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C.nr.407/13 

 

  GJYKATA THEMELORE NË PRIZREN, si gjykatë civile e shkallës së 

parë, gjyqtari Lumni Sallauka, me sekretaren juridike Raxhije Emini, në 
kontestin e paditësit A. P. nga Prizreni, të cilën me autorizim e përfaqëson av. B. 
N. nga Prizreni, kundër të paditurës O. J. Q. “F.”, me seli në Prizren, të cilën me 
autorizim e përfaqëson V. R. nga Prizreni, me objekt të padisë anulimin e 
vendimit për ndërprerjen e kontratës së punës dhe kompensimin e të ardhurave 
personale, pas mbajtjes së shqyrtimit kryesor, me dt. 01.10.2013, mori këtë: 

 

 

A K T GJ Y K I M 
 

 
I. APROVOHET si e bazuar kërkesëpadia e paditësit A. P. nga 

Prizreni.  
 

II. ANULOHEN si të paligjshme vendimet e të paditurës OJQ “F.” 
Kosovë, Hr.2013/78 dt.17.04.2013 dhe HR NP 2013/72, datë 
07.05.2013, me të cilat paditësit i është ndërprerë marrëdhënia e 
punës, të themeluar me kontratën e punës së datës 23.07.2012. 

 

III. DETYROHET e paditura OJQ “F.” me seli në Prizren, që në emër të 
kompensimit të të ardhurave personale, ti paguajë paditësit 7 
(shtatë) paga mujore në shumë prej 1,700.00 € bruto në muaj dhe 
atë sipas kontratës së punës së dt.23.07.2012, apo në shumë të 
përgjithshme prej 11,900.00 € bruto, në afat prej 7 ditësh pas 
pranimit të këtij aktgjykimi, nën kërcënim të përmbarimit të 
dhunshëm. 
 

IV. DETYROHET e paditura OJQ “F.” me seli në Prizren, që paditësit 
t’ia paguajë shpenzimet procedurale në shumë prej 427 €, në afat 
prej 7 ditësh pas pranimit të këtij aktgjykimi, nën kërcënim të 
përmbarimit të dhunshëm. 

 
 

A r s y e t i m 
 

 Paditësi A. P., me dt. 16.05.2013, ka parashtruar padi në gjykatë (e 
precizuar në shqyrtimin kryesor të dt.05.09.2013), me të cilën ka kërkuar që të 
anulohen si të kundërligjshme vendimet e të paditurës nr. NP HR 2013/78 
dt.07.05.2013 dhe NP HR 2013/72, të datës 17.04.2013, me të cilët i është 
ndërprerë marrëdhënia e punës, si dhe të detyrohet e paditura që të ja 
kompensojë të ardhurat personale në bazë të kontratës së punës dt. 23.07.2012 
(konform nenit 80 parag.1 të Ligjit të Punës), si dhe ti paguajë shpenzimet 
procedurale.  
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1. Juridiksioni i gjykatës 
 
Fillimisht, gjykata shqyrtoi juridiksionin e kësaj çështjeje dhe bazuar në 

nenin 1 të Ligjit të Procedurës Kontestimore (LPK), por edhe me dispozitat e Ligjit 
të Punës Nr.03/L-212, më saktësisht nenit 79, konstatoi se çështja bën pjesë në 
juridiksionin gjyqësor civil dhe kjo gjykatë është kompetente për të vendosur këtë 
çështje. 

 

Lidhur me kompetencën lëndore, në bazë nenin 17.2 të LPK-së: “Vlerësimi i 
kompetencës bëhet në bazë të thënieve në padi dhe në bazë të fakteve që i ka të 
njohura gjykata”. Meqënëse ndodhemi përpara një kontesti me karakter civil që 
rrjedh nga marrëdhënia e punës, gjykata çmon se është kompetente nga 
pikëpamja lëndore për shqyrtimin e kësaj çështjeje. 

