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Numri i lëndës: 2019:125641 

Datë: 01.10.2020 

Numri i dokumentit:     01162587 

 

                                                                                                                                   C.nr.524/18 

 GJYKATA THEMELORE NË FERIZAJ, Departamenti i Përgjithshëm, gjyqtari Habib 

Zeqiri,  në çështjen juridike kontestimore sipas padisë së paditësit G.B., të cilin e përfaqëson 

av. Hamdi Jashari, kundër të paditurës: Shërbimi Spitalor Klinik Universitar i Kosovës, të cilin 

e përfaqëson Dibran Zogaj, në çështjen juridike kthim në vend pune dhe kompensim i të 

ardhurave personale, në seancën e shqyrtimit kryesor të mbajtur më 18 shtator 2020, në  

prezencën e paditësit dhe të autorizuarit të tij si dhe përfaqësuesit të autorizuar të paditurës,  të 

njëjtën ditë mori, ndërsa më 01 tetor 2020 përpiloi këtë: 

 

 

A K T GJ Y K I M 

 

I.  APROVOHET  kërkesëpadia e paditësit G.B. nga fshati ............ komuna e Ferizajt, kundër 

të paditurës Shërbimi Spitalor Klinik Universitar i Kosovës, si e bazuar.  

 

II. ANULOHEN: Vendimi i të paditurës mbi ndërprerjen e marrëdhënies së punës me nr. 

1359/2 i marrur më 30 qershor 2015 dhe Vendimi i Komisionit të ankesave  nr. 1359/7 pranë të 

paditurës lëshuar më 5 gusht 2018, për shkak se konsiderohen si të kundërligjshme. 

 

III. DETYROHET e paditura, që paditësin t’a kthejë në punë dhe detyrat e punës Drejtor i 

Spitalit të Përgjithshëm në Ferizaj, sipas kontratës së punës të datës 08 dhjetor 2014, e lidhur 

mes palëve. 

 

IV. DETYROHET e paditura që si pasojë e ndërprerjes të marrëdhënies së punës, për 

periudhën kohore 01 korrik 2015 deri më 29 shkurt 2020, në emër të pagesës së pagave mujore,  

t’i paguaj paditësit shumën prej 49.294.00 € (dyzetë e nëntëmijë e dyqind e nëntëdhjetë e katër 

euro) në emër të pagesës për kontribute pensionale shumën prej 2.841.84 (dymijë e tetëqind e 
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dyzetë e një euro e tetëdhjetë e katër cent) në emër të pagesës së tatimit në të ardhura personale 

të punësuarit shumën prej 4.202.82 € (katërmijë e dyqind e dy euro e tetëdhjetë e dy cent) dhe 

në emër të ndalesave për sindikatë shumën prej 497.86 € (katërqind e nëntëdhjetë e shtatë euro 

e tetëdhjetë e gjashtë cent ) të gjitha këto në afat prej 7 (shtatë) dite nga dita e pranimit të këtij 

aktgjykimi, në të kundërtën ky aktgjykim përbën bazë për procedurë përmbarimore. 

 

V. DETYROHET e paditura që në emër të shpenzimeve të procedurës kontestimore t’ia 

paguaj paditësit shumën prej 1249.20 € (njëmijë e dyqind e dyzetë e nëntë euro e njëzetë cent) 

në afat prej 7 (shtatë) dite nga dita e pranimit të këtij aktgjykimi, në të kundërtën ky aktgjykim 

përbën bazë për procedurë përmbarimore. 

 

VI. REFUZOHET e pa bazuar kërkesa e paditësit për shpenzime të procedurës kontestimore, 

përtej shumës së aprovuar, respektivisht shuma prej 600.80 (gjashtëqind euro e tetëdhjetë cent).  

 

VII. KONSTATOHET I TËRHEQUR propozimi i paditësit për caktimin e masës së 

sigurimit i paraqitur me padi më 09 shkurt 2016, për shkak se i autorizuari i paditësit e ka 

tërhequr këtë propozim. 

 

 

A r s y e t i m i 

 

Më datë 9 shkurt 2016, në këtë gjykatë paditësi G.B. nga fshati ............ komuna e Ferizajt, 

përmes të autorizuarës së tij av. Vahide Braha nga Prishtina, ka paraqitur padi, ndaj Shërbimit 

Spitalor Klinik Universitar të Kosovës, me të cilën ka kërkuar që të anulohet vendimi nr. 1359/2 

të datës 30 qershor 2015 dhe të obligohet e paditura që paditësin ta kthejë në vendin e tij të 

punës-Drejtor i Spitalit Rajonal të Ferizajt, me të gjitha të drejtat që burojnë nga ajo pozitë si dhe 

të obligohet e paditura që të njëjtin ta kompensoj me dyfishin e pagave dhe përfitimet e tjera të 

humbura gjatë gjithë kohës së largimit të paligjshëm nga puna.  

