kjo për faktin se paditësi H.D., është njoftuar përmes rekomandimit 05.3.1/7080 

të dt.07.04.2022 të Komisionit Disiplinor të Doganës së Kosovës se ndaj të njëjtit rekomandohet 

ndërprerja e marrëdhënies së punës dhe se paditësi H.D., të njëjtin rekomandim e ka pranuar të 

cilin fakt këtu paditësi e ka pohuar në emalin 08 Prill 2022 e dërguar nga L.L., ( ku emali i është 

bashkangjitur shkresave të lëndës), edhe  përmes këtij emali këtu paditësi  ka qenë i njoftuar që 

ndaj këtij rekomandimi ka të drejtë që të ushtrojë ankesë në afat prej 15 ditësh, në kuptim të nenit 

6 dhe nenit 9 të Udhëzimit administrativ 18/2015 për Procedurat e Ankesave, e që pas kalimit të 

këtij afati do të sjellët vendimi përfundimtar mbi ratifikimin e rekomandimit të KD-së. 

  

Paditësi H.D.,, nuk ka parashtruar ankesë ndaj rekomandimit për ndërprerjen e punës në 

Doganën e Kosovës si zyrtar doganor, dhe kësisoj edhe është marrë aktvendimi nr.01/445/2022 

i dt. 26.04.2022 me të cilin vendim i është shqiptuar masa disiplinore e ndërprerjes së 

marrëdhënies së punës pranë Doganës së Kosovës.  

 

Gjykata pas analizimit dhe vlerësimit të shkresave të lëndës, erdhi në përfundim se padia 

e paditësit e parashtruar me datë 27.05.2022, është e parakohshme dhe për këtë vendosi ta hedhë 

poshtë rrjedhimisht edhe propozimin për caktimin e masës së sigurisë pasi që paditësi nuk i ka 

shfrytëzuar mjetet e brendshme juridike te punëdhënësi e të cilat janë parakusht për të kërkuar 

mbrojtje të mëvonshme gjyqësore siç parashihet në nenin 79 të Ligjit Nr. 03/L-212 i Punës (më 

tutje: LP). 

 

Me dispozitat e nenit 78 paragrafi 1 LP, është paraparë se “I punësuari i cili vlerëson se 

punëdhënësi ka shkelur të drejtën e marrëdhënies së punës, mund të paraqesë kërkesë të 

punëdhënësi apo organi përkatës i punëdhënësit nëse ekziston, për realizimin e të drejtave të 

shkelura”. Ndërsa paragrafi 2 i nenit 78 të po të njëjtit ligj, përcakton se “Punëdhënësi është i 

obliguar për të vendosur sipas kërkesës së të punësuarit, në afatin brenda pesëmbëdhjetë (15) 

nga data e pranimit të kërkesës”. Me nenin 79 të LP-së përcaktohet se “Çdo i punësuar i cili nuk 

është i kënaqur me vendimin me të cilin mendon se i janë shkelur të drejtat e tij, ose nuk merr 

përgjigje brenda afatit nga neni 78 paragrafi 2. të këtij ligji, në afatin vijues prej tridhjetë (30) 

ditësh, mund të inicioj kontest pune në Gjykatën Kompetente”. 

 

Shfrytëzimi i mjeteve të brendshme juridike është parakushti i parë të cilin punëtori duhet 

të plotësojë, para se të fitoj të drejtën që të kërkoj realizimin e të drejtave të tij që rrjedhin nga 

marrëdhënia e punës, përmes mbrojtjes gjyqësore në Gjykatë. Gjykata, ka gjetur se padia e 

paditësit H.D.,, është e parakohshme për faktin se paditësi fillimisht është dashur të i shfrytëzojë 

mjetet e brendshme juridike në kuadër të të paditurës (ankesën ndaj rekomandimit të datë. 

07.04.2022 nr.05.03.1/7080), këtu Doganës së Kosovës, për të cilat mjete i njëjti nuk i ofroi 

prova gjykatës se e ka shfrytëzuar. Në anën tjetër në Vendimin e këtu të paditurës nr.01/445/2022 

i datës 26.04.2022 është konstatuar se këtu paditësi nuk ka parashtruar ankesë kundër 

rekomandimit të Komisionit Disiplinor me nr.05.03.1/7080 të datës 07.04.2022. 
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          Andaj, nga se u tha më lart, gjykata ka vendosur si në dispozitiv të këtij aktvendimi duke 

u bazuar nenin 78, 79 të LP-së lidhur me nenin 142.5 të LPK-së, sepse padia është parakohshme. 

 

 

   GJYKATA THEMELORE NË PRIZREN  

    Departamenti i Përgjithshëm 

           C.nr.1720/22 më datë 17.08.2022 

 

 

                                                                                                       Gjyqtari 

                                          Taulant Rexhëbeqaj  

  

 

 

             KËSHILLË JURIDIKE: kundër këtij aktvendimi pala e pakënaqur ka të drejtë ankese 

në afat prej 15 ditësh, pas marrjes të të njejtit, Gjykatës së Apelit në Prishtinë, nëpërmjet kësaj 

gjykate. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


