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C.nr.310/19 

 

GJYKATA THEMELORE NË FERIZAJ-Departamenti i Pergjithshëm –Divizioni 

Civil,gjyqtari Burim Emërllahu,duke vendosur në qështjen kontestimore të paditëses  G.A, 

nga Ferizaji Rruga ….  , kundër të paditurës ’S.V’’Sh.p.k,me seli në ....,të cilën në bazë të 

autorizimit  e përfaqësonë Y.B, nga Prishtina ,baza juridike kthimi në punë dhe kompenzimi i 

pagave sipas kontratës,me datë 17.09.2019 mori këtë  : 

 

                                                      A K T GJ Y K I M   
 

I.REFUZOHET SI E PA BAZUAR kërkesëpadia e paditëses G.A me të cilën ka kërkuar 

që të detyrohet e paditura ’S.V’’Sh.p.k,me seli në .... që ta kthen në  punë paditësen konform 

kontratës së punës së datë 10.01.2019 dhe tia kompenzoj të ardhurat personale-pagat  të parapara 

me kontratë mbi punësim për periudhën kohore kohore nga data 17.02.2019 deri me datë 

30.06.2019 në shumën prej 906.4 euro . 

II.Secila palë i bartë shpenzimet e veta të procedurës kontestimore. 

III.Detyrohet paditësja G.A që kësaj gjykate  tia paguaj shumën e të hollave prej 20 euro 

në emër të taksës gjyqësore për  pjesën  e padis që ka të bëjn me pagat-të ardhurat personale,në 

afat prej 7 ditësh nga dita e pranimit të këtij aktgjykimi.  

                                                 A r s y e t i m  

Paditësja  G.A,nga Ferizaji Rruga ….,ka parashtruar padi në këtë gjykatë,kundër të 

paditurës  ‘’S.V’’Sh.p.k,me seli në .....,me bazë juridike kthimi në punë dhe kompenzimi i 

pagave sipas kontratës.   

Paditësja  në lidhje me qështjen kontestuese në padi  ka theksuar:me të paditurën kam 

lidhur kontratë të punës në afat të caktuar ,në këhëzgjatje prej 01.01.2019 deri më datë 

30.06.2019,për vendin e punës ‘’sektoriste’’.E paditura pa paralajmërim ,pa vërejtje në punë,pa 

kurrfarë arsyetimi as verbal e as me shkrim ,përmes SMS-me telefon mobil me ka lajmeruar për 

ndërprerje të mardhënjes së punës me përfundimin e pushimit të shkurtit me marrveshje me 

punëdhënësin ,me datë 17.02.2019.Me të paditurën jam konsultuar që të më kthejnë në punë ose 

të më japin arsyetimin pse jam larguar ,por nga e njejta nuk kam marrur kurrfarë përgjegjje edhe 

smë kanë pranuar në bised.E paditura se ka zbatuar as nenin 5 paragrafi 3 të kontratës së punës 

me të cilin është përcaktuar se duhet të informohem se paku 7 ditë para largimit nga puna ,të 

cilën gjë se ka bërë e paditura.E paditura nuk ka vepruar konform nenit 70 të Ligjit të Punës që të 

vepron dhe të merr veprimet e nevojshme për ndërprerje të mardhënjes së punës ,por në në 

mënyrë arbitrare më ka larguar nga puna pa kurrfarë arsyetimi paraprak.  
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Paditësja G.A në seancë gjyqësore ka deklaruar: unë mendoj se ma kanë pasur inati dhe 

më kanë shty që të punoj lloj lloj pune, që  nuk janë për mua. Këto vërejtje nuk i kam pranuar,  

sepse nuk kanë qenë të vërteta. Sa i përket qështjes së pushimit   vjetor,  te e paditura  e kam 

kërkuar pushimin një muaj para kohe, nuk më  kanë marrë para sysh, duke më thënë se kanë 

mungesë të  punëtorve. Më datë 09.02.2019,  kam  shkuar në zyrën e   menagjerit, dhe kam 

kërkuar pushimin vjetor, ka qenë prezente  zv.menagjerja  A.A. Unë thash, nga data 17.02.2019, 

më duhet pushimi vjetor, zv. Menagjerja më tha okej, dhe unë dola nga zyra. Më datën 