 

Lidhur me këtë, Gjykata Themelore në Ferizaj me aktgjykimin C.nr. 116/16 të datës 15 korrik 

2016 e kishte aprovuar kërkesëpadinë e paditësit, duke vendosur në këtë mënyrë: 

 

APROVOHET në tërësi kërkesëpadia e paditësit G.B. nga Ferizaj. 
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ANULOHET Aktvendimi i të paditurës nr. 1359/2 i datës 30.06.2015 dhe DETYROHET e 

paditura SHSKUK me seli në Prishtinë që paditësin G.B. t’a kthenë në punët dhe detyrat e punës, 

që ka pasur paditësi sipas kontratës së punës së datës 08.12.2014, filluar nga data 30.06.2015 e 

deri në vlefshmërinë e saj, si dhe shpenzimet e procedurës ne shumë prej 374.00 €, të gjitha këto 

në afat prej 7 ditësh pas plotfuqishmërisë së këtij aktgjykimi. 

 

REFUZOHET propozimi i paditësit për caktimin e masës së sigurimit me anulimin e shpalljes së 

konkursit të datës 21.12.2015 shpallur nga e paditura, për vendin e punës Drejtor Ekzekutiv i 

Spitalit të Përgjithshëm në Ferizaj, deri në nxjerrjen e vendimit përfundimtar në këtë çështje 

juridike.  

 

Gjykata e Apelit të Kosovës, sipas ankesës së të paditurës me aktvendimin Ac.nr.3503/18 të 

datës 22 maj 2018, e aprovuar të themeltë kërkesëpadinë e paditësit, duke e prishur aktgjykimin e 

gjykatës së shkallës së parë dhe njëherit me atë aktvendim është kthyer lënda në rishqyrtim dhe 

vendosje. 

 

Pas kësaj gjykata ka caktuar seancën e shqyrtimit kryesor më 18 shtator 2020, në të cilën i 

autorizuari i paditësit ka mbetur pranë padisë dhe kërkesëpadisë, respektivisht precizimit të saj të 

datës 2 shtator 2020, me të cilën në fakt ka dhënë dy versione të mundshme për aprovim të 

kërkesëpadisë.  

 

Sipas versionit të parë të kërkuar, paditësi ka kërkuar që të anulohen vendimet e të paditurës për 

ndërprerje të marrëdhënies së punës dhe të kthehet paditësi në vendin  e punës Drejtor i Spitalit 

të Përgjithshëm në Ferizaj sipas kontratës së punës për kohë të caktuar të datës 8 dhjetor 2014. 

Po ashtu sipas këtij versioni paditësi ka kërkuar që të detyrohet e paditura që paditësit në emër të 

pagave neto për periudhën kohore nga data 7 korrik 2015 e deri më datën 29 shkurt 2019 t’ia 

paguaj shumën prej 49.294.00.  

 

Ndërsa sa i përket versionit të dytë të kërkuar, paditësi ka kërkuar po ashtu që të anulohen 

vendimet e të paditurës për ndërprerje të marrëdhënies së punës për paditësin, ndërsa si rrjedhojë 

ka kërkuar që të detyrohet e paditura që në emër të pagesës së dyfishit të pagave mujore neto për 

periudhën kohore nga data 1 korrik 2015 e deri më 25 nëntor 2017, t’ia paguaj paditësin shumën 

prej 49.292.04 €.  
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Lidhur me pretendimet e paditësit rreth  kërkesëpadisë, i autorizuari i paditësit e ka dorëzuar me 

shkrim deklarimin përfundimtar, ku në fillim është përshkruar kronologjia e marrëdhënies së 

punës së paditësit tek e paditura, duke filluar nga shpallja e konkursit të parë, pastaj themelimi i 

marrëdhënies së punës së paditësit si Drejtor i Përgjithshëm i Spitalit të Ferizajt, e kështu me 

radhë,  në këtë kuptim i autorizuari i paditësit ka numëruar faktet jo kontestuese mes palëve 

ndërgjyqëse. 

 

Sa i përket pretendimeve përmbajtësore, i autorizuari i paditësit mes tjerash ka theksuar se: E 

paditura me rastin e vendosjes për mos vazhdim të kontratës për paditësin nuk ka dëshmuar dhe 

nuk ka prezantuar gjykatës prova mbi procedurën e zbatuar lidhur me vlerësimin e përformancës 

ku ndër të tjera përfshihen domosdoshmërisht, kriteret përcaktuese dhe normat e vlerësimit të 

përformancës dhe se në bazë të njoftimit për përformancën, e paditur e ka marrë vendimin 

kontestues për ndërprerjen e kontratës së punës përkatësisht shkarkimin e paditësit nga pozita. 

