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Numri i lëndës: 2022:112711 

Datë: 14.02.2023 

Numri i dokumentit:     03973559 

 

C.nr.1807/22 

 

  GJYKATA THEMELORE NË PRIZREN, DEPARTAMENTI I 

PËRGJITHSHËM, Divizioni Civil, gjyqtarja Njomëza Berisha, në çështjen juridike-

kontestimore sipas padisë së paditësit R.M. nga Prizreni, rruga “......”, pn, të cilin me autorizim 

e përfaqëson av.E.R. nga Prizreni, kundër të paditurës Ndërmarrja Publike Qendrore Posta e 

Kosovës SH.A, me seli në Prishtinë, të cilën me autorizim e përfaqëson E.A. jurist pranë të 

paditurës, me objekt të padisë anulim i vendimit, pas mbajtjes së shqyrtimit kryesor, me datë 

16.01.2023 mori këtë: 

 

A K T GJ Y K I M 

 

I.REFUZOHET në tërësi kërkesëpadia e paditësit R.M. nga Prizreni, me të cilën ka 

kërkuar që të: “I.ANULOHET si e kundërligjshme shqiptimi i masave disiplinore: a) për 

largimin e përkohshëm-suspendimin nga puna me pagesë, b)Ulje në pozitë ( pas një viti) prej 

datës së këtij vendimi, punëtori ka të drejtë të avancohet sipas procedurave të konkursit sipas 

nenin 10.5 (c) D.R.N.J.A.P të risistemojë punëtorin në pozitë që është në përputhje me 

kualifikimin dhe përvojën e punës sipas vendimit 01-500/2022 të datës 11.03.2022 si dhe 

vendimi i komisionit për ankesa të Postës së Kosovës, sh.a në Prishtinë me numër 01-1034/2022 

të datës 19.05.2022. II.DETYROHET paditura  që paditësin R.M. ta kthej në vendin e punës të 

mëparshëm në pozitën Menaxher Regjional në Ndërmarrjen Publike Qëndrore Posta e Kosovës 

sh.a Prizren, në afat prej 7 ditësh pas plotfuqishmërisë së këtij aktgjykimi, nën kërcënim të 

përmbarimit të dhunshëm.”, si e pabazuar. 

 

II. Secila palë i bartë shpenzimet e veta procedurale 

 

A r s y e t i m 

 

1. Pretendimet e palëve ndërgjyqëse 

 

       Paditësi R.M. nga Prizreni, me datë 02.06.2022, në Gjykatën Themelore në Prizren, 

ka parashtruar padi kundër të paditurës Ndërmarrja Publike Qëndrore Posta e Kosovës sh.a 

Prishtinë, me të cilën ka kërkuar që të aprovohet kërkesëpadia e paditësit si e bazuar, ashtu që ka 

kërkuar që të anulohet si e kundërligjshme shqiptimi i masave disiplinore: a) për largimin e 

përkohshëm-suspendimin nga puna me pagesë, b)Ulje në pozitë ( pas një viti) prej datës së këtij 

vendimi, punëtori ka të drejtë të avancohet sipas procedurave të konkursit sipas nenin 10.5 (c) 

D.R.N.J.A.P të risistemojë punëtorin në pozitë që është në përputhje me kualifikimin dhe 

përvojën e punës sipas vendimit 01-500/2022 të datës 11.03.2022 si dhe vendimi i komisionit 

për ankesa të Postës së Kosovës, sh.a në Prishtinë me numër 01-1034/2022 të datës 19.05.2022 
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dhe të detyrohet e paditura  që paditësin R.M. ta kthej në vendin e punës të mëparshëm në pozitën 

Menaxher Regjional në Ndërmarrjen Publike Qëndrore Posta e Kosovës sh.a Prizren. 

 

I autorizuari i paditësit av.E.R. në seancat mbajtura dhe në fjalën përfundimtare ka 

deklaruar se nga provat të cilat janë proceduar gjatë shqyrtimit kryesor është vërtetuar se ndaj 

paditësit është zhvilluar procedura disiplinore në bazë të së cilës është marrë vendimi me të cilin 

i është shqiptuar masa disiplinore ulje në pozitë, si dhe caktimi në vendin e ri të punës dhe të 

njejtat janë në kundërshtim me rregullore dhe me ligj.  Ai ka theksuar se procedura disiplinore e 

zhvilluar ndaj paditësit është e kundërligjshme dhe në kundërshtim me rregulloret e vet 

ndërmarrjes meqenëse në procedurë disiplinore nuk janë proceduar provat në bazë të së cilave 