 

Lidhur me kompetencën territoriale në bazë të nenit 49 të LPK-së: “Në 
qoftëse në kontestin nga marredhënia e punës paditës është punëtori, për gjykim 
është kompetente përpos gjykatës së kompetencës së përgjithshme territoriale për 
të paditurin, edhe gjykata në territorin e sëcilës kryhet puna ose është kryer, 
respektivisht gjykata në territorin e së cilës puna është dashur të kryhet, si dhe 
gjykata në territorin e së cilës është themeluar marredhënia e punës”. Duke qënë 
se në bazë të kontratës së punës së paditëses është kontraktuar që puna të 
kryhet në territorin e Prizrenit, rezultoi se kompetente për shqyrtimin e kësaj 
çështjeje civile është kjo gjykatë. 

 

Pala paditëse, legjitimohet t’i drejtohet gjykatës me këtë padi pasi 
pretendon se i janë shkelur të drejtat nga marredhënia e punës, dhe kërkon të 
rivendosë në vend këto të drejta. Pala e paditur ka legjitimitet real pasiv në këtë 
çështje juridike pasi që ka qenë në raport kontraktual me paditësin dhe e njëjta 
ja ka shkëputur kontratën e punës këtij të fundit. 

 

 Gjithashtu gjykata, në vështrim të nenit 67 të LPK-së, çmoi se nuk 
ekzistojnë për të, shkaqe papajtueshmërie, ose përjashtimi nga ky gjykim, fakt ky 
i pa kundërshtuar dhe nga palët prezent në gjykim. 

 
2. Pretendimet e palëve ndërgjyqëse 

 
I autorizuari i paditësit gjatë shqyrtimit kryesor ka ngelur pranë pohimeve 

të padisë dhe kërkesëpadisë, duke e precizuar të njëjtën lidhur me obligimin e të 
paditurës për pagimin e të ardhurave personale, duke theksuar se bazuar në 
nenin 80 par. 1 të Ligjit të Punës, ka kërkuar kompensimin e të ardhurave 
personale deri në dyfishin e shumës e cila do ti takonte bazuar në kontratën e 

punës. Kjo për faktin se sipas tij në rastin konkret kemi të bëjmë me kompensim 
dëmi për shkak të shkëputjes së marrëdhënies së punës, duke mos i paguar të 
ardhurat personale dhe tani ka kërkuar që ti paguhet dyfishi i shumës prej 
5,950.00 €, në bazë të së cilës është llogaritur një pagë mujore prej 1,700,00 € 
bruto. Gjithashtu theksoi se duke u mbeshtetur në provat e administruara si dhe 
komentet të cilat i ka bërë paditësi me shkrim, me të cilat ka dhënë sqarimet 
lidhur me rrjedhën e të ashtuquajturës procedurë e cila ka përfunduar me 
vendimin mbi ndërprerjën e marrëdhënies së punës, në rastin konkret shihet se 
nuk ka pasur shkelje të obligimeve dhe detyrave të punës nga ana e paditësit, 
duke theksuar se një vendim i tillë është ndikuar nga ndonjë orientim i 
brendshëm, i cili nuk është i pranueshëm nga procedura e rregullt ligjore. Ai 
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gjithashtu ka deklaruar se në rastin konkret vendimi i marr është totalisht i 
kundërligjshëm, ndërsa duke pas parasysh se ndërkohë është plotësuar kushti i 
skadimit të kontratës, deklaroi që padia e precizuar është e bazuar dhe si të tillë i 
ka propozuar gjykatës që të njëjtën ta aprovon, duke e obliguar të paditurën që të 
paguan edhe shpenzimet procedurale dhe atë për përpilimin e padisë në shumën 
prej 105.00 €,  për çdo përfaqësim nga 136.00 €, si dhe taksat gjyqësore prej 
50.00€.  

 

 I autorizuari i të paditurës në përgjigjen e vet ndaj pohimeve të padisë dhe 
kërkesëpadisë ka deklaruar se mbetet në tërësi pranë përgjigjes së dhënë në padi, 
duke theksuar se marrëdhenia e punës me paditësin  është shkëputur në mënyrë 
të rregulltë dhe në pajtim me ligjin e punës, përkatësisht nenin 70 paragrafi 1 
pika 6 dhe pika 1. Gjithashtu ai ka theksuar se sa i përket procedurës disiplinore 
dhe arsyetimit të vendimit të kontestuar mbetemi në tërësi pranë përgjegjës në 
padi, duke kërkuar nga gjykata që të refuzoj padinë e paditësit si të pa themeltë, 
si dhe ka kërkuar kompensimin e shpenzimeve në emër të taksave gjyqësore aq 
sa janë ato. 