Lidhur me përformancën e paditësit ka theksuar se e paditura nuk ka sjellë provë që dëshmon 

përformancën e dobët të paditësit, por për më tepër paditësi edhe pse nuk e ka pasur në posedim 

asnjë provë të tillë, megjithatë është arritur të sigurojë një kopje të përformancës së tij gjatë vitit 

2013. Ka shtuar se, është për tu habitur, që pas 6 muajsh të riemërimit më datë 26 qershor 2015, 

e paditura përmes njoftimit nr. 1359 e paralajmëron paditësin për ndërprerjen e kontratës së 

punës, për pozitën Drejtor i Spitalit të Përgjithshëm në Ferizaj, duke i ofruar vend tjetër të punës 

si profesionist shëndetësor. Më tej është theksuar se në bazë të provave të administruara dhe të 

shqyrtuara, është vërtetuar qartë se e paditura me veprimet e saja ka bërë shkeljen e të drejtave të 

paditësit kur ka bërë ndërprerjen e kontratës së punës në kundërshtim me nenin 5 paragrafi 1 i 

Ligjit të Punës dhe nuk ka dëshmuar se ka respektuar procedurat e vlerësimit të përformancës.  

 

Në fund ka theksuar se paditësi, në kontratën e tij të punës, ka periudhën e kohëzgjatjes së 

kontratës, ku shprehimisht është theksuar që kohëzgjatja është trevjeçare, me mundësi vazhdimi 

vetëm edhe për një mandat, duke vlerësuar që pikërisht duke u bazuar në shkeljet ligjore dhe pa 

ligjshmërinë e vendimit kontestues të paditësit, duke i’u mohuar kategorikisht paditësit e drejta 

për vazhdim të kontratës sipas kësaj pike të përcaktuar në kontratë, afatshmëria e kontratës duhet 

të merret si e mirëqenë.  I ka propozuar gjykatës që ta aprovojë kërkesëpadinë e paditësit, duke i 

kërkuar edhe shpenzimet e procedurës kontestimore dhe atë për pjesëmarrje në 6 seanca 

gjyqësore 1.620 €, për takës gjyqësore 80 € si dhe në emër të ekspertizës financiare 150 €. 
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E paditura, përmes përfaqësuesit të saj vazhdimisht e ka kundërshtuar kërkesëpadinë e paditësit, 

ndërsa në fjalën përfundimtare të paraqitur me shkrim, përveç tjerash ka theksuar: Sa i përket 

shkëputjes së kontratës së drejtorit ekzekutiv të Spitalit të Përgjithshëm Ferizaj nga punëdhënësi, 

kjo është ardhur si refleksion i performancës e cila është realizuar përmes formularit të vlerësimit 

të përformancës në mes të punëdhënësit dhe të punësuarit e që për bazë ka pasur kontratën e 

lidhur me datë 25 nëntor 2014 deri më 25 nëntor 2017 dhe se kësi vlerësimi është bërë për gjithë 

drejtorët njësive organizative në kuadër të SHSKUK-së. Lidhur me ekspertizën e ekspertit 

financiar për periudhën shtator deri në 31 mars 2019 e ka kundërshtuar nga fakti se nuk mund të 

kryhet një ekspertizë për një periudhë që është përcaktuar me kontratë pune me mundësi 

vazhdimi, sepse mundësia e vazhdimit të kontratës nuk është domosdoshmëri, kontrata e lidhur 

mbanë datën 25 nëntor 2014 ndërsa është shkëputur si pasojë e përformancës së dobët me datë 

30 qershor 2015, që i bie vetëm 6 muaj pasi është lidhur, e që si bazuar në këtë është dashur të 

nxirret vetëm për periudhën  01 janar 2015 kur është pranuar detyra deri me datën 30 qershor 

2015 kur edhe është shkëputur me vendim të punëdhënësit. 

 

Me tej ka shtuar se, gjykata duhet ta vlerësoj edhe afatshmërinë e paditëse, pasi që paditësi ka 

qenë i obliguar që brenda afatit prej 30 nga vendimi i TEIP (Trupa Ekzekutive e Inspektoratit të 

Punës) të ngrit kontest administrativ  ndaj të njëjtit organ që e ka nxjerrë këtë vendim, me çka 

paditësi ka lëshuar këtë afat të paraparë me nenin 79 të Ligjit të Punës. Po ashtu ka shtuar se 

paditësit nuk i është ndërprerë marrëdhënia e punës por vetëm i është shkëputur kontrata e 

drejtorit të SP Ferizaj, ndërsa vetë paditësi e ka shkëputur me kërkesë tij kontratën, ndërsa 

dispozita e nenit 71 paragrafi 1 dhe 2 të Ligjit të Punës aplikohet vetëm në raste kur si pasojë e 

shkëputjes së kontratës së punës ndërpritet marrëdhënia e punës, në këtë rast nuk kemi ndërprerje 

të marrëdhënies së punës si pasojë e shkëputjes së kontratës së Drejtorit Ekzekutiv në SP Ferizaj, 

e që ky fakt është vërtetuar nga Inspektorati i punës e po ashtu edhe nga Trupa Ekzekutive e 

Inspektoratit të Punës pranë Ministrisë së Punës dhe Mirëqenies Sociale. 