është marrë vendimi dhe se paditësit nuk i është dhënë mundësia ti kundërshtojë ato prova. Është 

non sens se paditësi para komisionit ka dhënë një deklaratë dhe ajo deklaratë nuk është përpiluar 

në prezencën e tij edhe nuk jemi të sigurt se paditësi ka dhënë një deklaratë të tillë, kjo vërtetohet 

nga fakti se nuk e ka nënshkruar procesverbalin. Në këtë procedurë paditësit i janë mohuar edhe 

të drejtat e tjera gjatë zhvillimit të procedurës disiplinore pranë komisionit meqenëse nuk është 

njoftuar për të drejtat e veta përshembull të angazhojë një avokat si dhe procedura tjera që duhej 

të ishin ndërmarrë në këtë rast. Në anën tjetër ai ka shtuar se kjo procedurë është e 

kundërligjshme edhe për faktin se vendimin me të cilin është refuzuar ankesa e punëtorit  me 

nr.01-1034/2022 e datës 19.05.2022 nuk është nënshkruar nga anëtari i komisionit R.H. Andaj, 

të gjitha këto flasin se ndaj paditësit është zhvilluar një procedurë jo ligjore dhe i janë ngarkuar 

disa veprime kinse si shkelje disiplinore për të cilat i njejti nuk është përgjegjës. Shkeljet e gjetura 

nga komisioni të cilat i janë ngarkuar nuk janë detyrat e tij të punës të cilat rrjedhin nga kontrata 

e punës. Andaj, me asnjë provë nuk është vërtetuar se këtu paditësi ka bërë shkelje të rënda të 

detyrës së punës për shkak të të cilave është dashur të merret vendimi i kundërligjshëm. I ka 

propozuar gjykatës aprovimin e kërkesëpadisë si dhe të detyrojë të paditurës që ti paguaj 

shpenzimet e procedurës dhe atë 104 euro për përpilimin e padisë, për 2 shqyrtime gjyqësore 

shumën prej nga 135 euro, për taksë gjyqësore shumën prej 40 euro.  

 

 E paditura përmes të autorizuarit të saj E.A. në përgjigjen e dhënë në padinë e paditësit 

dhe deklarimeve tjera ka kërkuar nga gjykata që të refuzojë si të pabazuar kërkesëpadinë e 

paditësit, pasi që ka konsideruar se kërkesëpadisë së paditësit i mungon baza ligjore dhe si e tillë 

nuk është e mbështetur në asnjë provë materiale mbi të cilat do të vërtetoheshin pretendimet e 

paditësit. Ka shtuar se vendimet e kontestuara nga paditësi kanë ardhur si rezultat i procesit 

disiplinor ku sipas të cilit janë konstatuar shkeljet e detyrave të punës së paditësit në pozitën të 

cilën e ka mbajtur si menaxher regjional i postës në Prizren. Duke marrë për bazë faktin se 

paditësi në cilësinë e menaxherit regjional të Postës në Prizren e që është njëkohësisht edhe 

pozita kryesore në regjionin e postës në Prizren ka dështuar të i menaxhoj proceset e punës në 

regjionin e Prizrenit ku edhe sipas raportit të inspektorit postar me vite të tëra ashtu siç ka qenë 

i obliguar të veprojë konform përshkrimit të detyrave të punës të përcaktuara me rregulloren për 

sistematizimin  e vendeve të punës në nivel regjional me numër 01-2720/16 datë 20.09.2016, 

nuk e ka bërë një gjë të tillë. Prandaj, në këtë mënyrë ka bërë që komisioni disiplinor i 

punëdhënësit me vendimin numër 01-500/2022 datë 11.03.2022, me të drejtë i ka shqiptuar 

masën disiplinore sipas këtij vendimi për shkak të shkeljeve të detyrave të punës që kanë të bëjnë 

me nenin 7 pikat 1.18, 1.21, dhe 1.22, të Rregullores për përgjegjësinë disiplinore dhe materiale 

me  numër 01-2605/21 datë 26.10.2021, e i cili vendim është vërtetuar si i ligjshëm edhe nga  

komisioni për ankesa me vendimin numër 01-1034/22 datë 19.05.2022. Konform këtij vendimi, 

e paditura sipas vendimit numër 01-1258/22 datë 15.06.2022, paditësin e ka caktuar në vendin e 

punës kontrollor operativ në Postën regjionale Prizren. Ka shtuar se vendimi i komisionit 

disiplinor është ligjor dhe konform rregulloreve për përshkrimin e vendit të punës, përgjegjësinë 

disiplinore, në rregulloren për sistematizimin e vendit të punës janë të përshkruara saktë detyrat 
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dhe përgjegjësit e pozitës menaxher regjional. Sa i përket procesverbalit të komisionit disiplinor 

në të cilën shkelje procedurale është thir paditësi ka sqaruar se dokumenti është intern dhe 

zakonisht para zhvillimit të procedurës disiplinore njoftohet edhe puntori se komplet seanca 

