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Numri i lëndës: 2019:129080 

Datë: 04.03.2020 

Numri i dokumentit:     00890043 

 

C.nr.198/19 

 GJYKATA THEMELORE NË FERIZAJ, Departamenti i Përgjithshëm, gjyqtari Habib 

Zeqiri, në çështjen juridike kontestimore sipas padisë së paditësit S.H, të cilin e përfaqëson me 

autorizim av. XH.A, kundër të paditurës: Kompania Regjionale e Mbeturinave (KRM) ‘’P...’’ 

Sh.A, me seli në Ferizaj, të cilën e përfaqëson me autorizim A.Q, në çështjen juridike kontest 

pune, në seancën e shqyrtimit kryesor të mbajtur më 04 mars 2020,  prezencën e paditësit dhe 

të autorizuarit të tij si dhe përfaqësuesit të autorizuar të paditurës,  të njëjtën ditë mori këtë: 

 

 

A K T GJ Y K I M 

 

I. Pjesërisht Aprovohet  kërkesëpadia e paditësit S.H nga fshati .... komuna e Ferizajt, kundër 

të paditurës KRM ‘’P...’’ Sh.A, me seli në Ferizaj, si e bazuar.  

 

II. Obligohet e paditura, që paditësin t’a kthejë në vendin e punës Sekretar i Kompanisë në 

KRM ‘’P...’’ Sh.A, me seli në Ferizaj, me të gjitha të drejtat dhe obligimet të përshkruara për 

këtë pozitë, apo në ndonjë pozitë ekuivalente,  në afat prej shtatë (7) dite nga dita e pranimit të 

këtij aktgjykimi. 

 

III. Obligohet e paditura që në emër të kompensimit të dëmit për periudhën e largimit nga 

puna të paditësit për periudhën kohore nga data 01 shkurt 2019 deri 04 mars 2020, t’i paguaj 

paditësit shumën prej 7.824.18 € (shtatëmijë e tetëqind e njëzetë e katër euro e tetëmbëdhjetë) 

me kamatë ligjore prej 8 % nga dita e paraqitjes së padisë në gjykatë më 25 shkurt 2019 deri në 

pagesën definitive si dhe shpenzimet e procedurës kontestimore në lartësi prej 529 € (pesëqind 

e njëzetë e nëntë euro) të gjitha në afat prej shtatë (7) dite nga dita e pranimit të këtij 

aktgjykimi. 
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IV. Refuzohet pjesa tjetër e kërkesëpadisë në emër të kompensimit të të ardhurave në lartësi 

prej 1.657,75 € (njëmijë e gjashtëqind e shtatëdhjetë e pesë euro e shtatëdhjetë e pesë cent) dhe 

në emër të shpenzimeve të procedurës në lartësi prej 781.60 € (shtatëqind e tetëdhjetë e një 

euro e gjashtëdhjetë cent). 

 

 

A r s y e t i m i 

 

Më datë 25 shkurt 2019, në këtë gjykatë paditësi S.H, përmes të autorizuar të tij av. XH.A, 

kundër të paditurës KRM ‘’P...’’ Sh.A, me seli në Ferizaj, përmes të cilës ka kërkuar që paditësi 

të kthehet në vendit e tij të Zyrtar i Lartë/Sekretar i Kompanisë, si dhe ta kompensoj për të gjitha 

pagat e humbura, si dhe shpenzimet e procedurës kontestimore.  

 

Lidhur me këtë çështje gjykata pas veprimeve procedurale të parapara me Ligjin mbi Procerurën 

Kontestimore (në vazhdim LPK) ka caktuar dhe mbajtur seancën përgaditore në të cilën paditësi 

përmes të autorizuarit të tij ka mbetur pranë padisë dhe kërkesëpadisë, e njëkohësisht krahas 

pretendimeve të tij ka propozuar edhe prova me qëllim që gjatë shqyrtimit kryesor ta provoj 

kërkesëpadinë.  