 

Mbi këto arsye, ka propozuar gjykatës që kërkesëpadinë e paditësit ta refuzojë si të pa bazuar 

pasi që nga faktet e treguara në padi nuk del themelësia e kërkesëpadisë. Po ashtu ka kërkuar që e 

paditësi të obligohet të kompensojë shpenzimet e procedurës kontestimore. 

 

Gjykata lidhur me këtë çështje ka bërë administrimin e provave dhe atë janë lexuar: Konkursi i 

datës 21.12.2015, Vendimi i datës 30.06.2015 nr 1359/2, Vendimi i komisionit për ankesa të 

SHSKUK e datës 29.07.2015, Vendimi i inspektoratit të punës dt 19.10.2015,Vendimi i TEIP dt 
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19.11.2015, Kontrata e punës e datë 24.06.2011 mes paditësit dhe Ministrisë se Shëndetësisë, 

Akt emërimi nr 133 dt 26.06.2013, Kontrata e punës për kohë të caktuar dt 08.12.2014, Njoftimi 

i dt 26.06.2015, Vendimi i dt 30.06.2015, Njoftimi i paditësit 31.08.2015, Vendimi i dt 

01.09.2015 nr. 1165/15,  Vendimi i dt 01.09.2015 nr 1168, ekspertize financiare e dt 05.04.2019 

nga eksperti Dr.sc V.I., plotësim i ekspertizës financiare e dt 09.03.2020 Dr. Sc V.I., Formulari i 

vlerësimit të performances për periudhën kohore 01.01.2015 deri me 30.06.2015 dhe Formulari i 

vlerësimit të kryerjes se punëve për periudhën kohore 01.01.2013 deri me 31.12.2013. 

 

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 bazuar, për arsyet si në vijim: 

 

Nuk ka qenë kontestuese fakti se paditësi në bazë të konkursit publik ishte përzgjedhur dhe 

pastaj emëruar në pozitën e Drejtorit të Spitalit Rajonal në Ferizaj, për periudhën kohore 24 

qershor 2011 deri më 25 qershor 2013.  

 

Kontestuese mes palëve ka qenë vendimi i të paditurës nr.1359/2 i datës 30 qershor 2015, me të 

cilin paditësi ishte shkarkuar nga pozita e Drejtorit të Spitalit të Përgjithshëm Ferizaj, e që gjatë 

këtij shqyrtimi gjyqësorë, palët kishin qëndrime diametralisht të kundërta. 

 

Si vazhdimësi e detyrës Drejtor i Spitalit të Përgjithshëm Ferizaj, paditësi sipas konkursit 

publik, ishte përzgjedhur  kandidati më i sukses’shëm dhe si rrjedhojë e kësaj palët ndërgjyqëse 

kishin lidhur kontratë pune për kohë të caktuar në kohëzgjatje prej tri (3) duke filluar nga data 

25 nëntor 2014 deri më 25 nëntor 2017, me mundësi vazhdimi edhe për një mandat.  

 

Pas kësaj, e paditura me vendimin nr.1359/2 të datës 30 qershor 2015, paditësit i ka ndërprerë 

kontratën e punës. Në fakt për gjykatën ky vendim ishte pikënisje e shkeljeve procedurale dhe 

ligjore nga ana e të paditurës, përveç tjerash që ka ndikuar në mënyrën e vendimmarrjes, duke 

e konsideruar vendimin si të pa ligjshëm.  

 

Gjykata vlerëson se ky vendim është kundërligjshëm sepse i mungon një arsyetim i mirëfilltë, 

ashtu siç ka përcaktuar dispozita e nenit 72 par.1 i Ligjit të Punës (Ligji Nr.03/L-212) në të cilën 

theksohet vendimi për të ndërprerë kontratën e punës duhet të bëhet me shkrim dhe duhet të 

përfshijë arsyetimin për ndërprerje. Sipas këtij formulimi ligjor del se, vendimi për ndërprerjen e 

kontratës duhet të jetë edhe i arsyetuar. Arsyetimi i përcaktuar sipas kësaj dispozite, nuk 
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nënkupton arsyetim sipërfaqësor (ashtu siç është arsyetimi i vendimit të kontestuar) apo vetëm sa 

për të plotësuar vendimin në aspektin strukturor, por duhet të jetë arsyetim i bazuar në të gjeturat, 

në këtë rast të gjeturat sa i përket përformancës së dobët, në kryerjen e detyrave të punës nga 

paditësi siç është thirrur e paditura. 