16.02.2019 pasi që e kam kryer  orarin e punës,  kam shkuar në zyrën e menagjerit, prezente ka 

qenë A…., e  pyeta, a  duhet    me nënshkru diqka për pushim. E njejta më tha po,  ma dha letrën 

me nënshkru, dhe nuk më tha mua  asgjë.  Pastaj unë  shkova  duke e ditur që e kam  pushim nga 

data 17 shkurt 2019. Me datën  17.02.2019 nuk kam shkuar në vendin e punës, kurse  në orët e 

pas dites,  menagjeri më ka shkruar në telefon duke më thënë  se nuk je më pjesë e S.V. Nuk 

është e vërtet se menagjeri më ka thirrë në telefon.  Unë i kam thënë menagjerit se do të bisedoj 

me pronarin, por pronarët nuk mu   lajmëruan pa më dhënë shpjegim. Pastaj unë kam bërë padi. 

Pasi që i kam prit një kohë  por  nuk kam marrë përgjigje.  Me datën 17.02.2019,  unë jam 

njoftuar se më është shkëputur marrdhënia e punës.  Te e paditura nuk kam parashtruar ankesë  

për zgjidhjen e marrdhënies së punës, nuk e dij arsyen pse.   

 

E paditura në përgjegjje në padi ,në lidhje me qështjen kontestuse ka theksuar:padia e 

ushtruar nga paditësja është tërësishtë e parregullt dhe e njejta si e tillë rrjedhimishtë është e 

paqartë dhe e paqëndrueshme ,sepse nuk është përkufizuar qartë në padi se qfarë realisht ka për 

synim ushtrimi padis lëndore.Është jokontestues fakti se me datë 01.01.2019 ,paditësja kishte 

themeluar mardhënje pune për periudhë të caktuar kohore tek pala e paditur ,e sistemuar në 

kryerjen e punëve dhe detyrave të punës ‘’sektorist’’.Me datë 17.02.2019 e paditura me vendim 

të posaçëm ja kishte ndërprerë kontratën e punës paditëses ,për shkak se paditësja në vazhdimësi 

ishte  recidiviste në përsëritjen e një keq sjellje ,që argumentohet me faktin se shumë herë më 

parë kishte marrë vërejtje me gojë për mos kryerje të detyrave dhe shkelje disipline pune,kurse 

me date 17.01.2019 paditëses i është dhënë në formë të shkruar vërejtje paraprake,kurse me 

datën 17.02.2019 –paditëses i është dhënë në formë të shkruar njoftimi për shkëputjen e 

kontratës së punës nga punëdhënësi dhe së fundi me date 17.02.2019,e paditura kishte nxjerr 

vendim për shkputje të kontratës së punës dhe ndërprerje të mardhënjes së punës nga 

punëdhënësi[ e paditura].Konsiston fakti se paditësja pa ndonjë arasye të veqantë ,kishte refuzuar 

pranimin e shkresave administrative.  I propozojmë gjykatës që ta refuzoj padinë dhe 

kërkesëpadin e paditëses si të pa bazuar. 

Përfaqsësuesi i të  paditurës Y.B në seancë gjyqësore ka theksuar: mbetem në tërsi pranë 

përgjigjes në padi,ripropozojmë  që  padia dhe kërkesë padia e paditëses të refuzohet si   e pa bazë. Nga 

provat  që gjinden në  shkresat e lëndës, dhe deklaratat e dhëna nga   dëshmitarët e sotëm, vërtetohet se  

paditësja,  në vazhdimësi  ka bërë shkeljen e detyrave të   punës dhe se  përsëritja  e keqësjelljeve  ka  për 

pasojë edhe marjen e vendimit  për  shkëputjen e kontratës së punës dhe ndërprerjes së marrdhënies së 

punës, krejt këte në kuptim të nenit 70 të Ligjit të Punës. Konsiston  fakti se paditësja,  ka marrë  

informatën  se me datën 17.02.2019,  iu është shkëputur marrdhënia e punës  dhe iu është ndërprer 



3 
 

marrdhënia e punës ndërsa  padinë gjykatës ia prezenton më date 21. Mars 2019, gjendje kjo e cila në 

kuptim të nenit  79 të Ligjit të Punës, saktësohet se padia  në gjykatë është dorëzuar pas kalimit të afatit  

apsolut prej  30 ditësh. Shpenzimet e procedures nuk i kërkojmë. 

