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C.nr. 301/13 

 

 GJYKATA THEMELORE NË PRIZREN, gjyqtari Arsim Hamzaj, me 

sekretaren juridike Majlinda Shala, në kontestin e paditësit G. D. nga Prizreni, të cilin me 

autorizim i përfaqëson av. E. R. nga Prizreni, kundër të paditurës KRU “H. J.” sh.a. - 

Prizren, me objekt të padisë kontest pune, pas mbajtjes së shqyrtimit kryesor, me datën 

29.09.2014, mori këtë: 

 

 

A K T G J Y K I M 

 
 

I. REFUZOHET kërkesëpadia e paditësit G. D. nga Prizreni, me anë të së cilës 

ka kërkuar që të detyrohet e paditura KRU “H. J.” sh.a. - Prizren që ta kthejë në vendin e 

mëparshëm të punës shef i shërbimit të kontrollit ose në vendin tjetër të punës e cila i 

përgjigjet kualifikimit shkollor, si dhe diferencën e të ardhurave, të gjitha në afat prej 15 

ditësh pas plotfuqishmërisë së këtij aktgjykimi, nën kërcënim të përmbarimit me dhunë, 

si tërësisht e pabazuar.  

 

II. Secila palë i bartë shpenzimet e veta procedurale. 

 

 

A r s y e t i m 

 

 

Paditësi G. D. nga Prizreni, të cilin me autorizim i përfaqëson av. E. R. nga 

Prizreni, më datë 10.04.2013, ka parashtruar padi në gjykatë ndaj të paditurës KRU “H. 

J.” sh.a. Prizren, duke theksuar se i njëjti ka qenë në marrëdhënie pune tek e paditura në 

vendin e punës shef i shërbimit të kontrollës, ku me vendimin e datës 02.08.2010 është 

transferuar nga ky vend në vendin e punës rojtar në “Kërk bunarë”, ku pastaj më datë 

29.12.2010 i është ndërprerë marrëdhënia e punës.  Lidhur me vendimin mbi ndërprerjen 

e marrëdhënies së punës, është zhvilluar kontesti dhe me aktgjykimin e Gjykatës 

Themelore në Prizren, C.nr.81/11, të datës 17.01.2012, është kthyer në marrëdhënie pune 

në vendin e punës rojtar nga edhe është larguar. Me parashtresën e datës 14.02.2013, 

paditësi ka kërkuar që të kthehet në vendin e mëparshëm të punës, për të cilën nga e 

paditura ka marrë përgjigje negative dhe pastaj i pakënaqur me këtë përgjigje ka bërë 

ankesë bordit të drejtorëve, nga i cili nuk ka marrë përgjigje, andaj ka parashtruar padi në 

gjykatë duke kërkuar nga gjykata që ta aprovojë padinë dhe të detyrohet e paditura që të 

njëjtin ta kthejë në vendin e mëparshëm të punës ose në vendin e punës që i përgjigjet 

kualifikimit të tij.  

 

  

 

REPUBLIKA E KOSOVËS / 

REPUBLIKA KOSOVA / KOSOVO CUMHURIYETI 
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 Edhe përgjatë shqyrtimit gjyqësor, i autorizuari i paditësit av. E. R. nga Prizreni, 

ka deklaruar se mbesin në tërësi pranë padisë dhe kërkesëpadisë, ndërsa në fjalën e fundit 

ka bërë precizimin e kërkesëpadisë, duke kërkuar nga gjykata që ta aprovojë 

kërkesëpadinë e paditësit, ashtu që të paditësi të kthehet në vendin e mëparshëm të punës 

ose në vendin e punës që i përgjigjet kualifikimit të tij, si dhe ta detyrojë të paditurën që 

të kompensojë diferencën e të ardhurave (më gjerësisht si në fjalën përfundimtare të 

dhënë në procesverbalin e datës 29.09.2014). Shpenzimet e procedurës  i ka kërkuar dhe 

atë 100 euro për përpilimin e padisë dhe nga 135 euro për dy përfaqësime në seanca 

gjyqësore. 

 

 Përmes përgjigjes në padi e paditura ka kontestuar kërkesëpadinë e paditësit me 

arsyetimin se me aktgjykimin e gjykatës Komunale në Prizren C.nr.81/11 të datës 

17.01.2012 paditësi është kthyer në marrëdhënie pune dhe është sistemuar në punë sipas 

këtij aktgjykimi, andaj mbi këtë bazë ka propozuar që kërkesëpadia e paditësit të 

refuzohet si e pa bazuar.   