 

Përveç vendimit për ndërprerje të kontratës të punës që sipas gjykatës nuk ka qenë i arsyetuar 

sipas dispozitave ligjore, nuk rezulton se edhe vendimi nga Komisioni për Ankesa në kuadër të 

paditurës nr. 1359/7 të datës 05 gusht 2015 të jetë i arsyetuar sipas frymës së dispozitës ligjore të 

cekur më lartë. Nëse vendimi i shkallës së parë nuk i plotëson kriteret thelbësore për t’u 

konsideruar i arsyetuar mjaftueshëm, organi i shkallës së dytë ka mundur që ti eliminoj këto 

mangësi, duke e trajtuar këtë çështje në mënyrë gjithëpërfshirëse, e sidomos duke marrë parasysh 

pretendimin e palës kundër të cilës i është ndërprerë marrëdhënia e punës. Sipas atij vendimi, jo 

që i njëjti po ashtu nuk kishte një arsyetim të mirëfilltë, por po ashtu në atë vendim nuk rezulton 

që janë marrë parasysh pretendimet e palës së pa kënaqur, në këtë rast paditësit. Mangësia e këtij 

vendimi duke mos e trajtuar madje as edhe një pretendim të ngritur nga pala (tani paditësi) për 

gjykatën konsiderohet si i kundërligjshëm dhe jo kushtetues sepse kjo nënkupton se pala fare nuk 

është dëgjuar dhe se janë vlerësuar vetëm provat që janë në disfavor të tij (edhe pse jo 

mjaftueshmërisht) por jo edhe ato që kanë mund të jenë të favorshme, në mënyrë që të bëhej një 

vlerësim real dhe objektiv i gjitha provave dhe pretendimeve të palëve. 

 

Si rrjedhojë e kësaj, gjykata para së gjithash vlerëson se në rastin konkret bëhet fjalë 

‘’Padrejtësi Procedurale’’ karshi paditësit, sepse vendimi për ndërprerje të kontratës pothuajse 

është pa arsyetim. Arsyetimi i mirëfilltë i vendimeve (administrative dhe gjyqësore) është një 

standard i paraparë me akte ndërkombëtare, veçanërisht i paraparë me nenin 6 të Konventës 

Evropiane për të Drejtat e Njeriut, që i referohet gjykimit të drejtë, e që kjo konventë gjenë 

zbatim të drejtpërdrejtë në vendin tonë.
1
 Lidhur me këtë edhe Gjykata Kushtetuese e 

Republikës së Kosovës, duke i’u referuar disa rasteve të paraqitura pranë saj, ka konstatuar (me 

aktgjykime meritore ) se vendimet e pa arsyetuara vlerësohen si jo kushtetuese. Drejtësia 

procedurale kërkon që pretendimet substanciale të ngritura nga palët duhet dhënë përgjigje.   

(Gjykata Kushtetuese sipas aktgjykimit Nr. KI89/13, rasti A.J., Vlerësimi i kushtetutshmërisë së 

Aktgjykimit te Gjykatës Supreme, Rev. Nr. 74/2011, te 12 marsit 2013, me të cilin ka konstatuar 

                                                 
1
 Neni 22 paragrafi 2 i Kushtetutës së Republikës së Kosovës. 
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se aktgjykimi i GJ. Supreme të Kosovës është jo kushtetues, pikërisht nga fakti se aktgjykimi i 

kësaj gjykate nuk ka qenë mjaftueshmërisht i arsyetuar). 

 

Përveç aspektit procedural të vendimeve të theksuara më lartë,  gjatë administrimit të provave 

dhe të çështjes, është vërtetuar po ashtu se edhe në aspektin përmbajtësor ndërprerja e 

marrëdhënies së punës së paditësit nga e paditura, nuk ishte bërë në mënyrë të duhur, objektive 

dhe gjithëpërfshirëse. Gjykata duke i’u referuar edhe një nga udhëzimeve të aktvendimit të 

Gjykatës së Apelit të Kosovës Ac.nr.3503/16 të datës 22 maj 2018, gjatë rrjedhës së kësaj 

procedure, konkretisht me aktvendimin procedural të datës 02 shtator 2020 e ka obliguar të 

paditurën që t’i dorëzojë gjykatës gjithë formularët e vlerësimit të përformancës për paditësin, që 

nga momenti kur i njëjti ka filluar të ushtroj detyrën e drejtorit të përgjithshëm të spitalit Ferizaj, 

në mënyrë vlerësimi i fundit të përformancës i bërë nga e paditura, të trajtohet edhe në relacionin 

kohor. E paditura ka arritur që gjykatë ti sigurojë vetëm një formular të vlerësimit të kryerjes së 

punëve për paditësin dhe atë për periudhën kohore 1 janar 2013 deri më 31 dhjetor 2013, e që 

sipas këtij formulari të vlerësimit (i administruar si provë) paditësi është vlerësuar lartë, në 

mënyrë që i njëjti të vazhdojë me pozitën udhëheqëse si Drejtor i Përgjithshëm. 