 
 3. Provat e administruara në shqyrtimin kryesor 
 
 Për vërtetimin e plotë të gjendjes faktike dhe fakteve vendimtare, gjykata 
gjatë shqyrtimit kryesor ka bërë administrimin dhe vlerësimin e këtyre provave: 
vendimin e të paditurës me nr. 2013/72 dt. 17.04.2013, vendimin nr. NP HR 
2013/78 dt.07.05.2013, kontratën e punës së paditësit të datës 23.07.2013, 
kërkesën për masa disiplinore të të paditurës e datës 08.04.2013, procesverbali i 
komisionit disiplinor i datës 16.04.2013 ( i orës 10:00 dhe 11:00), procesverbali i 
komisionit disiplinor i datës 12.03.2013, imeilat (kerrespondenca) mes paditësit 
dhe A. K., rregullorja e standardeve të sjelljës e të paditurës e miratuar në muajin 
tetor 2008, ftesa për seancën disiplinore e datës 10.04.2013, ankesa e paditësit e 
parashtruar kundër vendimit mbi ndërprerjën e marrëdhënies së punës e datës 
24.04.2013, përshkrimi i vendit të punës për paditësin i datës 26.06.2013.  
 

 Gjykata pas vlerësimit te pohimeve te 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 bazuar. 

 
 4. Faktet 

 
Meqenëse për palët ndërgjyqëse nuk ishin kontestuese faktet që kanë të 

bëjnë me punësimin e paditësit tek e paditura deri në kohën kur të njëjtit i 
shkëputet kontrata e punës, në pozitën menaxher i degës në Prizren, gjykata nuk 

e pa të nevojshme të provojë faktet për këtë çështje (kontrata e punës dt. 
23.07.2012). 
 

 Kontestuese për palët ndërgjyqëse ishte çështja e ligjshmërisë së vendimit 
të të paditurës për shkëputjen e kontratës së punës paditësit, çështja se e 
paditura këtë vendim a e ka marr në përputhje me dispozitat ligjore të parapara 
në ligjin e punës dhe rregulloren e brendshme, si dhe ky vendim a është i bazuar 
në gjendjen e vërtetuar faktike. 
 

Me kërkesën për masë disiplinore të datës 08.04.2013, të inicuar nga A. M. 
Menaxher i degës Regjionale (mbikqyrës), ky i fundit ka dhënë vërejtje se A. P. 
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tani paditësi, ka refuzuar vendimin e Komisionit Disiplinor, që të ia shqiptoj 
vërejtjën punëtorës së tij F. T., për arsye të pa qartë, gjithashtu ai (paditësi) ka 
inicuar procedurën disiplinore ndaj F.T., e që një sjellje e tillë është e 
papranueshme për një menaxher. Duke e quajtur këtë sjellje të papranueshme 
për një menaxher të degës A. M. në konsultim me me menaxherin operativ kanë 
vendosur që tani paditësin-A. P. ta dërgojnë në Komision Disiplinor. 
 

 Me datë 10.04.2013, paditësit i është bërë ftesë nga e paditura që të merr 
pjesë në mbledhjën e komisionit disiplinor të datës 16.04.2013, për shkak të 
sjelljës së keqe në punë dhe mosbindjës së direktivave të bordit menaxhues. 
 

 Në procesverbalin e datës 16.04.2013, të Komisionit Disiplinor të të 
paditurës, konstatohet se me rekomandimin e Menaxherit të Degës Regjionale 
është mbajtur seanca disiplinore ndaj paditësit A. P., i cili ka pasur pozitën 
menaxher i degës dhe është vendosur që të nëjtit ti shkëputet kontrata e punës 
(më gjerësisht referoju këtij procesverbali).  