pranë komisionit disiplinor inqizohet me lejen e tij dhe ky preocesverbal është transkript e atij 

inqizimi dhe të njejtin kurdo që pala në këtë rast paditësi dëshiron t’a marrë një gjë të tillë mund 

ta realizojë përmes kërkesës zyrtare pranë komisionit disiplinor. Sa i përket njoftimit se lidhur 

me procedurat disiplinore paditësi nuk ka qenë i njoftuar me këtë rregullore, konstatojmë se 

paditësi ka mbajtur pozitë menaxheriale dhe konform kësaj rregullore janë bërë edhe inicime të 

procedurave të tilla për puntorët në rastet kur janë paraqitur rastet e shkeljes së rregulloreve dhe 

detyrave të punës. Në këtë drejtim i ka propozuar gjykatës që padinë e paditësit ta refuzojë në 

tërësi si të pa bazuar. Shpemzimet e procedurës nuk i kërkojë sepse njnë gjë e tillë nuk na lejohet 

sipas ligjit.  

 

2. Provat e administruara në shqyrtimin kryesor     

 

Për vërtetimin e drejtë të gjendjes faktike dhe fakteve vendimtare, gjykata në shqyrtimin 

kryesor ka administruar provat si në vijim: 1.Vendimi i komisionit disiplinor i datës 11.03.2021, 

2.Vendimi me numër 011034/2022 i datës 19.05.2022, 3.Rregullorja për sistematizimin dhe 

përshkrimin e vendeve të punës e datës 20.09.2016, 4.Rregullorja për përgjegjësinë disiplinore 

dhe materiale numër 01-2605/21 e datës 26.10.2021,5. Raportin e Inspektoratit Postar numër 

55/21 datë 06.12.2021,6. Emaili prej N.K. për F.K. datë 06.12.2021, 7.Raportin për paraqitjen 

në Komision Disiplinor numër 03-2956/2021 datë 07.12.2021, 8.Procesverbali i shqyrtimit të 

lëndës nga Komisioni Disiplinor datë 24.12.2021, 9. Procesverbali mbi votimin dhe vendosjen e 

Komisionit Disiplinor datë 10.03.2022, 10.Vendimi numër 01-1258/22 datë 15.06.2022, 

11.Kontratën e punës numër 01-1549/22 datë 18.07.2022, 12.Plotësim ndryshimin e Rregullores 

numër 01-2605/21 datë 26.10.2021 për përgjegjësinë disiplinore materiale.  

 

 Gjykata pas vlerësimit te pretendimeve të 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, ka gjetur se kërkesëpadia e paditësit është 

e pa bazuar. 

 

3. Faktet 

       

Nga vendimi i komisionit disiplinor i datës 11.03.2021, gjykata vërtetoi se paditësit         

R.M. i sistemuar në pozitën e punës Menaxher Regjional/Prizren pranë të paditurës Posta e 

Kosovës sh.a, i janë shqiptuar dy masa disiplinore dhe atë: 1) Largim i përkohshëm nga puna me 

pagesë për periudhën prej 6 (gjashtë) muaj, sipas nenit10 pika 5 shkronja f), duke  e llogaritur 

nga data 08.12.2021, ndërsa masa e 2)Ulje në pozitë ( pas një viti, prej datës së këtij vendimi, 

punëtori ka të drejtë të avancohet sipas procedurave të konkursit) sipas nenin 10, pika 5 shkronja 

c). Menaxhmenti DRNJAP të risistemoj punëtorin në pozitën që është në përputhje me 

kualifikimin dhe përvojën e punës. Masat në fjalë i janë shqiptuar pasiqë i njejti është gjetur 

përgjegjës nga Komisioni Disiplinor për shkak se me veprimet e tij ka bërë shkelje të detyrave 

të punës sipas nenin 7, pika 1.18, 1.21, 1.22 të Rregullores për Përgjegjësinë Disiplinore me 

numër 01-317/22 të datës 21.02.2022. Të gjeturat dhe shkeljet e konstatuara  kanë qenë: mos 

ndërmarrje dhe adresim i saktë ndaj përgjegjësive për mungesat financiare/diferencat me 

produktet në zyrat postare nën menaxhimin e tij, mos veprime të duhura në bazë të raporteve të 

inspektimit, në disa nga zyrat postare të regjionit të Prizrenit për parregullsitë e gjetura, mos 

zbatim i shkreave zyrtare të datës 16.12.2015 për korigjimet në ERP-sasp para datës 31.12.2015, 

mos zbatim i urdherës nga drejtoria operative e datës 15.03.2016 për harmonizimin e gjndjes së 
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produkteve në ERP-SASP me gjendjen faktike etj. Mopërputhjet dhe diferencat në bazë të 

raportit 03-2956/21 kanë qenë: Zyra postare Prizren 01 diferencë 532x2-500x3, Zyra Postare 03 

diferencë 25x2, Zyra Postare Suharekë 01 diferencë 440x2- 28x3, Zyra Postare Rahovec 01 

diferencë 167x2, Zyra Postare Malishevë diferencë 153 X2-81 X3, Zyra Postare Dragash 

diferencë  217x2- 19x3. 