 

Sikundër që, sipas formularit të vlerësimit të performancës për periudhën 01 janar 2015 deri më 

30 qershor 2015, paditësi është vlerësuar me vetëm 65 pikë, shprehur në përqindje 36 % e që në 

kolonat e vlerësimit si; 1. Dobët, 2. Majftueshëm, 3. Mirë/kënaqshëm, 4. Shumë mirë, 5. I 

shkëlqyer, paditësi ka marrë vlerësimin minimal, respektivisht vlerësimin nga kolona 1-Dobët, e 

që si rrjedhojë është pasur me ndërprerjen e kontratës së punës. 

 

Për gjykatën një vlerësim i tillë i performancës së punës për paditësin, nuk rezulton të jetë bërë 

në mënyrë gjithëpërfshirëse, për më tepër një vlerësim i tillë del të jetë i pa qëndrueshëm, duke 

pasur parasysh që paditësi qysh në fillim të ushtrimit të detyrës si Drejtor i Spitalit të 

Përgjithshëm, respektivisht për punën provuese prej një viti  (01 janar 2013 deri 31 dhjetor 2013) 

ishte vlerësuar maksimalisht për të vazhduar më tutje. Lidhur me këtë natyrshëm lind pyetja, si 

është e mundur që një kandidat në periudhën kohore provuese për herë të parë të jetë lartë i 

vlerësuar, ndërsa pas ushtrimit të një mandati të plotë, dhe për periudhën provuese për mandatin 

e dytë të jetë i vlerësuar dobët, domethënë krejtësisht ndryshe për punën gjatë periudhës 

provuese të herës së parë?.  
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E paditura gjatë këtij shqyrtimi gjyqësorë, nuk e ka bindur me ndonjë provë gjykatën që të ketë 

bërë vlerësim gjithëpërfshirës, duke u bazuar në kritere të qarta, që do të thotë për gjykatën ishte 

e paqartë se si ka ardhur në një përfundim të tillë.  Vetëm ndonjë  veprim i paligjshëm i theksuar 

i paditësit gjatë ushtrimit të detyrës së punës, do të mund ta justifikonin veprimin e të paditurës 

për të ardhur deri në një përfundim të tillë rreth ndërprerjes së kontratës së punës, sepse paditësi 

ka qenë në vazhdimësi duke e ushtruar detyrën e drejtorit, që do të thotë se i njëjti paraprakisht 

kishte marrë vlerësime pozitive rreth përformancës.  

 

Gjatë këtij shqyrtimi gjyqësorë, e paditura nuk ka arritur që më asnjë provë ta bëjë të besueshëm 

pretendimin e saj, lidhur me mos përformancën e paditësit, përveçse bazohet në formularin e 

vlerësimit të përformancës, i vlerësuar dhe plotësuar nga Drejtori i përgjithshëm i SHSKUK-së, e 

që për gjykatën ky vlerësim nuk ka gjetur mbështetje me asnjë provë se si është ardhur deri në 

një konkludim të tillë dhe se plotësimi i një formulari i tillë konsiderohet më shumë si aspekt 

teknik dhe administrativ, sesa një vlerësim përmbajtjesorë. Për të ardhur deri te një vlerësim i 

tillë, për punëmarrësin, në këtë rast paditësin ka qenë e nevojshme të ketë vlerësime negative, si 

p.sh të gjeturat nga  auditori i brendshëm apo i jashtëm. Në këtë kuptim vlerësimi me notën 

minimale me 1 për pjesën që ka të bëjë me realizimin e të hyrave sipas planit (të konstatuar në 

formularin për vlerësim  të përformancës) ishte tërësisht i pa qëndrueshëm dhe i pa 

justifikueshëm, ashtu që pothuajse për gjithë vlerësimin e bërë, rezulton të jetë i pa qëndrueshëm 

dhe i pajustifikueshëm, për shkak se e paditura nuk ka arritur ta bind gjykatën që paditësi gjatë 

periudhës provuese 01 janar 2015 deri më 30 qershor 2015 të ketë pasur përformnacë të dobët, si 

arsye e ndërprerjes së kontratës me paditësin.  

 

Mbi bazën e mos bindshmërisë nga ana e të paditurës, respektivisht në mungesë të një vlerësimi 

më gjithëpërfshirës për përformancën e punës provuese të paditësit është bërë e themeltë 

kërkesëpadia e paditësit, ashtu që gjykata ka vendosur që të njëjtin ta kthejë në vendin e ti punës, 

siç përshkruhet në pikën II  dhe III të dispozitivit të këtij aktgjykimi, duke anuluar së pari 

vendimin e Organit të shkallës së parë dhe të dytë të paditurës dhe pastaj duke vendosur që 

paditësin t’a kthejë në vendin e tij punës, me të gjitha të drejtat si Drejtor i Spitalit të 

Përgjithshëm në Ferizaj. 