 

E paditura, si në përgjigjen në padi, por edhe gjatë gjithë rrjedhës së procedurës e ka 

kundërshtuar në mënyrë konsistente kërkesëpadinë e paditësit. 

 

Gjykata ka caktuar seancën e shqyrtimit kryesor më 04 mars 2020,në të cilën i autorizuari në 

fjalën përfundimtare mes tjerash ka theksuar se: e ka pohuar faktin se paditësi ka qenë i punësuar 

tek e paditura n nga data 03 gusht 2015 deri më 03 gusht 2018, po ashtu ka pohuar se paditësit i 

është vazhduar kontrata me kohë të pa caktuar dhe atë sipas vendimit 3033 të datës 03 gusht 

2018.  

Po ashtu ka theksuar se paditësi nuk është njoftuar asnjëherë me shkrim për shkëputje të 

marrëdhënies së punës, e që është vërtetuar nga deklarimi i paditësit si dhe nga vetë pohimi i të 

autorizuarit të paditurit gjatë këtij shqyrtimi gjyqësorë dhe përmes përgjigjes në padi. Më tej ka 

shtuar se, është vërtetuar se paditësi ka pasur një kontratë pune me kohë të pa caktuar, i njëjti 

është larguar nga vendi i punës në mënyrë të kundërligjshme, përkatësisht duke mos u respektuar 

asnjë nga elementet ligjore, paditësi deri në ditën e largimit nga puna i ka ushtruar të gjitha 
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funksionet dhe i ka pasur të gjitha detyrat dhe përgjegjësitë si të kontratës bazë, andaj largimi i tij 

nga puna ka qenë i kundërligjshëm, pasi që i njëjti nuk ka pranuar njoftim apo vendim. 

 

Mbi këtë bazë, ka theksuar se mos njoftimi i paditësit ka të bëjë me shkelje të nenit 70,71 dhe 72 

të Ligjit të Punës, pasi që i njëjti edhe pse ka pasur kontratë me kohë të pa caktuar nuk është 

njoftuar për ndërprerje në periudhën pre 45 ditëve më parë, e që është shkelur e drejta e ankesës e 

cila përcaktohet në nenin 72 të Ligjit të Punës, e që në ndërlidhje me këtë paditësit i është 

shkaktuar dëm, e që kjo formë e dëmit është përcaktuar në nenin 136 dhe 137 të LMD-së. Në 

lidhje me precizimin e padisë, në kuptim të lartësisë së saj, ka theksuar se shuma është kalkuluar 

në bazë të pasqyrës financiare të cilën e ka paraqitur e paditura. 

 

I ka propozuar gjykatës që ta aprovojë kërkesëpadinë e paditësit të precizuar, ashtu që të i njëjti 

të kthehet në vendin e tij të punës me të gjitha të drejtat e tija, si dhe ka kërkuar kompensimin e 

të ardhurave nga muaji shkurt 2019 deri në muajin shkurt 2020 dhe atë në emër të pagave dhe 

benificioneve të pa paguara për një vit shumën prej 8.289.00 €, në emër të shujtave ditore për një 

vit 480 €. Po ashtu ka kërkuar shumën prej 690.75 € në emër të pagës dhe benificioneve tjera dhe 

shumën prej 40 €në emër të shujtës ditore për periudhën pas muajit shkurt të vitit 2020 deri në 

kthimin e paditësit në vendin e punës me kamatë ligjore prej 8 %, si dhe i ka kërkuar edhe 

shpenzimet e procedurës në lartësi prej 1310.16 €. 