 

Nga Vendimi me numër 011034/2022 i datës 19.05.2022, gjykata vërtetoi se paditësi 

Rexhep Morina ka ushtruar ankesë ndaj vendimit të Komisionit Disiplinor të datës 19.05.2022, 

dhe ankesa është refuzuar si  e pabazuar dhe është vërtetuar Vendimi i Komisionit disiplinor me 

numër 01-500/2022 i datës 11.03.2022.  

 

Nga rregullorja për sistematizimin dhe përshkrimin e vendeve të punës e datës 

20.09.2016, gjykata ka vërtetuar se detyrat e punës të pozitës Menaxher Regjional, janë të 

parapara në mënyrë taksative në këtë rregullore dhe ndër të tjera përgjegjësi dhe detyra të punës 

të menaxherit regjional kanë konsistuar në përmbushjen e të gjitha detyrave operative dhe 

kualitetin e shërbimeve nëpër zyrat postare të regjionit, si dhe ka qenë përgjegjës për 

përmbushjen e të gjitha objektivave dhe targetet financiare.  

 

Nga Rregullorja për përgjegjësinë disiplinore dhe materiale numër 01-2605/21 e datës 

26.10.2021, gjykata ka vërtetuar përmes kësaj rregullore të të paditurës rregullohet procedura 

disiplinore me rastin e shkeljeve të detyrave të punës. 

 

Nga Raporti i Inspektoratit Postar numër 55/21 datë 06.12.2021, gjykata ka vërtetuar se 

nga ana e Inspektoratit Postar është kryer një inspektim në regjionin e Prizrenit, dhe janë 

konstatuar diferenca në zyrat postare në regjionin e Prizrenit. Sipas këtij raporti diferencat e tilla 

paraqesin mospërgjegjësi dhe neglizhencë në punë ndër të tjera edhe të menaxherit regjional      

R.M. andaj ka propozuar inicimin e procedurës disiplinore ndaj tij. Zyra postare në Prizren ka 

pasur diferenca në mes të regjistrimit dhe sistemit ERP, në prerjen e fundit të vitit 2020, e që 

kanë rezultuar edhe me diferenca financiare, si në vijim: ZP Prizren 1, diferencë në shumën prej 

1611 €, ZP Prizren 3 diferencë në shumën prej 218 €, ZP Malishevë 1 diferenca në shumën prej 

188 € si dhe ZP Rahovec shumën prej 175,50 €. 

 

Nga Raportin për paraqitjen në Komision Disiplinor numër 03-2956/2021 datë 

07.12.2021, gjykata ka vëretuar se bazuar në raportin e Inspektoratit Nr.55/21 të datës 

06.12.2021 Drejtoria e Inspektoratit Postar procedon lëndën në Komision Disiplinor ndaj këtu 

paditësit R.M. për shkelje të detyrave dhe përgjegjësisë të punës. 

 

Nga Procesverbali i shqyrtimit të lëndës nga Komisioni Disiplinor datë 24.12.2021, 

gjykata ka vërtetuar se seanca e shqyrtimit disiplinor është inqizuar dhe këtu paditësi është 

deklaruar se nuk është në detyrat  e tij e tij të punës  nuk janë shkeljet e evidentuara sepse ai nuk 

ka qasje në ato të dhëna dhe nuk ka mund të dijë për këto mungesa.Gjithashtu ka deklaruar se 

kompania nuk ka humbje financiare por e tërë kjo është një problem ne ERP dhe SAPS dhe se 

ai si menxher nuk ka qasje në ERP dhe nuk ka pasur se si të dijë për këto shkelje, sepse në të 

kundërtën do ti paraqiste. 

 

Nga Procesverbali mbi votimin dhe vendosjen e Komisionit Disiplinor datë 10.03.2022, 

gjykata ka vërtetuar se komisioni disiplinor vendosi që ndaj këtu paditësit ti shqiptoj 2 masa 

disiplinore, 1) largim të përkohhsëm/suspendim nga puna me pagesë dhe 2). ulje në pozitë.  
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Nga leximi i  Vendimi numër 01-1258/22 datë 15.06.2022, gjykata ka vërtetuar se bazuar 

në vendimin e Komisionit disiplinor me numër 010500/2022 datë 11.03.2022, këtu paditësi është 

sistemuar në vendin e punës “Kontroll Operativ”.  