 
 Në procesverbalin e datës 12.03.2013, të Komisionit Disiplinor të të 
paditurës, konstatohet fakti se është iniciuar procedura disiplinore ndaj 
punëtorës F. T., në pozitën Procesuese e Kredive, për shkak të mospërmbushjës 
së detyrave dhe sjelljës jokorrekte ndaj mbikqyrësit (më gjerësisht referoju këtij 
procesverbali).  
    
 Nga shkëmbimi i imeilave (korrespondencës) lidhur me Procesuesën e 
Kredive, të mbajtur në mes të A. K. drejtuar A. P., Sh. G. dhe A. M., A. ka 
shpjeguar dhe ka kërkuar nga A. M. që vërejtja verbale për stafin ka qenë vendim 
i bordit menaxhues që ka rrjedhë nga komiteti disiplinor, meqë A. nuk e ka parë 
të logjikshme dhe nuk deshiron të merrrët me stafin, atëherë ka kërkuar nga ky 
qe stafit të ia komunikoj vendimin e bordit. Nga e-maili i A. P. drejtuar Sh. G., A. 
M., A. K., lidhur me Procesuesen e Kredive (PK), i njëjti ka theksuar se nuk e 
sheh të arsyeshme e as të logjikshme që PK të i jep vërejtje verbale, meqe keto 
vërejtje kanë sjell deri në këtë konflikt për të cilin e ka dërguar në Komision 
Disiplinor jo për vërejtje, por për shkëputje të marrëdhënies së punës.  
 

 Me rregullorën mbi Standardet e sjelljës e të paditurës e miratuar në tetor 
të vitit 2008 në pikën XIII të kësaj rregulloreje është paraparë sjellja e ndaluar e 
punonjësve të F.-K., ku në paragrafin 4 i kësaj pike është ndaluar “mosbindja e 
hapur dhe e qëllimshme dhe mosperfillja e politikave të F. – K.”. 

 

 Me vendimin e Komisionit Disiplinor, të të paditurës nr. NP HR 2013/72, 
dt.17.04.2013, paditësit i shkëputet kontrata e punës e dt. 20.07.2012, me 
arsyetim se i njëjti ka shkelur Aktin e brendshëm, mbi Standardët e Mirësjelljës, 
përkatësisht, neglizhencë dhe mosbindje ndaj mbikqyrësit, si dhe dështim në 
kryerjën e detyrave respektivisht menaxhim me personel etj.  
 

 Ndaj vendimit nr. NP HR 2013/72, dt.17.04.2013, paditësi ushtron ankesë 
me dt.24.04.2013, ku kërkon nga e paditura që të anuloj vendimin e lartcekur, 
pasi që konsideron se vendimi me të cilin i ndërprehet kontrata e punës është i 
pa kompletuar dhe i paqartë, ngase i njëjti  nuk përmban arsyet të cilat do të 
mbeshtetnin të cekurat në dispozitiv. Në lidhje me këtë e paditura merr vendimin 
me nr. NP HR 2013/78 me datë 07.05.2013, me të cilin e refuzon ankesën e 
paditësit si të pa bazuar. Pas refuzimit të ankesës nga ana e të paditurës, ky i 
fundit parashtron padi në gjykatë, me të cilën kërkon mbrojtje gjyqësore për 
shkak të shkëputjes së njëanshme të kontratës së punës. 
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  Me kontratën e punës e lidhur ndermjet paditësit dhe të paditurës me 
datë 19.07.2012, e cila kontratë është lidhur për kohë të caktuar duke filluar nga 
data  23.07.2012 e deri në skadimin e saj me datë 31.07.2013, është themeluar 
marrëdhenia e punës në mes të paditësit dhe të paditurës me të gjitha obligimet 
dhe të drejtet e tyre të parapara me ligjet e aplikueshme. 
 

  Me aktin e përshkrimit të vendit të punës për pozitën e Menaxherit të 
Degës, janë paraparë detyrat kryesore për këtë pozitë, përgjegjësitë, aftësitë, 
kualifikimet, përvoja dhe arsimimi. 