 

Përfaqësuesi i autorizuar i të paditurës, gjatë seancës kryesore, ka theksuar: Gjatë shqyrtimit 

gjyqësorë nuk është vërtetuar kërkesëpadia e paditësit, për faktin se kanë prezantuar prova të 

mjaftueshme më të cilat i kanë kundërshtuar të gjitha pretendimet e palës paditëse. Ka theksuar 

se si për ta si të kompani, kontrata nga marrëdhënia e punës për paditësin ka përfunduar më 03 

gusht 2018 me përfundimin e kontratës. Në këtë kuptim ka theksuar se për paditësin nuk ka pasur 

ndonjë kontratë re apo aneks kontratë për vazhdimin e marrëdhënies së punës përpos një vendimi 

e që nuk ka zgjatur vetëm 17 ditë deri në marrjen e vendimit për shpalljen e konkursit për pozitën 

e Sekretarit të Kompanisë, i cili vendim është administruar si provë 3474, duke konsideruar se që 

nga hyrja në fuqi e këtij vendimi paditësi ka qenë i njoftuar që kontrata i është ndërprerë me 

faktin se i njëjti me vullnetin e tij të lirë, pa shtytje ka aplikuar në këtë pozitë sipas atij konkursi, 

duke shtuar se kohëzgjatja nga shpallja e konkursit të parë e deri në emërimin e sekretarit të ri, ka 

marrë një kohë afërsisht më tepër se 6 muaj dhe gjatë gjithë kësaj kohe paditësi ka qenë për 

kompaninë vetëm ushtrues detyre, për të cilën i ka realizuar të gjitha të drejtat siç i ka pasur me 
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kontratë, me vetë faktin se i njëjti asnjëherë nga kompania (e paditura ) nuk ka pranuar kontratë 

apo anekse kontratë. 

 

Me tej ka shtuar, fakti se vendimin 3474 nuk e ka kontestuar paditësi, do të thotë se paditësi ka 

qenë i njoftuar se kontrata e tij ka përfunduar dhe se i njëjti ka aplikuar për të njëjtën pozitë, 

vërtetohet me ankesën e bërë nga ana e tij, e administruar si provë, në të cilën asnjëherë në atë 

ankesë nuk e ka përmendur që ka kontratë por vetëm e ka kundërshtuar procedurën e rekrutimit 

sipas konkursit të shpallur nga e paditura me nr.3475, që do të thotë se qëllimi i institucionit ka 

qenë mos të ketë vakum administrativ sa i përket kësaj pozite, në njërën anë të ushtrojë këtë 

detyrë dhe në anën tjetër të i ipet mundësia të zgjidhet.  

 

Po ashtu ka theksuar se mos dërgimi me shkrim apo vendimin nr.131 tek paditësi, është se me 

Ligjin e Punës, nenin 69 paragrafi 1 dhe 2 e parasheh ndërprerjen e marrëdhënies së punës  në 

mënyrë të njëanshme, gjithashtu me rregulloren për përgjegjësit disiplinore dhe materiale të 

punëtorëve të kompanisë, nenin 4 par.26 thuhet ‘’në kuadër të shkeljeve të rënda mungesa nga 

puna për më shumë se 3 ditë, ja ndërprenë marrëdhënien e punës’’ nga fakti se paditësi nga data 

01 shkurt 2019 deri më datën 06 shkurt 2019 ka munguar nga puna, që do të thotë e ka lëshuar 

vendin e punës në mënyrë të njëanshme. Nga këto arsye, ka theksuar se nuk kanë qenë të 

obliguar si kompani që të ja dërgojë vendimin 131 në formë të shkruar paditësit. 