 

Nga leximi i Kontratës së punës numër 01-1549/22 datë 18.07.2022, gjykata ka vërtetuar 

se këtu palët ndërgjyqëse kanë nënshkruar kontratën e punës për kohë të pacaktuar për vendin  e 

punës Kontrollor Operativ, duke filluar nga data 08.06.2022. 

 

4. Baza Ligjore 

 

Ligji i Punës Nr.03/L-212, i cili ka hyrë në fuqi me datës 16.12.2010, në nenin 78 të ligjit 

të Punës nr.03/L-212, par.1 është paraparë se “ I punësuari i cili vlerëson se punëdhënësi ka 

shkelur të drejtën e marrëdhënies së punës, mund të paraqesë kërkesë te punëdhënësi apo organi 

përkatës i punëdhënësit nëse ekziston, për realizimin e të drejtave të tij”. Në nenin 78 par.2 është 

paraparë se “Punëdhënësi është i obliguar për të vendosur sipas kërkesës së të punësuarit, në 

afatin brenda pesëmbëdhjetë (15) ditëve nga data e pranimit të kërkesës”. Ndërsa në nenin 79 

të të njëjtit ligj është paraparë 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 

par.2 i këtij ligji, në afatin vijues prej tridhjetë (30) ditësh, mund të inicojë kontest pune në 

Gjykatën Kompetente”. 

 

Në nenin 2 të Rregullores për sistematizimin dhe përshkrimin e vendeve të punës të PK 

sh.a në nivelin regjional e datës 20.09.2016, parashihet që: “ Menaxheri/ja Regjional/e ka detyrat 

dhe përgjegjësitë si më poshtë: është përgjegjës për përmbushjen e të gjitha detyrave operative 

dhe kualitetin e shërbimeve nëpër zyrat postare të regjionit; menaxhon të gjitha aktivitetet 

ndërmjet regjionit dhe menaxhmentit të lartë; është përgjegjës për përmbushjen e të gjitha 

objektivave, tragetet financiare të vendosura, detyrat dhe kërkesat e tjera nga menaxhmenti; 

rekomandon aktivitete, metoda apo politika menaxheriale dhe operative me qëllim të ngritjes së 

efikasitetit të operativës për regjion;  përfaqëson PK sh.a para institucioneve komunale, 

shtetërore, publike, private, organizatave ndërkombëtare dhe palëve të tjera në regjion; 

përcakton objektivat dhe vlerëson arritshmërinë e performancës për stafin që i raporton 

drejtëpërsëdrejti; kryen dhe detyra të tjera të deleguara nga menaxhmenti; raporton tek 

Drejtoria Operative dhe KE;....” 

 

Neni 7 i Rregullores për përgjegjësinë disiplinore dhe materiale numër 01-2605/21 e 

datës 26.10.2021, në par. 1 të tij parasheh: “Punonjësit do të procedohen në Komision Disiplinor, 

sipas nenit 11 të kësaj Rregulloreje, nëse kryhen veprimet e mëposhtme: 1.18. Veprimet që 

shpijnë në dëm të pronës së ndërmarrjes apo konsumatorit; 1.21.Shkelje e ndonjë 

politike/rregulloreje të PK Sh.A. 1.22. Shkelja/mos përmbushja e detyrave dhe përgjegjësive të 

punës. Ndërsa në nenin 10 par.5 të po kësaj rregullore parasheheh: Komisioni Disiplinor, sipas 

peshës së shkeljeve disiplinore, shqipton masat: a)Vërejtje me shkrim; b)Largim nga zyra dhe 

transferim në një lokacion tjetër me detyra të ngjashme apo gradë të ngjashme maksimumi 1 vit; 

c).Ulje në pozitë (kur shqiptohet kjo masë duhet të ceket periudha kohore kur ka të drejt të 

avancohet sipas procedurave të konkursit); d).Ulje në kompensimin deri në 20% të pagës bruto 

(Komisioni Disiplinor vendos për periudhën për uljen e kompensimit, e Cila ulje nuk mund të 

jetë më e gjatë se 1 vit); e). Ndalim i avancimit (promovimit) deri në një (1) vit; f). Largim të 

përkohshëm/suspendim nga puna me pagesë sipas nenit 8.2 të kësaj Rregulloreje; g). Ndërprerje 

e marrëdhënies së punës; “ 
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Po ashtu me nenin 7.1 të Ligjit për Procedurën Kontestimore (LPK) është paraparë se “ 

palët kanë për detyrë që të paraqesin të gjitha faktet mbi të cilat i mbështesin kërkesat e veta 

dhe të propozojnë prova me të cilat konstatohen faktet e tilla”, ndërsa që me nenin 7.2 të po 

këtij ligji decidivisht ceket se “Gjykata është e autorizuar që t’i vërtetoj edhe faktet të cilat palët 

nuk i kanë paraqitur, si dhe t’i marrë provat të cilat palët nuk i kanë propozuar, vetëm po që se 

nga rezultati i shqyrtimit dhe i të provuarit del përfundimi se palët kanë për qëllim disponimin 

me kërkesat me të cilat nuk mund të disponojnë lirisht (të përcaktuar me nenin 3 par.3 të këtij 

ligji)…”.  