Me qëllim të vërtetimit sa më të drejtë dhe të plotë të gjendjes faktike në këtë qështje 

civile juridike janë administruar si prove: Kontrata e punës për periudhë të caktuar kohore  e dt. 

10.janar 2019 nr. 2080 e lidhur në mes të paditurës  “S.V” SHPK me seli në …. dhe paditëses 

G.A nga Ferizaji, Kontrata e punës për periudhë të caktuar kohore  e dt. 25.janar 2018 nr. 45/18 e 

lidhur në mes të paditurës “S.V” SHPK me seli në …..dhe paditëses  G.A nga Ferizaji,  Kontrata 

e punës për periudhë të caktuar kohore  e dt. 23.janar 2017 nr.100/17 e lidhur në mes të paditurës  

“S.V” SHPK me seli në ….. dhe paditëses G.A nga Ferizaji, Kontrata e punës për periudhë të 

caktuar kohore  e dt. 19.07.2019 nr.935/17 lidhur në mes të paditurës  “S.V” SHPK me seli në 

…. dhe paditëses  G.A nga Ferizaji, Aneks kontrata nr. 01 e dt. 07.06.2018 me numër  1075, e 

lidhur në mes të paditurës dhe paditëses, Aneks kontrata nr. 1903/17 e dt. 03.11.2017  lidhur në 

mes të paditurës dhe paditëses, Aneks kontrata nr.  658/17 e dt.  08.06.2017  lidhur në mes të 

paditurës dhe paditëses, vërejtja paraprake  e dt. 17.01.2019 e lëshuar nga e paditura për 

paditësen, njoftimi për shkëputjen e marrdhënies së punës  nga  punëdhënësi, me nr. 2080 i 

dt.17.02.2019, vendimi për shkëputje  të  marrdhënies punës dhe ndërprerje të marrdhënies së 

punës nga punëdhënës i dt. 17.02.2019, vërejtja paraprake  e dt.  05.10.2018 e lëshuar  nga e 

paditura,  vërejtja paraprake e dt. 03.08.2018, vërejtja  e dt. 25.07.2018 e lëshuar nga e paditura, 

shiqimi në një foto,si dhe janë dëgjuar në cilësi të dëshmitarëve:E.B, nga Prishtina, A.L,nga 
Fshati ….. Komuna e Ferizajit, F.B nga Ferizaji, L.Q, nga Ferizaji, M.S ,nga fshati …. ,Komuna e 
Ferizajit. 

 

Gjykata provat  e administruara i ka vlerësuar sipas nenit 8 të LPK-së dhe ka vërtetuar 

këtë gjendje faktike: 

 

Me leximin e kontratës së punës ,e datës 10.01.2019,me numër 2080 e lidhur në mes 

paditëses G.A dhe të paditurës ‘’S.V’’Sh.p.k,me seli në ....., gjykata ka vërtetuar se paditësja 

kishte themeluar mardhënje pune te e paditura ‘’S.V’’Sh.p.k,me seli në .... në vendin e punës 

sektoriste ,e që e njejta pozitë më konkretishtë kishte të bënte me punët:mirëpritja dhe ofrimi i 

shërbimeve konsumatorëve ,vënia e qmimeve,paketimi,pastrimi dhe vendosja e mallrave në rafte 

,evidentimi i skadimit të afateve të mallërave,si dhe kryerja e punëve tjera përshkruar me 

katalogun e punëve dhe detyrave të punës të subjektit ekonomik Punëdhënës.Mardhënja në fjalë 

e punës ishte themeluar për afat të caktuar kohorë nga data 01.01.2019 deri me datë 

30.06.2019.Kurse lartësia e pagës mujore për punën në fjalë ishte përcaktuar 181.28 euro. 