 

I ka propozuar gjykatës që padinë dhe kërkesëpadinë e paditësit ta refuzojë si të pa bazuar.1 

 

Gjykata lidhur me këtë çështje ka bërë administrimin e provave, dhe atë janë administruar si 

prova:   

- Vendimi numër 3033 i datës 03.08.2018 lëshuar nga e paditura; 

- Kontratë Punësimi numër 1823 e datës 06.08.2015 e nënshkruar mes palëve; 

- Vendimi numër 1821 i datës 06.08.2015 lëshuar nga e paditura; 

- Vendimi numër 131 e datës 25.01.2019 lëshuar nga e paditura; 

- Vendimi numër 136 e datës 28.01.2019 lëshuar nga e paditura; 

- Konkursi numër 4131 i hapur nga e paditura me datë 13.11.2018;  

- Konkursi numër 1289 i hapur nga e paditura me datë 03.06.2015; 

                                                 
1 Pretendimet e palëve të theksuara gjatë seancës së shqyrtimit kryesor, kanë qenë pothuajse të njëjta edhe gjatë 

seancave paraprake, andaj edhe theksimet e seancave të kaluara nuk janë përshkruar, me qëllim të mos përsëritjes 

së theksimeve të palëve. 
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- Vendimi numër 3474 i datës 30.08.2018 lëshuar nga e paditura; 

- Konkursi numër 3475 i hapur nga e paditura me datë 30.08.2018;  

- Njoftim për anulim të konkursit me numër 3730 nga e paditura me datë 27.09.2018; 

- Konkursi numër 3818 i hapur nga e paditura  i datës 09.10.2018; 

- Njoftim për anulim të konkursit me numër 4098 nga e paditura me datë 09.11.2018; 

- Ankesë e paditësit numër 182 i datës 01.02.2019 drejtuar të paditurës; 

- Vendimi numër 261 i datës 14.02.2019 lëshuar nga e paditura; 

- Vërtetim i datës 14.09.2018 lëshuar nga e paditura- Kryeshefi Ekzekutiv D.E; 

- Pasqyra financiare për periudhën kohore 03.08.2015 deri me 31.12.2018 në emër të 

paditësit, në të cilën janë të përshkruara të ardhurat financiare nga mardhënja e 

punës dhe 

- Raporti i punës i dorëzuar nga paditësi me datën 21.01.2019 me numër 91. 

 

Po ashtu paditësi S.H është dëgjuar në cilësi të palës, e i cili ka deklaruar: Në kompaninë ‘’P...’’ 

pozita e tij e punës ka qenë Sekretar i Kompanisë nga data 03 gusht 2015 deri më 03 gusht 2018 

dhe me të përfunduar kontrata të njëjtën ditë Bordi i Drejtorëve, pas mbledhjes së mbajtur, 

unanimisht ka vendosur ti vazhdojë kontratën e punës, për të njëjtën pozitë në kohë të pa caktuar, 

të cilin vendim personalisht e ka pranuar, e që ka vazhduar punën deri më 01 shkurt 2019, në të 

cilën ditë në momentin kur ka shkuar në punë, është takuar me Krye shefin Ekzekutiv, D.E, i cili 

ka thënë se ‘’ti më nuk je në këtë vend të punës, në vendin tënd do të vijë dikush tjetër ’’, e që 

nga aj moment e deri në kohën kur është deklaruar gjatë shqyrtimit gjyqësor nuk ka pranuar 

asnjë njoftim apo vendim me shkrim nga e paditura për shkëputjen e marrëdhënies së punës, 

duke sqaruar se edhe para datës 01 shkurt 2019 nuk ka pranuar njoftim apo vendim në formë të 

shkruar me të cilin do të paralajmërohej për mos vazhdimin e marrëdhënies së punës. Ka 

refuzuar të përgjigjet në pyetjen e përfaqësuesit të paditurës lidhur me pyetjen se pse i është 

nënshtruar procedurës së rekrutimit, me arsyetimin se nuk është objekt kontesti ky fakt. Më tej si 

përgjigje karshi pyetjes së përfaqësuesit të paditurës, ka theksuar se nuk e ka ndërprerë 

marrëdhënien e punës në mënyrë të njëanshme dhe se kjo është bërë me kërkesën e Krye Shefit 