 

5. Vlerësimet juridike dhe faktike të gjykatës 

 

Nga gjendja faktike e vërtetuar sikurse është cekur më lartë, nga provat e administruara 

dhe deklarimin e vetë palëve ndërgjyqëse, gjykata ka ardhur në përfundim se kërkesëpadia e 

paditësit është e pa bazuar, andaj të njëjtën e ka refuzuar sikurse në dispozitiv të këtij aktgjykimi. 

 

          Ndërmjet palëve ndërgjyqëse nuk ishte kontestues fakti se me rastin e inspektimit të kryer 

në regjionin e Prizrenit nga ana e Inspektoratit postar janë vërejtur diferenca në regjistrim në 

sistem ERP dhe gjendjes fizike e që kanë rezultuar me diferenca financiare-humbje për të 

paditurën por kontestuese ishte fakti se nëse ka qenë detyrë e këtu paditësit përcjellja dhe 

rregullimi i këtyre diferencave dhe shkeljet e gjetura a hyjnë në kuadër të detyrave të punës të 

menaxherit regjional, pozitë të cilën e ka pasur këtu paditësi deri në shqiptimin e këtyre masave 

si dhe procedura e ndjekur disiplinore a ka qenë në përputhje me rregulloren për përgjegjësi 

disiplinore dhe materiale.  

 

Në këtë drejtim nga provat e adminstruara si më lartë del se Inspektorati Postar me rastin 

e inspektimit të kryer në regjionin e Prizrenit ka gjetur diferenca në regjistrim elektronik dhe 

atyre fizik e që i kanë rezultuar me humbje financiare dhe kjo nuk është kontestuar as nga 

paditësi. Inspektorati postar në raportin e datës 06.12.2021, ka konstatuar se menaxheri regjional 

Rexhep Morina ka dështuar në menaxhimin e procesit të punës sepse i kanë kaluar diferenca pa 

u vërejtur nga ana e tij, andaj si pasojë e kësaj i njejti është përgjegjës për këto parregullësi.  Si 

pasojë e kësaj, punëdhënësi, këtu e paditura me vendimin e komisionit disiplinor i datës 

11.03.2021,  paditësit, i sistemuar në pozitën e punës Menaxher Regjional/Prizren pranë të 

paditurës Posta e Kosovës sh.a, i ka shqiptuar dy masa disiplinore dhe atë: 1) Largim i 

përkohshëm nga puna me pagesë për periudhën prej 6 (gjashtë) muaj, sipas nenit10 pika 5 

shkronja f), duke  e llogaritur nga data 08.12.2021, dhe  2)Ulje në pozitë ( pas një viti, prej datës 

së këtij vendimi, punëtori ka të drejtë të avancohet sipas procedurave të konkursit) sipas nenin 

10 , pika 5 shkronja c). Menaxhmenti DRNJAP të risistemoj punëtorin në pozitën që është në 

përputhje me kualifikimin dhe përvojën e punës. Masat në fjalë  paditësit i janë shqiptuar pasiqë 

i njejti është gjetur përgjegjës nga Komisioni Disiplinor për shkak se me veprimet e tij ka bërë 

shkelje të detyrave të punës sipas nenin 7, pika 1.18, 1.21, 1.22 të Rregullores për Përgjegjësinë 

Disiplinore me numër 01-317/22 të datës 21.02.2022. 

 

Gjykata i vlerësoi me kujdes detyrat e punës që ka pasur paditësi pranë të paditurës sa ka 

mbajtur pozitën e manxherit regjional, ashtu që duke marrë parasysh dispozitën e nenit 2 të 

Rregullores për sistematizimin e vendit të punës ku parashihet që menaxheri regjional ndër të 

tjera ka dhe detyrat e punës: “është përgjegjës për përmbushjen e të gjitha detyrave operative 

dhe kualitetin e shërbimeve nëpër zyrat postare të regjionit, menaxhon të gjitha aktivitetet 

ndërmjet regjionit dhe menaxhmentit të lartë, është përgjegjës për përmbushjen e të gjitha 

objektivave, targetet financiare të vendosura....”, erdhi në përfundim se ka qenë detyrë dhe 
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përgjegjësi e këtu paditësit si menaxher regjional, që të sigurohej për përmbushjen e detyrave 

operative dhe targeve financiare të punëdhënësit.  