 
5. Baza Ligjore 
 
Neni 70 i Ligjit të  Punës Nr.03/L-212, i cili ka hyrë në fuqi me 

dt.16.12.2010, përcakton rastet e ndërprerjes së kontratës së punës nga ana e 
punëdhënësit, ku ndër të tjera parag.1.4.1 dhe 1.4.2 të nenit 70 thotë se 
punëdhënësi mund të ja ndërprej kontratën e punës të punësuarit në periudhën 
e kërkuar të paralajmërimit a) në rastet e rënda të sjelljes së keqe të punonjësit 
dhe b) për shkak të përmbushjes së pakënaqshme të detyrave të punës. Ndërsa 
parag.1.6 i po këtij neni përcakton rastet e ndërprerjes së kontratës së punës pa 
paralajmërim, a) i punësuari është fajtor për përsëritjen e një sjellje më pak serioze 
ose shkeljes së detyrimeve dhe b) performanca e të punësuarit mbetet e 
pakënaqshme përkundër paralajmërimit me shkrim. Parag.2 i nenit 70 të ligjit të 
lartcekur thotë: “Punëdhënësi mund ta ndërpresë kontratën e punës në bazë të 
nën-parag. 1.6, vetëm atëherë kur i punësuari ka marr përshkrimin në formë të 
shkruar të performancës së pakënaqshme, një afat të përcaktuar kohor brenda së 
cilit i punësuari duhet ta përmirësojë performancen e vet, si dhe një deklaratë se 
dështimi për përmirësimin e performancës do të rezultojë me largim nga puna pa 
asnjë paralajmërim të mëtejmë me shkrim”. Nenet 78 dhe 79 të këtij ligji 
përcaktojnë afatet për realizimin e të drejtave nga marrëdhënia e punës fillimisht 
tek punëdhënëse, e pastaj në gjykatë. Neni 80 pika 1 i po këtij  ligji thotë: “Nëse 
gjykata konstaton se ndërprerja e kontratës së punës nga ana e punëdhënësit 
është joligjore, në bazë të dispozitave të këtij ligji, Kontratës Kolektive ose Kontratës 
së punës, atëherë do të urdhërojë punëdhënësin që të ekzekutoj njërën prej këtyre 
dëmshpërblimeve: 1.1. ti paguajë të punësuarve kompensimin, përveç shtesave dhe 
shumave të tjera të cilat i takojnë punonjësit në bazë të këtij ligji, Kontratës së 
Punës, Kontratës Kolektive ose Aktit të Brendshëm, në shuma të tilla që gjykata i 
konsideron të drejta dhe adekuate, por të cilat nuk duhet të jenë më pak se dyfishi 
i vlerës së çdo dëmshpërblimi që i takon punonjësit në kohën e shkarkimit të tij... 

 
Rregullorja e brendshme e të paditurës, e cila është miratuar në tetor 2008, 

përcakton kushtet dhe kriteret për themelimin e marrëdhënies së punës, ndërsa 
kapitulli i XIII rregullon sjelljet të cilat u ndalohen punonjësve të F.-s dhe në rast të 
shkeljës së këtyre rregullave rregullon çështjen e masave disiplinore dhe 
ndërprerjes së marrëdhënies së punës. 

 
 