Ekzekutiv në mënyrë verbale dhe asnjëherë me shkrim. Ka vazhduar me përgjigje në lidhje me 

pyetjen se,  nuk ka qenë përgjegjësi e tij  të kërkojë njoftimin a po vendimin me shkrim nga 

kompania për ndërprerjen e marrëdhënies së punës dhe se ka qenë obligim i kompanisë ta 

njoftoj. 
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Gjykata duke i vlerësuar provat një nga një dhe të gjitha së bashku në kuptim të nenit 8 të 

LPK-së  ka konstatuar se kërkesë padia e paditësit është pjesërisht e bazuar, për arsyet si në 

vijim: 

 

Paraprakisht duhet konstatuar se midis palëve nuk ka qenë kontestues fakti se paditësi ka qenë 

në marrëdhënie punë Sekretar i Kompanisë, fillimisht mbi bazën e kontratës së nënshkruar me 

tyre, për periudhën nga data 03 gusht 2015 deri më 03 gusht 2018, ashtu që nuk ka qenë 

kontestues po ashtu fakti se paditësit i është vazhduar kontrata e punës me vendim nr. 3033 nga 

e paditura për kohë të pa caktuar. 

 

Mirëpo kontestues dhe pretendim i paditësit, në mënyrë konsistente ka qenë fakti se i njëjti nuk 

është njoftuar asnjëherë me shkrim nga e paditura për ndërprerje të marrëdhënies së punës, e që 

po ashtu kontestues dhe pretendim i palës së paditur ka qenë se paditësi mjaftueshëm është 

njoftuar lidhur ndërprerjen e marrëdhënies së punës. 

 

Andaj, meqenëse se pretendimi i kryesor i paditësit ka qenë mos njoftimi me shkrim nga e 

paditura për ndërprerje të marrëdhënies së punës, sikundër që e paditura ka pretenduar se 

paditësi në mënyra tjera është njoftuar për fakt, gjykata kryesisht do të jetë e fokusuar në 

arsyetimin e këtij aktgjykimi, ngase edhe kjo rrethanë ka qenë vendimtare me rastin e 

vendosjes në këtë çështje kontestimore. 

 

Gjykata me rastin e vendosjes, ka gjetur se e paditura ka dështuar ta njoftojë paditësin në formë 

të shkruar për ndërprerjen e marrëdhënies së punës, ashtu siç kërkojnë dispozitat e nenit 72 

par.1 dhe 2 të Ligjit të Punës (Ligji Nr.03/L-212). Paragrafi 1 i këtij përcakton Vendimi për të 

ndërprerë kontratën e punës duhet të bëhet me shkrim dhe duhet të përfshijë arsyetimin për 

ndërprerje.  

 

Me vendimin nr.131 të datës 25 janar 2019, e paditura e ka shfuqizuar vendimin nr. 3033 të 

datës 03 gusht 2018, e që në fakt është shfuqizuar vendimi për vazhdimin e kontratës së punës 

për paditësin, që për gjykatën ky vendim nuk është në frymën e nenit 72 par.1 të Ligjit të 

Punës, nga se nuk përcakton ndërprerjen e marrëdhënies së punës për paditësin, për vetëm 

shfuqizon vendimin mbi zgjatjen e kontratës së punës. Për më tepër vendimi nuk është i 

arsyetuar mjaftueshmërisht, ashtu siç kërkon norma ligjore, ndërsa arsyetimi i vendimeve 



 Numri i lëndës: 2019:129080 
 Datë: 04.03.2020 
 Numri i dokumentit: 00890043 
 

7 (10)  

 2
0

1
9

:1
2

9
0

8
1

 

(sidomos që kanë të bëjnë me natyrën nga marrëdhënia e punës) është edhe standard kushtetues 

dhe universal i akteve ndërkombëtare, e sidomos Konventës Evropiane për të Drejtat e Njeriut. 