 

Gjykata vërtetoi se e paditura ka pasur diferenca në regjistrim e të cilat kanë rezultuar me 

diferenca financiare e që janë argumentuar në mënyrë të detajuar nga inspektoriati postar, e në 

vazhdim duke marrë parasysh detyrat e punës së paditësit si menaxher regjional dhe duke u 

bazuar edhe në rregulloren për përgjegjësinë disiplinore dhe materiale të Postës së Kosovës ku 

parashihet se cilat janë shkeljet disiplinore dhe cilat masa shqiptohet me rastin e këtyre shkeljeve, 

gjykata gjeti se me rastin e shqiptimit të masave disiplinore ndaj tij, me vendimin nr.01-500/2022 

të datës 11.03.2022, punëdhënësi këtu e paditura nuk ka vepruar në kundërshtim me dispozitat 

ligjore që e rregullojnë këtë procedurë.  

 

Pretendimet e paditësit se shkeljet-shkaktimi i diferencave të gjetura nga Inspektorati 

Postar nuk janë bërë nga ana e tij dhe nuk i takojnë menaxherit regjional dhe janë përgjegjësi 

individuale të personave të tretë, gjykata nuk i vlerësoi si të bazuara për faktin se në asnjërin nga 

vendimet apo të gjeturat e inspektoratit nuk konstatohet se i njejti i ka shkaktuar ato diferenca, 

mirëpo në të njejtat është konstatuar se i njejti duke pasur pozitën më të lartë në regjionin 

përkatës, gjegjësisht si menxher regjional nuk është kujdesur që të mos shkaktohen këto 

diferenca, ose eventualisht të paraqiten shkeljet e tilla të kryera nga persona të tretë edhe pse 

kanë qenë detyra të punës së tij. Në anën tjetër edhe ky pretendim i paraqitur nga ana e paditësit 

nuk është provuar me asnjë provë të vetme nga ku do të dilte se këtu paditësi si menaxher 

regjional nuk ka pasur se si të dijë për këto shkelje e që eventualisht ti paraqes si shkelje. Të 

gjitha këto të pa provuara me prova dhe fakte mbesin në suaza të pretendimeve e në të cilat nuk 

mund të bazohet vendimi gjyqësor.  

 

 Ndërsa sa i përket pretendimeve lidhur me zhvillimin e procedurës disiplinore, lidhur me 

faktin e mos nënshkrimit të vendimit të shkallës së dytë nga njëri anëtar i komisionit sipas 

vlerësimit të kësaj gjykate nuk është me relevancë dhe nuk e bënë procedurën disiplinore të 

kundërligjshme, për faktin se neni 79 i Ligjit të Punës, parasheh që mund të ndodh të ketë rast 

që punëdhënësi edhe mund të mos përgjigjet në ankesën e punëtorit por kjo nuk e bënë në start 

procedurën disiplinore të kundërligjshme. Nga kjo del se vendimi i marr sipas ankesës së 

paraqitur ndaj vendimit të ankimuar nuk vlerësohet nga ana e gjykatës sa i përket rregullsisë së 

procedurës së ndjekur. Në të gjitha rastet nga ana e gjykatës vlerësohet vendimi me të cilin 

punëtori mendon se i janë shkelur të drejtat e tij, e që në këtë rast është Vendimi i Komisionit 

Disiplinor i Postës së Kosovës SH.A në Prishtinë me numër 01-500/2022 të datës 11.03.2022.  

 

Si rrjedhojë e kësaj gjykata do të vlerësoj procedurën e ndjekur deri në marrjen e këtij 

vendimi, dhe në bazë të provave të administruara më lart, gjykata gjeti se në rastin konkret 

procedura disiplinore është zhvilluar konform rregullores së punëdhënësit, këtu të paditurës. 

Paditësi është gjet përgjegjës për shkelje të rënda disiplinore të parapara në nenin 7 , pika 1.18, 

1.21 dhe 1.22 të Rregullores për përgjegjësi disiplinore dhe materiale dhe për këto shkelje i janë 

shqiptuar masat disiplinore në raport me shkeljet e gjetura e në kuptim të nenit 10, par.5 të po 

kësaj rregullore.  