Me leximin e vërejtjes paraprake  e dt. 25.07.2018   e lëshuar  nga e paditura  për 

paditësen G.A, gjykata ka vërtetuar  se me këtë  shkresë  paditëses G.A,  iu është shqiptuar  

vërejtje me shkrim  për arsyet e cekura në  atë vërejtje  si vijon: G.A,   disa    herë iu është dhënë 

vërejtje   gojore  se nuk  e ka pasur  të  veshur uniformën, sot edhe pse  është  dhënë vërejtja 

gojore  përsëri nuk e ka veshur iniformën e re, gjithashtu nuk e  respekton orarin e punës siq e ka  

edhe listën e orarit.  
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Po ashtu  me  leximin e vërejtjes së sipër përmendur të dt. 25.07.2018,  gjykata ka 

vërtetuar se me këtë  vërejtje  paditësja, ishte paralajmëruar që nëse  nuk e përmirëson sjelljen e 

saj  do ti shkëputet  kontrata e punës, gjegjësisht do ti ndërprehet  marrdhënia e punës, pa 

periudhën paraprake  të njoftimit të paraparë me ligj të punës me arsyetim se  të njejtës përveq 

kësaj vërejtje  i është dhënë  disa herë vërejtje gojore paraprake nga përgjegjësi. 

Me leximin e vëretjes paraprake të datës 07.08.2018 ,të lëshuar nga e paditura për 

paditësen,gjykata ka vërtetuar se me datë 07.08.2018 paditëses iu  ka shqiptuar vërejtje me 

shkrim duke u bazuar në arsyet si në vijim: punëtorës G.A disa herë i është dhënë  vërejtje gojore 

për orar të punës ajo vazhdon të mos e respekton orarin e punës . 

Po ashtu nga vërejtja e sipër përmendur datës 07.08.2018   vërtetohet se e ka  tërhequr 

vëretjen për  paditëses duke theksuar se nëse nuk përmirësoni sjelljen tuaj ne do të jemi të 

detyruar tua ndërpresim mardhënjen e punës pa e zbatuar periudhën kohore të paralajmërimit të 

paraparë me Ligj të Punës,sepse përveq kësaj vëretje juve u është dhënë disa herë vërejtje gojore 

paraprake nga përgjegjësi juaj i drejtëpërdrejt për shkak të sjelljes së pakënaqshme në përsëritje. 

Me leximin e vërejtjes paraprake  të dt 05.10.2018,  të lëshuar nga e paditura  për 

paditësen, Gjykata ka vërtetuar  se me këtë shkresë e paditura    kishte shqiptuar  vërejtje me 

shkrim për  paditësen duke u bazuar në arsyet e  theksuara  në atë vërejtje: për neglizhencen e 

punës,  dhe  mos heqjen e  voblerave të lojës shpërblyese.  

Po ashtu nga vërejtja e sipër përmendur datës 05.10.2018   vërtetohet se e ka  tërhequr 

vëretjen për  paditëses duke theksuar se nëse nuk përmirësoni sjelljen tuaj ne do të jemi të 

detyruar tua ndërpresim mardhënjen e punës pa e zbatuar periudhën kohore të paralajmërimit të 

paraparë me Ligj të Punës,sepse përveq kësaj vëretje juve u është dhënë disa herë vërejtje gojore 

paraprake nga përgjegjësi juaj i drejtëpërdrejt për shkak të sjelljes së pakënaqshme në përsëritje. 

Me leximin e vërejtjes paraprake   të lëshuar  nga   e paditura për paditësen  e dt. 

17.01.2019, gjykata ka vërtetuar se  e paditura  kishte  shqiptuar këtë vërejtje me shkrim  për  

paditësen me arsyetim  se punëtorja në fjalë nuk i respekton  rregullat e orarit të punës edhe pse 

ju është dhënë  disa herë  vërejtje me gojë, ajo ka vazhduar,  ta përsëris këtë gjest. 