 

 Edhe përgjatë shqyrtimit kryesor, i autorizuari i të paditurës K. Z. nga Prizreni, ka 

mbetur pranë përgjigjes në padi, ndërsa në fjalën e tij të fundit, të cilën gjykatës ia ka 

dorëzuar me shkrim, ka theksuar se paditësi ka bërë ankesë lidhur me vendin e punës me 

datë 14.02.2013, gjegjësisht 2 muaj pas nënshkrimit të kontratës së punës të datës 

05.12.2012, që do të thotë jashtë afatit ligjor të paraparë sipas rregullores për 

sistematizimin e vendeve të punës. Po ashtu ka theksuar paditësi është sistematizuar në 

vendin e punës konform aktgjykimit të plotfuqishëm të gjykatës duke theksuar se këtu 

kemi të bëjmë me çështje të gjykuar andaj mbi këtë bazë i ka propozuar gjykatës që 

kërkesëpadia e paditësit të refuzohet si e pa bazuar ( më gjerësisht si në fjalën 

përfundimtare të dorëzuar gjykatës në procesverbalin e datës 29.09.2014). Shpenzimet e 

procedurës nuk i ka kërkuar.  

 

Për vërtetimin e drejtë të gjendjes faktike, gjykata ka administruar këto prova: 

kontratën e punës numër 596/130 të datës 01.07.2010 të lidhur në mes G. D. dhe “H. J.”; 

vendimin e “H. J.” numër 783 të datës 02.08.2010; vendimin e “H. J.”nr.1507 të datës 

29.12.2010; aktgjykimin e Gjykatës Komunale në Prizren C.nr.81/11 datës 17.01.2012; 

aktvendimin e Gjykatës Komunale në Prizren E.nr.1385/12 të datës 30.10.2012; kërkesën 

e punëtorit G. D. drejtuar  “H. J.” datës 14.02.2013; përgjigjen e “H. J.” të datës 

25.02.2013; ankesën e punëtorit G. D. të datës 04.03.2013; si dhe procesverbalin 

C.nr.81/11 të datës 17.01.2012. 

 

Gjykata pas vlerësimit të pohimeve të palëve ndërgjyqëse dhe provave të 

lartcekura, në kuptimin e nenit 8 të Ligjit për Procedurën Kontestimore (LPK), me kujdes 

dhe me ndërgjegje ka çmuar çdo provë veç e veç dhe të gjitha ato së bashku dhe ka gjetur 

se: 

Kërkesëpadia e paditësit është e pabazuar.  

 

Në mes palëve ndërgjyqëse nuk ka qenë kontestuese çështja se paditësi ka qenë në 

marrëdhënie pune te e paditura si shef i kontrollës, prej nga është sistemuar në vendin e 

punës rojtar në “Kërk Bunarë”, por kontestuese ka qenë çështja e vlefshmërisë së 

vendimit për sistematizimin në këtë vend të punës. 
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Me leximin e Kontratën së punës nr.596/130 të datës 01.07.2010, gjykata ka 

konstatuar se në mes të këtu paditësit G. D. dhe këtu të paditurës “H. J.” është lidhur 

kontrata e punës në kohë të caktuar për vendin e punës – shef i kontrollës. 

 

Nga leximi i vendimit të “H. J.” nr.783 të datës 02.08.2010, gjykata ka konstatuar 

se me të njëjtin vendim këtu paditësit është sistemuar  në vendin e punës rojtar nga vendi 

i mëparshëm i punës – shef i kontrollës. 

 

Nga leximi i vendimit mbi shkëputjen e kontratës së punës nr.1507 të datës 

29.12.2010, gjykata ka konstatuar se këtu paditësit G. D. nga ana e të paditurës “H. J.”,  i 

është shkëputur kontrata e punës për shkak të përmbushjes së pa kënaqshme dhe shkeljes 

së detyrave të punës. 

 

Nga leximi i Aktgjykimit të Gjykatës Komunale në Prizren C.nr.81/11 të datës 

17.01.2012, gjykata ka konstatuar se është aprovuar kërkesëpadia e këtu paditësit dhe 

është obliguar e paditura “H. J.”  që paditësin ta kthejë në vendin e punës rojtar apo në 

vend tjetër të punës duke u bazuar në kualifikimet e tij profesionale.  

 

Nga leximi i Aktvendimit të Gjykatës Komunale në Prizren E.nr.1385/12 të datës 

31.10.2012, gjykata ka konstatuar se me të njëjtin është përmbaruar Aktgjykimi i 

plotfuqishëm i Gjykatës Komunale në Prizren C.nr.81/11 datës 17.01.2012. 