6. Vlerësimet faktike dhe juridike të gjykatës 
 
Pas analizimit dhe vlerësimit të gjendjes faktike të cilën e kemi cekur më 

lartë, gjykara erdhi në përfundim se kërkesëpadia e paditësit A. P. është e bazuar 
në ligj dhe fakte.  
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Gjykata vlerëson se e paditura me rastin e shkëputjes të kontratës së 
punës paditësit me vendimet Hr.2013/78 dt.17.04.2013 dhe HR NP 2013/72, 
datë 07.05.2013, nuk i ka respektuar dispozitat ligjore të parapara me Ligjin e 
Punës si dhe aktin e brendshëm të saj, si dhe të njëjtat vendime janë marr pa u 
vërtetuar në mënyrë të drejtë dhe të plotë gjendja faktike. Kjo për faktin se në 
këto vendime cekët se paditësit i ndërpritet marrëdhënia e punës për shkak se i 
njëjti ka treguar neglizhencë dhe mosbindje ndaj mbikqyrësit, si dhe për shkak se 
ka dështuar në kryerjën e detyrës, të cilat konsiderohen si përsëritje e keq sjelljes 
dhe shkelje e detyrimeve të punës sipas nenit 70, paragrafi 1.6.1 të Ligjit të 
Punës dhe shkelje e Aktit të Brendshëm aneksi VIII mbi Standardet e Mirësjelljes, 
mirëpo me asnjë provë të vetme  nuk u vërtetua se paditësi i ka bërë shkeljet e 
lartcekura. Në anën tjetër ishte e paqartë për gjykatën se për çfarë shkelje të 
detyrave të punës i është ndërprerë marrëdhënia e punës paditësit, për shkelje të 
rënda apo për shkelje të lehta, pasi që në asnjërin prej vendimeve të të paditurës 
nuk cekët se për çfarë shkelje të detyrave të punës kemi të bëjmë. Pasi që nëse 
kemi të bëjmë me shkelje të lehta të detyrave të punës atëherë e paditura ka 

pasur mundësi që paditësit ti shqiptojë ndonjë masë disiplinore më të lehtë siç 
janë qortimi, apo vërejtje me shkrim e jo të shkëpus direkt kontratën e punës. Në 
këtë drejtim Doracaku i Personelit të të paditurës në pikën 12.2, ku flet për 
masat disiplinore dhe shkarkimin, parasheh procedurën që duhet ndjekur në rast 
se puntorët kanë performancë të dobët ose sjellje jo të mirë në përmbushjen e 
standardeve të përcaktuara, të cilat e paditura ka dështuar ti zbatojë në raport 
me paditësin.   

 

Përveç të lartcekurave, gjykata me rastin e vlerësimit të provave të 
administruara, ka konstatuar se vendimi me të cilin i është shkëputur kontrata e 
punës paditësit, si në dispozitiv po ashtu edhe në arsyetimin e tij nuk ka 
mbështjetje ligjore, fakte të mjaftueshme dhe bindëse, me të cilat eventualisht do 
të vërtetohej se nga shkeljet të cilat i ka bërë paditësi, kanë qenë shkelje të rënda 
të cilat kanë rezultuar me shkëputje të kontratës dhe ndërprerje të marrëdhenies 
së punës. Në këtë përfundim gjykata erdhi, pasi që nuk mund të vlerësohet si 
mosbindje dhe neglizhencë e paditësit lidhur me veprimet e tij në rastin kur është 
kërkuar nga paditësi që punëtorës me pozitën Procesuese e Kredive ti shqiptohet 
vërejtje gojore për herë të dytë, nga vetë fakti sepse i njëjti më heret ka shqiptuar 
vërejtjen gojore punëtorës së njëjtë dhe nuk kishte pasur efekt në përmirësimin e 
saj. Në rastin tjetër pasi që Komisioni Disiplinor ka kërkuar që ti shqiptohet 
përseri vërejtje gojore, paditësi ka kërkuar nga Komisioni Disiplinor që të njëjtës 
të ia ndërpres kontratën e punës e jo të shqiptoj vërejtje gojore e cila nuk ka 
pasur efekt. Gjithashtu sa i përket kontestimit të përcjelljës së vërejtës gojore të 
menaxhmenit nga paditësi punëtorës F. T., gjykata e pranoi pretendimin e 
paditësit se i njëjti nuk e ka kundërshtuar shqiptimin e vërejtjes gojore, mirëpo 
për atë ka kërkuar një vendim me shkrim nga Komisioni Disiplinor apo në formë 
të e-mailit që kjo vërejtje gojore të ketë bazë e cila është marr nga Komisioni 