 

Sa i përket kthimit të paditësit në vendin e tij të punës, gjykata me kujdes të veçantë ka analizuar 

kontratën për punë të caktuar (e administruar si provë) e nënshkruar mes palëve më 25 nëntor 

2014, e që sipas asaj kontrate, përveç tjerash është paraparë edhe kohëzgjatja e kontratës, 
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respektivisht kohëzgjatja e kontratës është paraparë të jetë tri (3) vjeçare me mundësi vazhdimi 

edhe për një mandat. Nga ky formulim, ishte e qartë se mundësia për vazhdimin edhe për një 

mandat prima facie nuk ishte obligative mes palëve që kjo edhe të ndodhë, megjithatë e paditura 

me vendimin e saj nr. 1359/2 të datës 30 qershor 2015 e që për gjykatën si nga arsyet e 

larëtcekura është konsideruar si vendim i kundërligjshëm, i ka pamundësuar paditësit që i njëjti 

me punën e tij eventuale gjatë mandatit të rregullt të bëjë të besueshëm dhe ta bind të paditurën 

për një vlerësim pozitiv, ashtu që paditësi të ta shfrytëzojë mundësin e ushtrimit edhe të mandatit 

tjetër në vazhdim.  

 

Pasi që është vendosur si në pikën I, II dhe III si në dispozitiv të këtij aktgjykimi, gjykata e ka 

aprovuar edhe pjesën e kërkesëpadisë së paditësit lidhur me kompensimin e pagave dhe të hyrat 

tjera financiare  që nga koha e largimit të tij nga detyra e drejtorit më 01 korrik 2015 deri më 29 

shkurt 2020 (dita e përpilimit të ekspertizës së plotësuar), duke e obliguar të paditurën që 

paditësit t’ia kompensoj në shumën siç është vendosur në pikën IV të dispozitivit të këtij 

aktgjykimi.
2
 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 vendimi për ndërprerjen e kontratës së punës, nga është 

konsideruar si i paligjshëm, gjykata krahas kthimit të paditësit në vendin e tij të punës ka 

vendosur edhe për kompensimin e pagave si pasojë e largimit të tij nga pozita e Drejtorit të 

Spitalit të Përgjithshëm në Ferizaj. 

 

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

ndërprerjes së kontratës së punës, gjykata është mbështetur në ekspertizën e ekspertit nga lëmia 

financiare V.I. të datës 05 prill 2019, të plotësuar me ekspertizën e datës 09 mars 2020, i cili në 

mënyrë tabelare ka përshkruar në mënyrë bindëse për gjykatën të ardhurat personale nga paga 

neto dhe të gjitha të ardhurat tjera që rrjedhin nga paga e paditësit që ka mundur t’i realizojë 

gjatë periudhës kohore 01 korrik 2015 deri më 29 shkurt 2020. Për më tepër edhe nga vetë palët 

nuk kishte kundërshtime lidhur me plotësimin e ekspertizës nga ana të përpiluar nga ana e 

                                                 
2
 Në faqen e fundit të ekspertizës së plotësuar nga eksperti V.I., ka rezultuar të jetë gabimisht opsioni i dytë 

01.07.2015 deri më 29.02.2019, ngase nga brendia e ekspertizës, del se eksperti ka bërë llogaritjen nga data 01 

korrik 2015 deri më 29 shkurt 2020. Për më tepër në pjesën përmbyllëse të ekspertizës, para Konstatimi dhe 

mendimit, eksperti ka konstatuar kësisoj......dhe sipas opsionit të dytë prej 01 korrik 2015 dhe përllogaritja 

përmbyllet më datën 29 shkurt 2020.  
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ekspertit. Ndërsa sa i përket aprovimit të lartësisë së kërkesëpadisë edhe përtej datës 30 qershor 

2017, si datë e përfundimit të kontratës së punës për paditësin, gjykata tani më me rastin e 

vendosjes për kthimin e paditësin në vendin e punës ka dhënë shpjegime si më sipër, e që edhe 

për këtë kërkesë, ato shpjegime gjejnë mbështetje përshtatshmërisht edhe për këtë kërkesë. 

 

Sa i përket pretendimeve të të paditurës, në përgjithësi gjykata ka dhënë vlerësime gjatë rrjedhës 

së arsyetimit të këtij aktgjykimi, megjithatë janë dy pretendime, për të cilat nuk janë prekur. 