 

Edhe nën supozimin se ky vendim është mjaftueshëm i nxjerrur në harmoni me nenin 72 par.1, 

gjykata me rastin e vendosjes ka konstatuar se kërkesëpadia e paditësit është e bazuar, ngase e 

paditura nuk e ka njoftuar paditësin me këtë vendim ashtu siç përcakton paragrafi 2 i nenit 72 

të Ligjit të Punës, e ku thuhet tekstualisht Vendimi nga paragrafi 1 i këtij neni është 

përfundimtarë ditën kur i dorëzohet të punësuarit. Gjatë shqyrtimit të kësaj çështje dhe 

administrimit të të gjitha provave është vërtetuar se paditësi asnjëherë nuk është njoftuar me 

vendimin për ndërprerje nga marrëdhënia e punës, përveç se paditësi më 01 shkurt 2019 vetëm 

verbalisht është njoftuar nga Krye Shefi Ekzekutiv se nuk është më në marrëdhënie të punës. 

Për gjykatën pretendimi i paditësit, i përcjellur edhe me deklarimin e tij në cilësi të palës, 

konsiderohet i saktë dhe rrjedhimisht i bazuar, sepse në mënyrë të artikuluar e ka vërtetuar këtë 

pretendim, aq më tepër ky pretendim bëhet edhe i qëndrueshëm me vetë faktin se e paditura me 

asnjë provë nuk ka arritur ta vërtetojë faktin se ta ketë njoftuar me vendim të shkruar dhe 

rrjedhimisht të arsyetuar, ashtu siç përcakton dispozita ligjore e përcaktuar më lartë.  

` 

Sa i përket pretendimit të palës së paditur se paditësi ka qenë i njoftuar me vetë faktin se i njëjti 

ka aplikuar për këtë pozitë sipas konkursit të hapur, për gjykatën ky pretendim është i pa 

qëndrueshëm dhe i pa bazuar, ngase njoftimi i paditësit për ndërprerje të kontratës nga 

marrëdhënia e punës, bazuar në nenin 72 par.2 të Ligjit të Punës nënkupton se i njëjti duhet 

njoftuar personalisht me vendim, gjë që e paditura nuk e ka bërë, e që për më tepër është 

pohuar nga vetë përfaqësuesi i saj. Ashtu siç është njoftuar me kohë paditësi për vazhdimin e 

kontratës me vendimin 3033 të datës 03 gusht 2018, natyrshëm ka ekzistuar detyrimi i palës së 

paditur që edhe me rastin e ndërprerjes së kontratës ta njoftoj paditësin. Dispozitat ligjore nga 

marrëdhënia e punës, sipas vlerësimit të gjykatës duhet të zbatohet besnikërisht ashtu siç 

parashihen e jo të ketë interpretime alternative siç ka pretenduar e paditura gjatë këtij 

shqyrtimi, se paditësi me vetë faktin se ka aplikuar në ndërkohë për këtë pozitë ka qenë i 

njoftuar. 

 

Pa dyshim se është vërtetuar edhe fakti se paditësi ka aplikuar në këtë pozitë, pas largimit të tij 

nga puna, mirëpo gjykata e vlerëson veprimin e paditësit si të domosdoshëm, sepse i njëjti 

është gjendur në situatën në të cilën nuk ka pasur çka të humb, mirëpo kjo nuk vlerësohet në 

asnjë mënyrë si mënyrë e njoftimit nga ana e të paditurit për ndërprerje të marrëdhënies së 
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punës, sepse nëse paditësi nuk do të aplikonte për këtë pozitë, logjikshëm do të pretendonte e 

paditura për këtë rrethanë a contrario nën supozimin se mos aplikimi i paditësit do të 

nënkuptonte paragjykim nga ana e tij lidhur me procedurën e rektrutimit. 