 

Meqenëse gjykata e ka refuzuar kërkesëpadinë e paditësit për anulimin e vendimit, 

atëherë kërkesëpadia për kthimin në vendin e punës së mëparshëm është vetvetiu e pa bazuar, 

për faktin se padia e paditësit përmes të së cilës kishte kërkuar anulimin e vendimit të së paditurës 

u refuzua nga gjykata. Në anën tjetër paditësi ka kërkuar që me anulimin e vendimit të 

kundërligjshëm të kthehet në vendin e punës të mëparshëm, menaxher regjional në Ndërmarrjen 

Regjionale Posta SH.A, në Prizren, por i njejti me të paditurën ka nënshkruar kontratë pune me 
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datë 18.07.2022, për pozitën kontrollor operativ. Kjo kontratë pune për pozitën tjetër të punës 

është lidhur për kohë të pacaktuar, ku kanë përcaktuar të drejtat dhe detyrimet mes tyre. Paditësi 

pretendon se kontratën e ka nënshkruar pa pëlqimin e tij, mirëpo një pretendim i tillë nuk është 

mbështetur në prova konkrete. Në këtë rast paditësi kërkon që të kthehet në pozitën e mëparshme 

ku ka qenë, mirëpo duke u nisur nga fakti që ai tashmë ka nënshkruar një kontratë të re të punës 

me kushte të tjetra ndërsa me asnjë provë nuk ka argumentuar pretendimet e paraqitura për 

mungesë të vullnetit, kjo gjykatë vlerëson se një e drejtë e tillë nuk ekziston për paditësin pasi 

që ai ka pasë mundësi që të mos e nënshkruaj kontratën për të cilën pretendon se e ka nënshkruar 

kundër vullnetit të tij, pastaj kontrata me kushtet e reja-koeficientin e ri ka derivuar nga vendimi 

i komisionit disiplinor i të paditurës të cilin e ka atakuar në Gjykatë, ndërsa pas këtij vendimi 

paditësi me të paditurën ka lidhur kontratë të re të punës ku me dispozitë konkrete të kontratës 

ka pranuar që për pozitën për të cilën ka themeluar marrëdhënie pune të kompensohet me pagë 

sipas lartësisë së gradës 7. Në rrethana të tilla kjo gjykatë vlerëson se paditësi ka nënshkruar 

kontratën me palën e paditur, ka pranuar kushtet e kontratës duke përfshi sistemin në këtë vend 

të punës dhe lartësinë e pagës, ndërsa me asnjë provë nuk ka dëshmuar të ketë pasur të meta në 

vullnetin e shprehur me rastin e lidhjes së kontratës. 

 

Gjithashtu gjykata konsideron se përveç se padia e paditësit është e pa bazuar sikurse 

është cekur më lart, ajo është edhe e pas afatshme, ngase sipas dispozitave ligjore në fuqi 

respektivisht nenit 78 të Ligjit të Punës, dhe nenit 79 të njëjtit ligj, padia në kontestet e punës 

mund të parashtrohet vetëm brenda afatit të caktuar. Mirëpo me këtë rast gjykata ka vlerësuar se 

duhet shqyrtuar dhe trajtuar si e afatshme kjo padi, sepse ka qenë punëdhënësi, këtu e paditura 

që e ka udhëzuar paditësin që në afat prej 30 ditësh ka të drejtë të paraqes padi në Gjykatën 

kompetente, andaj gjykata vlerësoi se afati prej 30 ditësh për mbrojtje gjyqësore ka filluar të 

rrjedh prej ditës kur paditësi e ka pranuar vendimin e shkallës së dytë nga ana e punëdhënësit. 

Vendimin në fjalë e paditura- punëdhënësi e ka marr me 19.05.2022 ndërsa padia është paraqitur 

në Gjykatë me datë 02.06.2022, që do të thotë brenda afatit prej 30 ditësh nga data e këtij 

vendimi. 

 

Gjykata, gjithashtu ka vlerësuar edhe deklarimet tjera të palëve ndërgjyqëse, si dhe provat 

e tjera të lartcekura, por ka konstatuar se të njëjtat janë pa ndikim në nxjerrjen e këtij aktgjykimi, 

për këtë arsye, gjykata nuk e pa të arsyeshme që të njëjtat t’i elaboroi posaçërisht. 

 

Lidhur me shpenzimet gjykata vendosi që secila palë t’i bart shpenzimet e veta, konform  

nenit 450 lidhur me 452 të LPK-së, pasi që paditësi e ka humbur kontestin ndërsa e paditura nuk 

i ka kërkuar shpenzimet e procedurës. 

 

Nga se u tha më lartë, gjykata vendosi si në dispozitiv të këtij aktgjykimi, e në kuptim të 

nenit 143 të LPK-së.    

 

GJYKATA THEMELORE NË PRIZREN 

DEPARTAMENTI I PËRGJITHSHËM 

C.nr.1807/22 datë 16.01.2023 

 

         Gjyqtarja,  

                 Njomëza Berisha  

 

 UDHËZIM JURIDIK: Kundër këtij aktgjykimi pala e pakënaqur ka të drejtë ankesë në 

afat prej 7 ditëve nga dita e pranimit të të njëjtit, Gjykatës së Apelit në Prishtinë, nëpërmjet të 

kësaj gjykate.  