Pretendimi i parë ka të bëjë me faktin se supozuar se nuk bëhet fjalë për ndërprerje të kontratës, 

por për shkëputje të kontratës dhe atë shkëputja e kontratës është bërë me kërkesën e vetë 

paditësit. Pretendimi i dytë nga ana e të paditurës ka të bëjë me faktin e supozuar se paditësi 

është dashur që brenda afatit prej 30 dite nga dite të ngrit kontest administrativ, kundër vendimit 

të Trupit Ekzekutiv i Inspektoratit të Punës, duke theksuar se paditësi e ka lëshuar këtë afat ligjor 

të paraparë me nenit 79 të Ligjit të Punës. 

 

Gjykata pas analizimit të këtyre pretendimeve, konkuldon se asnjëra nuk gjejnë mbështetje qoftë 

në prova të administruar apo me ndonjë dispozitë ligjore. 

 

Lidhur me pretendimin se nuk bëhet fjalë për ndërprerje të kontratës, por për shkëputje të saj, 

sipas vlerësimit të gjykatës ky pretendim nuk qëndron ngase në vendimin për numër 1395/02 i 

datës 30 qershor 2015, qartazi përcaktohet në këtë mënyrë, tekstualisht Dr. G.B., në vendin e 

punës Drejtor i Spitalit të Përgjithshëm në Ferizaj i Ndërprehet Kontrata e punës... 

Sa i përket shkëputjes së kontratës me kërkesë të paditësit, për gjykatën ishte e qartë se paditësi 

kishte kërkuar shkëputje të kontratës, por jo nga pozita e Drejtorit të Spitalit të Përgjithshëm, por 

nga mjeku specialist, e që në fakt kjo nuk ishte objekt kontesti dhe se objekt kontesti në këtë 

çështje ka qenë pozita e Drejtorit të Spitalit të Përgjithshëm në Ferizaj. 

 

Edhe lidhur me pretendimin e dytë, rreth afatshmërisë së padisë të paditësit, po ashtu edhe ky 

pretendim i të paditurës rezulton të jetë i pa qëndrueshëm dhe i pa bazuar, ngase nga shkresat e 

lëndës rezulton se paditësi vendimin nga Trupi Ekzekutiv i Inspektoratit të Punës në kuadër të 

MPMS e ka pranuar më 13 janar 2016, ndërsa padinë e ka paraqitur në këtë gjykatë më 09 shkurt 

2016, që do të thotë se padia ka qenë ligjërisht e afatshme, ashtu siç përcaktohet me nenin 79 të 

Ligjit të Punës në fuqi. Po ashtu sa përket pjesës së këtij pretendimi se paditësi ka qenë dashur të 

hapë konflikt administrativ, sipas vlerësimit të gjykatës, kjo nuk qëndron nga fakti se objekt 

kontesti ka qenë vendimi i të paditurës për ndërprerje të kontratës dhe nuk ka qenë as vendimi i 
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Inspektoratit të punës dhe as vendimi i Trupit Ekzekutiv i Inspektoratit të Punës në kuadër të 

MPMS.  

 

Me rastin e paraqitjes së padisë, paditësi kishte propozuar edhe caktimin e masës së përkohshme 

të sigurimit, për të anuluar konkursin e datës 21 dhjetor 2015 të shpallur nga e paditura. Në fjalën 

përfundimtare të autorizuarit të paditësit mes tjerash ka theksuar se paditësi e tërheq propozimin 

e tillë, andaj bazuar në këtë gjykata ka vendosur si në pikën VII të këtij aktvendimi, duke e 

kontatuar të tërhequr propozimin e tillë, duke u bazuar në nenin 2 par.1 të LPK-së. 

 

Gjykata vendimin mbi shpenzimet e procedurës kontestimore e mbështeti në nenin 452.1 të 

LPK-së, në ndërlidhje me rregulloren për tarifat e avokatëve andaj është obliguar e paditura që 

paditësit t’ia paguaj shpenzimet e procedurës në shumë të përgjithshme prej 1249.20 € dhe atë 

për përpilim të padisë 208 €, për pjesëmarrje në 3 seanca gjyqësore 811.20 €, për ekspertiza 

financiare 150 € dhe për taksë gjyqësore shumën prej 80 €. 

 

Ndërsa lidhur me pikën VI të dispozitivit, gjykata e ka refuzuar kërkesën e paditësit për 

shpenzime të procedurës kontestimore, ngase bazuar në shkresat e lëndës rezulton se i 

autorizuari i paditësit, nga radhët e Odës së Avokatëve të Kosovës, ka prezantuar vetëm në tre 

(3) seanca gjyqësore, andaj sa i përket këtyre përfaqësimeve, gjykata tani ka vendosur si në 

pikën V të dispozitivit të këtij aktgjykimi. 

 

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

 

GJYKATA THEMELORE NË FERIZAJ, 

C.nr.524/18 më 01 tetor 2020 

 

                                                                                                                   Gjyqtari, 

                                                                                                               Habib Zeqiri 

 

KESHILLA 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. 