 

Edhe pretendimi tjetër i përfaqësuesit të paditurës se paditësi në mënyrë të njëanshme e ka 

shkëputur marrëdhënien e punës nga fakti se nga data 01 shkurt deri më 06 shkurt 2019 nuk 

është paraqitur në punë, për gjykatën edhe ky pretendim është i pa bazuar, ngase nuk është 

vërtetuar që paditësi ta ketë kërkuar ndërprerjen e marrëdhënies së punës. Obligimi i të 

punësuarit për ndërprerje të kontratës së punës përcillet me detyrimin e tij që këtë ta bëjë me 

shkrim 15 ditë përpara, konform nenit 69 par. 2 të Ligjit të Punës. 

 

Po ashtu nuk qëndron pretendimi i të paditurës se paditësi me përfundimin e kontratës, 

respektivisht në kohën kur të njëjtit i është vazhduar kontrata me vendimin 3033 i njëjti ka 

qenë vetëm ushtrues detyre, sepse sipas atij vendimi të drejtat pozita  e paditësit  ka qenë e 

njëjtë me kontratën bazë. Për më tepër në vendim mes tjerash është përcaktuar ‘’.....i 

Vazhdohet kontrata e punës si Sekretar i Kompanisë Regjionale për Mbeturina P... Sh. A 

Ferizaj deri në një vendim tjetër ’’.  Nga ky formulim qartazi nënkuptohet se paditësi gjatë 

kësaj kohe nuk ka qenë ushtrues detyre, ashtu siç ka pretenduar e paditura dhe se i njëjti ka 

qenë me status të njëjtë sipas kontratës kryesore. 

 

Si rrjedhojë e kësaj gjykata fillimisht ka vendosur që paditësin ta kthejë në vendin e tij të punës 

siç përshkruhet në pikën II të dispozitivit të këtij aktgjykimi, apo në ndonjë pozitë ekuivalente 

dhe atë duke marrë për bazë, përgatitjen profesionale të paditësit dhe koeficientin sa i përket 

pagës të cilën e ka realizuar. Gjykata me rastin e vendosjes lidhur me ekuivalencën e pozitës së 

punës, ka pasur parasysh faktin se gjatë këtij shqyrtimi është vërtetuar po ashtu që tani më në 

pozitën e kërkuar është pikërisht përfaqësuesi i autorizuar i të paditurës bazuar ne vendimin 

nr.136 të datës 28 janar 2019, i caktuar në pozitën Sekretar i Kompanisë KRM-së. I mbetet të 

paditurës që të bëjë ri sistemin e në vend të punës, sa i përket paditësit në raport me Sekretarin 

e Kompanisë i cili tani ushtron këtë detyrë.  

 

Sipas vlerësimit të gjykatës, vendosja alternative e mundshme sa i përket kthimit ne vendin e 

punës për padisin nuk nënkupton tejkalim të kërkesëpadisë, edhe pse paditësi nuk ka kërkuar 

në mënyrë shprehimore një gjë të tillë, ngase përtej përcaktimit të të drejtave sipas dispozitave 
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ligjore, tani më është ndërtuar një rrethanë e re, rrjedhimisht është krijuar raport i ri 

kontraktual.  

 

Pasi që është vendosur si në pikën II të dispozitivit të këtij aktgjykimi, gjykata e ka aprovuar 

edhe pjesën e kërkesëpadisë lidhur me kompensimin e dëmit në emër të pagave të pa paguara për 

periudhën kohore nga data 01 shkurt 2019 deri më 04 mars 2020,  duke e obliguar të paditurën që 

paditësit t’ia kompensoj shumën prej 7824.18€ . Gjykata, me rastin e vendosjes është bazuar në 

80 paragrafi 1 nënpargrafi 1 të Ligjit të punës. Në këtë dispozitë përcaktohet nëse largimi nga 

puna vlerësohet si i paligjshëm sipas nenit 5 të këtij ligji, Gjykata mund ta rikthejë të punësuarin 

në vendin e tij të punës dhe urdhëron kompensimin e të gjitha pagave dhe përfitimeve tjera të 

humbura gjatë gjithë kohës së largimit të paligjshëm nga puna. Meqenëse mos njoftimi i të 

paditurës me vendim të arsyetuar për ndërprerje të marrëdhënies së punës për paditësin, ka qenë 

bazë për të aprovuar kërkesëpadinë e paditësit dhe për të vendosur në kthimin e tij në vendin e 

punës, gjykata krahas kthimit të paditësit në vendin e tij të punës ka vendosur edhe për 

kompensimin e pagave. 