 

Nga leximi i kërkesës së punëtorit – këtu paditësit të datës 14.02.2013, gjykata ka 

konstatuar se këtu paditësi i është drejtuar të paditurës për kthim në vendin e mëparshëm 

të punës si shef i kontrollës. 

 

Nga leximi i përgjigjes së “H. J.” të datës 25.02.2013, gjykata ka konstatuar se me 

të njëjtin është refuzuar kërkesa e paditësit G. D. për kthim në vendin e punës- shef i 

kontrollës.    

 

Nga leximi i ankesës së punëtorit – këtu paditësit të datës 04.03.2013, gjykata ka 

konstatuar se këtu paditësi ka parashtruar ankesë kundër vendimit të “H. J.” për refuzimin 

e kërkesës për kthim në vendin e punës-shef i kontrollës. 

 

Nga leximi i procesverbalit C.nr.81/11 të datës 17.01.2012, të Gjykatës Komunale 

në Prizren, gjykata ka konstatuar se këtu paditësi përmes të autorizuarit të tij në fjalën e 

fundit e ka precizuar kërkesëpadinë duke kërkuar që të kthehet në vendin e punës 

“rojtar”. 

 

Në këtë çështje juridiko-kontestimore sipas gjykatës duhet të zbatohen dispozitat 

ligjore të parapara në Ligjin të Punës, nr.03/L-212, i cili ka qenë në fuqi në kohën e 

parashtrimit të padisë. Në këtë drejtim në nenin 67 të Ligjit të Punës, nr.03/L-212, i cili 

ka qenë në fuqi në kohën e parashtrimit të padisë, në paragrafin 1 është paraparë se 

“Kontrata e punës sipas fuqisë ligjore, ndërpritet: 1.1.kontrata e punës ndërpritet me 

vdekjen e të punësuarit, 1.2. me vdekjen e punëdhënësit, kur puna e kryer apo shërbimet e 

ofruara nga punëtori janë të natyrës personale, atëherë kur kontrata nuk mund të 

vazhdohet me pasardhësit e punëdhënësit, 1.3. me skadimin e kohëzgjatjes së 

kontratës...”. Sipas nenit 70 para. 1 nënpar.1.6 të Ligjit të Punës të Republikës së 

Kosovës nr.03/L-2121, është e paraparë se “punëdhënësi mund t’ia ndërpresë kontratën e 
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punës të punësuarit pa periudhën e kërkuar të paralajmërimit atëherë kur: i punësuari 

është fajtor për përsëritjen e një keq sjelljeje më pak serioze ose të shkeljes së detyrimeve, 

apo kur performanca e të punësuarit mbetet e pakënaqshme përkundër paralajmërimit 

me shkrim”. Ndërsa 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”.. Poashtu me nenin 85 par.1 të po këtij ligji është 

paraparë se ”Për shkelje të datyrave të punës, të punësuarit do ti shqiptohet njëra nga 

këto masa ndëshkuese:1.1. Vërejtja me gojë; 1.2. Vërejtja me shkrim; 1.3. Ulja në Pozitë; 

1.4.Suspendim i përkohshëm; dhe 1.5. Ndërprerje e marrëdhënies së punës.” 

 

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)…”.   

 

Duke marr parasysh të gjitha pretendimet e palëve ndërgjygjëse dhe provat e 

administruara në lidhje me këtë çështje kontestimore, gjykata ka ardhur në përfundim se 

kërkesëpadia e paditësit është e pa bazuar dhe se duke u bazuar në dispozitat ligjore të 

lartcekura, e njëjta duhet të refuzohet në tërësi si e pabazuar.  

 

Nga provat e administruara, gjykata ka vërtetuar se nuk ekzistojnë kushtet ligjore, 

për aprovimin e kërkesëpadisë pasi që paditësi me të paditurën kanë lidhur kontratë të 

punës me datën 01.07.2010, në kohëzgjatje të caktuar deri më 30.09.2010 në vendin e 

punës shef i kontrollës. Me datën 02.08.2010 paditësit nga ana e të paditurës sistemohet 

në vendin e punës rojtar në “40 Bunarë”, kundër të cilit vendim paditësi nuk parashtron 

kurrfarë ankese. Me datën 29.12.2010 të punësuarit-paditësit nga ana e punëdhënësit-të 

paditurës i ndërprehet marrëdhënia e punës, për shkak të përmbushjes së pakënaqshme të 

detyrave të punës për të cilën është paralajmëruar edhe me rastin e nënshkrimit të 

kontratës së datës 01.07.2010. Kundër këtij vendimi paditësi parashtron padi në Gjykatë 