Po ashtu nga vërejtja e sipër përmendur datës 17.01.2019 vërtetohet se e paditura ia 

kishte tërhequr vëretjen paditëses duke theksuar se nëse nuk përmirësoni sjelljen tuaj ne do të 

jemi të detyruar tua ndërpresim mardhënjen e punës pa e zbatuar periudhën kohore të 

paralajmërimit të paraparë me Ligj të Punës,sepse përveq kësaj vëretje juve u është dhënë disa 

herë vërejtje gojore paraprake nga përgjegjësi juaj i drejtëpërdrejt për shkak të sjelljes së 

pakënaqshme në përsëritje. 

Nga deklarata e dëshmitarëve E.B ,A.L, F.B,gjykat ka vërtetuar se paditësja ka refuzuar 

pranimin e vërejtjes së datës 17.01.2019 nga  dëshmitari F.B.  
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Me leximin e njoftimit për shkëputjen e kontratës së punës nga punëdhënësi i datës 

17.02.2019  gjykata ka vërtetuar  se e  paditura    me këtë njoftim  e ka njoftuar paditësen  për 

shkëputjen e kontratës  të punës, nga punëdhënsi tani e paditura, Kontratë kjo  me numër 2080 e 

dt.10.01.2019.   Po ashtu  nga  përmbajtja e këtij njoftimi rezulton se përmban edhe këto njoftime 

si në vijim: njoftoheni gjithashtu  se Ju keni të drejt në çdo kohë  të paraqiteni  në zyrën e 

përgjegjësit për  Njësinë  punonjëse    në  sv-13 për dhënien e shpjegimeve dhe arsyen  lidhur me 

shkëputjen  e kontratës së  punës së bashku me  anekset përkatëse.  Në  takim mund të merrni 

edhe përfaqësuesin  apo avokatin t’uaj. Shkaqet domethënëse për shkëputjen e kontratës, aneksit 

të punës janë  mos respektimi i rregullave të punës  edhe pse ju  janë shqiptuar vërejejtje me 

shkrim , punëtorja në fjalë nuk ka treguar,  përmirësim. Ndër arsyet e   shkëputjes është edhe 

marrja  e pushimit vjetor pa konfirmimin e menagjerit   të pikës.Punëdhënësi merr për sipër që 

tua bëj pagesën e të ardhurave personale pagës deri në ditën e shkputjes së kontratës së punës-së 

bashku me anekset përkatëse përfundimisht më datën 17.02.2019. 

Nga deklarata e dëshmitarëve E.B ,A.L, F.B, gjykat ka vërtetuar se paditësja ka refuzuar 

pranimin njoftimit për shkëputjen e kontratës së punës nga punëdhënësi i datës 17.02.2019.   

Me leximin e vendimit të datës  17.02.2019,  të lëshuar  nga e paditura gjykata  ka 

vërtetuar, se me këtë  vendim  e paditura  ia ka kishte ndërprer   marrdhënien e punës paditëses 

me datës 17.02.2019 me arsyetim: mos respektim  të rregullave të punës dhe  shumë vërejtjeve 

që janë  dhënë, kurse me  këshillen juridike  të këtij vendimi  ishte parapar kundër   këtij vendimi  

nuk është e lejuar ankesa. Punonjësi ka të drejtë  që në afatin vijues prej 30 ditësh  nga dita e 

pranimit të këtij vendimi  të  inicoj kontestin e punës në Gjykatën kompetente.  

Me dëgjimin e dëshmitarit F.B, gjykata ka vërtetuar se paditësja ka refuzuar që ta pranoj 

vendimin  për shkputjen e mardhënjes së punës të datës 17.02.2019,me datë 17.02.2019. 

 Me dëgjimin e dëshmitarit F.B gjykata ka vërtetuar se paditësja në muajin shkurt 2019 ka 

shkuar në pushim vjetorë pa aprovimin e të paditurës . 

 Faktin se paditëses nuk i është aprovuar  pushimi vjetor në shkurt 2019  dhe paditësja edhe 

përkundër faktit që nuk iu ka provuar pushimi vjetor  ka shkuar në pushim vjetor gjykata e ka vërtetuar 

edhe me dëgjimin e dëshmitarës L.Q. 