 

Lidhur me lartësinë e kërkesëpadisë, përkitazi me kompensimin e të ardhura nga pagat e pa 

realizuara, gjykata është mbështetur në pasqyrën financiare për periudhën kohore 03 gusht 2015 

deri më 03 gusht 2018 (kohë kur paditësi ka qenë në marrëdhënie të punës si rezultat i kontratës) 

në të cilën përcaktohet paga dhe benificionet tjera. 

 

Gjykata e ka aprovuar kërkesëpadinë vetëm sa i përket pagës bazë e që sipas kontratës ka qenë 

595.75 € në muaj, ndërsa pjesët tjera që kanë të bëjnë me shtesa apo edhe shujtave ditore, e që 

përbëjnë shumën prej 1.657.82 €, gjykata e ka refuzuar si të pa bazuar, ngase sipas kontratës 

nr.1823 të datës 06 gusht 2015, pika 4 b) është përcaktuar si shtesë, mund të paguhet edhe bonus 

sipas ndonjë skeme për stimulimin e cila do të dakordohej dhe miratohej nga ana e Bordit të 

Drejtorëve. Nga ky formulim del se çështja e shtesave ka qenë mundësi dhe jo imperativ, në këtë 

kontekst paditësi nuk ka arritur të vërtetoj me ndonjë provë se qëndrimi i tij eventual në këtë 

pozitë do t’i gëzonte edhe të drejtat shtesë nga paga bazë.  

 

Gjykata në lartësinë e aprovuar të kompensimit, lidhur me kamatën ligjore ka vendosur në 

kuptim të nenit 382 të LMD-së, duke llogaritur nga dita e paraqitjes së padisë në gjykatë më 25 

shkurt 2019 deri në pagesën definitive. 

 



 Numri i lëndës: 2019:129080 
 Datë: 04.03.2020 
 Numri i dokumentit: 00890043 
 

10 (10)  

 2
0

1
9

:1
2

9
0

8
1

 

Gjykata vendimin mbi shpenzimet e procedurës kontestimore e mbështeti në nenin 452 të 

LPK_së, andaj është obliguar e paditura që paditësit t’ia paguaj shpenzimet e procedurës në 

shumë të përgjithshme prej 529 € dhe atë për përpilim të padisë shumën prej 104 €, për tre 

seanca gjyqësore shumën prej 405 €, si dhe për taksë gjyqësore për padi në shumë prej 20 €, 

duke u ndërlidhur edhe me rregulloren që përcaktojnë tarifat e OAK-së, ndërsa gjykata e ka 

refuzuar kërkesën prej shpenzime të mbetura në lartësi prej 781.60 € si të pa bazuar, nga fakti 

se nuk janë mbajtur 4 seanca gjyqësore dhe nuk bëhet fjalë për lartësinë e kërkesëpadisë së 

paditësit mbi 10.000 €, ashtu siç është pretenduar. 

 

Nga sa u tha më lartë është vendosur si në dispozitiv të këtij aktgjykimi. 

 

GJYKATA THEMELORE NË FERIZAJ, 

C.nr.198/19 më 04 mars 2020 

 

 

                                                                                                                   Gjyqtari, 

                                                                                                               Habib Zeqiri 

 

 

 

KËSHILLA JURIDIKE, kundër këtij aktgjykimi është e lejuar ankesa në afatin prej 7 (shtatë) 

dite, nga dita e pranimit Gjykatës së Apelit të Kosovës, përmes kësaj gjykate. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