dhe me aktgjykimin e Gjykatës Komunale në Prizren C.nr.81/11 të datës 17.01.2012, i 

cili aktgjykim është ekzekutuar me  datën 31.10.2012 është kthyer në vendin e punës 

rojtar në të cilin ka kërkuar që të kthehet edhe vet paditësi me padi dhe pas kësaj ka 

nënshkruar kontratë të re të punës prapë për vendin e punës rojtar për të cilin vend është 

pajtuar edhe vet paditësi. Në padi paditësi ka theksuar se vendi i punës rojtar nuk i 

përgjigjet kualifikimit të tij, ndërsa lidhur me kualifikimin e tij gjykatës nuk i ka ofruar 

asnjë provë, andaj gjykata vendosi që kërkesëpadinë e paditësit ta refuzojë në tërësi si në 

dipozitiv të këtij aktgjykimi.  
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Gjithashtu gjykata konsideron se përveç tjerash kërkesa e paditësit është e 

paafatshme, ngase sipas dispozitave ligjore në fuqi respektivisht nenit 78 të Ligjit të 

Punës, parashihet 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, për të cilën kërkesë 

punëdhënësi është i obliguar për të vendosur, në afatin pesëmbëdhjetë (15) ditor nga dita 

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”, 

të cilin afat paditësi e ka lëshuar pasi që përgjigje lidhur me kërkesën e tij të datës 

14.02.2013, e ka marrë me datën 25.02.2013, ndërsa padinë e ka parashtruar me datën 

10.04.2013, që do të thotë jashtë afatit ligjor 30 ditor të paraparë sipas dispozitave të 

lartcekura. Poashtu gjykata ka konstatuar se paditësi në vendin e punës rojtar është 

sistematizuar me datën 02.08.2010, nga i cili vend edhe i është ndërprerë kontrata e punës 

dhe me Aktgjykimin e Gjykatës Komunale në Prizren C.nr.81/11 të datës 17.01.2012 

është kthyer në vendin e punës rojtar, i cili aktgjykim është ekzekutuar me  datën 

31.10.2012, ndërsa pas kësaj i njëjti ka nënshkruar edhe kontratë të re të punës me datën 

05.12.2012, (nga e cila datë ka filluar që të rrjedhë afati për paraqitjen e ankesës), ndërsa 

paditësi ankesë ka bërë me datën 14.02.2013, që do të thotë jashtë afatit të paraparë sipas 

Rregullores së brendshme të punëdhënësit-të paditurës, respektivisht Rregullores për 

sistematizimin e vendeve të punës dhe detyrave të punës dhe përgjegjësitë, ku në nenin 

25.2 parashihet se: Punëtori i pakënaqur me vendin e punës ku është caktuar, mund të 

paraqet ankesë në afat prej 15 ditësh nga dita e nënshkrimit të kontratës së punës-Bordit 

Mbikëqyrës të Ndërmarrjes, andaj dhe u vendos si në dispozitiv të këtij aktgjykimi. 

 

Nga të gjitha të cekurat më lartë, gjykata erdhi në përfundim se kërkesëpadia e 

paditësit, ashtu siç është cekur në pikën I të dispozitivit të këtij aktgjykimi është e 

pathemeltë, andaj dhe gjykata u deshtë që ta refuzojë në tërësi si të pabazuar. 

  

Gjykata gjithashtu ka vlerësuar edhe provat dhe theksimet e tjera të palëve 

ndërgjyqëse, por ka gjetur se të njëjtat janë pa ndikim në nxjerrjen e këtij aktgjykimi. 

 

Në lidhje me shpenzimet procedurale gjykata vendosi duke u bazuar në nenin 

452.4 të LPK-së, pasi që paditësi nuk ka pasur sukses në gjykim, ndërsa i padituri nuk i 

ka kërkuar shpenzimet.   

 

Nga sa u tha më lart, gjykata vendosi si në dispozitiv të këtij aktgjykimi, e duke u 

bazuar në nenin 143.1 të LPK-së. 

 

  GJYKATA THEMELORE NE PRIZREN 

                                                C.nr.301/13, datë 29.09.2014 

Sekretarja juridike                               Gjyqtari 

Majlinda Shala                           Arsim Hamzaj 

 

 

KESHILLË JURIDIKE: Kundër këtij aktgjykimi pala e pakënaqur ka të drejtë 

ankese në afat prej 15 dite pas ditës së pranimit të të njejtit, Gjykatës së Apelit në 

Prishtinë, e nëpërmjet të kësaj gjykate. 