Disiplinor që të mos rezultoj në diçka personale, mirëpo kjo nuk i është dhënë as 
nga Komisioni Disiplinor dhe as Menagjeri Regjional. Ndërsa sa i përket 
neglizhencës në kryerjen e detyrave të paditësit kjo nuk është vërtetuar në 
asnjëren nga provat e paraqitura në padi, sepse paditësit nuk i është terhequr 
vërejtja më herët gjatë punës së tij deri në momentin kur është thirrur në 
komisionin disiplinor. Në aktin e brendshëm të të paditurës në kapitullin e XIII, 
është cekur rastet se cilat sjellje u ndalohën punëtorëve të veprojnë, e konkretisht 
në pikën 4 të këtij kapitulli decidivisht shënon“ mosbindje e hapur dhe e 
qëllimshme dhe mospërfillje e politikave të F. – K.” duke mos i përcaktuar 
saktësisht dhe konkretisht se cilat janë mosbindje dhe mospërfillje e politikave të 
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të paditurës, andaj në bazë të kësaj edhe vendimi mbi shkëputjën e marrëdhenies 
së punës nuk ka bazë ligjore për ndërprerjen e kontratës së punës bazuar në 
arsyet e cekura nga ana e të paditurës.  

 

Nga të lartcekurat, gjykata vlerëson se vendimet e të paditurës Hr.2013/78 
dt.17.04.2013 dhe HR NP 2013/72, datë 07.05.2013, me të cilat paditësit i është 
ndërprerë kontrata e punës e dt.23.07.2012, janë marr me shkelje të dispozitave 
ligjore të Rregullores së brendshme të të paditurës, të cilat i kemi cekur më lartë, 
si dhe në kundërshtim me dispozitat ligjore të parapara me Ligjin e Punës, andaj 
edhe vendosi që të njëjtat t’i anuloj si të paligjshme.  

 

Lidhur me pikën III të dispozitivit të aktgjykimit, gjykata vendosi bazuar 
në nenin 80 parag.1.1 të Ligjit të Punës (Ligji Nr. 03/L-212), ku vendosi ta 
detyrojë të paditurën që në emër të kompensimit të të ardhurave personale, 
paditësit ti paguajë 7 (shtatë) paga mujore. Kjo bazuar në kontratën e punës së 
datës 23.07.2012, e cila ka qenë e lidhur në kohëzgjatje prej 23.07.2012, deri më 

dt.31.07.2013, ndërsa e njëjta është ndërprerë me dt.17.04.2013, që do të thotë 
se paditësit duhet ti paguhen pagat mujore në shumë prej 1,700.00 € bruto dhe 
atë dyfishin e pagave që i kanë takuar me kontratën e punës (nga koha e 
ndërprerjes së kontratës së punës e deri në skadimin e saj ka qenë periudha prej 3 
muaj e gjysëm, ndërsa dyfishi është 7 muaj), apo gjithsejtë shumën prej 11,900.00 
€ bruto. Kjo siç e cekëm më lartë bazuar në nenin 80 parag.1.1 të Ligjit të Punës, 
i cili i mundëson gjykatës që të caktoj deri në dyfishin e shumës së kompensimit 
që i takon paditësit në bazë të kontratës së punës, e që në rastin konkret është 7 
paga mujore. Gjykata vlerëson se pagesa e shumës së lartcekur paditësit është 
adekuate dhe e drejtë, për shkak se siç është cekur më lartë vendimet e të 
paditurës me të cilin i është shkëputur kontrata e punës kanë qenë të paligjshëm. 
  

 Vendimin për shpenzimet procedurale gjykata e mori konform nenit 452.1 
të LPK-së dhe TA-së, ku e obligoi të paditurën që ti paguajë shpenzimet 
procedurale palës paditëse në shumë prej 427 € dhe atë 272 € për dy 
përfaqësime, 105 € për përpilim të padisë dhe 50 € për taksë gjyqësore për padi. 
 

 Nga të lartcekurat, gjykata vendosi si në dispozitiv të këtij aktgjykimi, 
konform nenit 80 të Ligjit të Punës, lidhur me 143 të Ligjit të Procedurës 
Kontestimore (LPK). 

 

GJYKATA THEMELORE NE PRIZREN 
C.nr.407/13 datë 01.10.2013 

 

Sekretare Juridike,                        Gjyqtari,  
 Raxhije Emini                            Lumni Sallauka  
 
 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. 