 Me dëgjimin e dëshmitarit E.B gjykata ka vërtetuar se paditëses  i është tërhequr vërejtja me 

gojë për shkak se e njejta nuk e ka respektuar orarin e punës ,sepse nuk është paraqitur në vendin e punës 

disa herë brenda orarit të punës.Nga kjo arsye dëshmitari E.B si përgjegjësi i pikave shitëse të të paditurës 

në qytetin e Ferizajit  ka mbajtur një takim pune me paditësen në të cilin i ka thënë paditëses se po të 

ndërprehet mardhënja e punës ,pasi i ka pasur edhe tri vërejtje me shkrim më parë.  

 Theksimeve të paditëses përmes së cilave ka deklaruar se ju ka aprovuar pushimi vjetor nga e 

paditura gjykata nuk ia fali besimin ,sepse me provat tjera të administruara nuk vërtetohet ky fakt 
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përkundrazi nga deklarata e dëshmitarëve F.B, L. Q vërtetohet se pushimi vjetor paditëses nuk i është 

lejuar në muajin shkurt. 

 Gjykata bazuar në gjendjen faktike të vërtetuar dhe të shpjeguar si në arsyetimin e këtij 

aktgjykimi ka vendosi si në dispozitiv të këtij aktgjykimi duke refuzuar kërkesëpadin e paditëses ,sepse 

nga gjendja faktike në fjalë e vërtetuar rezulton se e  paditura me rastin e ndërprerjes së mardhënjes së 

punës së paditëses  ka  zbatuar procedurën ligjore   për zgjidhjen e mardhënjes së punës pa vullnetin e 

paditëses  të paraparë me Ligjin e Punës me qrast  për paditësen  për mosrespektim të rregullave të punës 

janë shqiptuar disa vërejtje të sipër përmendura me shkrim, përmes të cilave është paralajmëruar paditësja 

se mund ti ndërprehet mardhënja e punës pa e zbatuar periudhën e paraparë me Ligjin e Punës të 

paralajmrimit të ndërprerjes së mardhënjes së punës  ,paditëses për mos respektim të regullave të punës i 

janë shqiptuar edhe vërejtje me goj,paditëses i është bërë njoftimi i sipër përmendur për ndërprerjen e 

mardhënjes së punës për shkak të shkeljes së rregullave në punë e parasegjithash fakti se paditësja ka 

shkuar në pushim vjetor pa aprovimin e të paditurës dhe e paditura me vendim e sipër përmendur të datës 

17.02.2019 ia ka ndërprerë paditëses mardhënjen e punës për shkak të mos respektimit të rregullave të 

punës.E paditura ka pasur të drejtë që  tia ndërprej mardhënjen e punës paditëses pa e zbatuar    periudhën 

e paraparë me Ligjin e Punës të paralajmrimit të ndërprerjes së mardhënjes së punës  bazuar në nenin 70 

paragrafi 1.6 ,në lidhje me nënparagrafët 1.6.1,1.6.2,të Ligjit të Punës i Kosovës. 

 Vendimi për taksën gjyqësore për padi është bazuar në udhëzimin administrativ për unifikimin 

e taksave gjyqësore.  

 Gjykata  ka vendosur që secila palë ti bartë shpenzimet e veta të  procedurës 

kontestimore,sepse paditësja e ka humbur kontestin gjyqësorë kurse e paditura nuk  ka parashtruar 

kërkesë të specifikuar sa i përket shpenzimeve të procedurës kontestimore.  

                      GJYKATA THEMELORE  NË FERIZAJ  

      

                                                                                                 Gjyqtari : Burim Emërllahu 

UDHËZIM MBI MJETIN JURIDIK:kundër këtij aktgjykimi mund të ushtrohet ankesa 

Gjykatës së Apelit  në Prishtinë  në afat prej 7 ditësh nga dita e pranimit  të  këtij aktgjykimi 

nëpërmes të kësaj gjykate. 

 


