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Numri i lëndës: 2019:078825 

Datë: 13.07.2020 

Numri i dokumentit:     01020226 

 

C.nr.46/19 

 

 GJYKATA THEMELORE NË GJAKOVË, Departamenti i Përgjithshëm, 

Divizioni Civil, gjyqtari Malsor Kryeziu, me sekretaren juridike Drita Haxhishabani, në 

kontestin e paditëses A.B nga Gjakova, të cilën e përfaqëson i autorizuari T.B avokat nga 

Gjakova, kundër të paditurës IMF “F.K”, Prishtinë, të cilën me autorizim e përfaqëson A.K. 

Këshilltar i përgjithshëm, me objekt të anulimin e vendimit dhe kompensim të pagave, pas 

mbajtjes së seancës publike të shqyrtimit kryesor, të datës 18.06.2020, me dt.01.07.2020 mori 

këtë: 

 

 

A  K  T  GJ  Y  K  I  M 

    

 

I. APROVOHET PJESËRISHT si e bazuar kërkesëpadia e paditëses  A.H.B. nga 

Gjakova dhe 

 

-  Anulohet Vendimi i të paditurës F.K me seli në Prishtinë, me dt.2013/58, i 

dt.04.04.2013, për shkëputjen e marrëdhënies së punës si vendim joligjor. 

 

- DETYROHET e paditura që paditëses ti kompensojë të ardhurat personale – pagat bruto 

sipas kontratës së punës të dt.31.01.2013, në shumën e përgjithshme prej 5.400,00 euro, për 

periudhën prej 01.05.2013 deri me dt.31.01.2014 si dhe shumën prej 2.375,69 euro, në emër të 

kamatës ligjore 8% në vit të llogaritur nga dt.13.05.2013 deri me dt.30.11.2019, të gjitha këto 

me kamat ligjore 8% në vit, duke filluar nga dita e marrjes së këtij aktgjykimi e deri në pagesën 

definitive, krejt këtë në afat prej 7 ditësh pas plotfuqishmërisë së këtij aktgjykimi, nën kërcenim 

të përmbarimit me dhunë. 

 

II. Pjesa tjetër e kërkesëpadisë së paditëses mbi pjesën e aprovuar dhe atë në emër të 

diferencës së pagave si dhe kamatën perkatëse nga data 01.02.2014 e tutje deri në muajin prill 

2015, deri në shumën e përgjithshme prej 9.813,00 euro REFUZOHET si e pa bazuar. 

  

III. Detyrohet e paditura që ti kompensoj paditëses shpenzimet e procedurës 

kontestimore në shumën e përgjithshme prej 1025.00 euro, në afat prej 7 ditësh pas 

plotfuqishmërisë së këtij aktgjykimi, nën kërcenim të përmbarimit me dhunë. 

 

 

       A r s y e t i m 
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 I autorizuari i paditëses në seancën kryesore ka deklaruar se mbetem në tërësi pran padisë 

parashtrimeve nga shqyrtimet paraprakë dhe parashtesat. Ndërsa në fjalën e tij përfundimtare të 

prezantuar me shkrim me dt.29.06.2020, ka deklaruar se ë këtë çështje juridike është mbajtur 

dhe zhvilluar procedurë kontestimore gjatë së cilës me siguri janë vërtetuar të dhënat siç vijon: 

Së paditësja A.B. në cilësinë e punëtores pranë të paditurës F/Kosova, Prishtinë ka qenë në 

marrëdhënie të rregullt të punës për periudhën kohore nga viti 2005 e tutje deri në shkëputje të 

kontratës në mënyrë të njëanshme nga ana e punëdhënësit me dt.23.04.2013.  Mes palëve 

ndërgjyqëse ka pasur një kontratë pune të vlefshme për periudhën kohore nga dt.01.02.2013, e 

deri me dt.23.04.2014. Është vërtetuar në mënyrë të pakontestueshme të njoftimit të dërguar nga 

e paditura për paditësen me titullin “Ftesë për Takim” të dt.06.03.2013, kërkohet takim duke iu 

referuar nenit 70 par 3 të Ligjit nr.03/L-121 të Punës, “3 Punëdhënësi duhet që të mbajë takim 

me të punësuarin për t’ia shpjeguar atij/asaj ndërprerjen e kontratës së punës ose me qëllim që 

t’ia dorëzojë paralajmërimin, i punësuari ka të drejtë që të shoqërohet nga një përfaqësues sipas 

dëshirës së vet. “Në bazë të asaj dispozite kuptohet se paditësja është ftuar në takim për të i 

shpjeguar arsyet e ndërprerjes së kontratës së punës dhe jo për takim pune. Nga deklarimet e 

paditëses në shqyrtim gjyqësor është vërtetuar se në takim mes paditëses dhe drejtorit gjeneral 

të të paditurës z. K.S. avokatit z. V.R dhe menaxherit të zyrës së Gjakovës, z. B.M është tentuar 

që të bindet paditësja që të nënshkruaj marrëveshje për shkëputje të marrëdhënies së punës, për 

shkak se kinse e paditura ka pasur vështirësi ekonomike. Është vërtetuar se paditësja, ka pasur 

pozita të rëndësishme udhëheqëse tek e paditura dhe në “takimin e punës” ka kërkuar nga 

punëdhënësi me këmbëngule qwë në kuadër të riorganizimit të organizatës të i gjendet një vend 

tjetër pune nëse do të shuhet pozita ku ajo ka punuar si menaxhere e kredive. Duke pas parasysh 

rrethanat e lartcekura, rezulton se punëdhënësi nuk ka asnjë marrëveshje për ndërprerjen e 

marrëdhënies së punës të nënshkruar nga ndërgjyqësit, andaj rezulton se ndaj të paditurës nuk 

është zhvilluar kurrfarë procedure. Nga deklarimet e paditëses, të cilat nuk janë kontestuar as 

nga i autorizuari i të paditurës është vërtetuar se për pozitën menaxher i kredive, pas ndërprerjes 

se kontratës së punës këtu paditëses znj. A.B. e paditura në degën në Gjakovë, ka punësuar 

persona A.O, K.R, V.SH, dhe E.D, Është vërtetuar se në bazë të vendimit nr.2013/58 të 

dt.06.04.2013, e paditura i ka ndërprerë marrëdhënien e punës paditëses kinse për gjendje të 

renduar financiare. Mirëpo në bazë të provave të prezantuara gjatë shqyrtimit gjyqësor është 

vërtetuar se vendimi për ndërprerjen e marrëdhënies së punës ka qenë vetëm deklarativ dhe në 

vete nuk ka përmbajte arsyetim të personalizuar lidhur me këtu paditësen. Plani i Ristrukturimit 

–F. Kosovë, shkurt 2013- në bazë të asaj prove, pala e paditur pretendon argumentimin se shuarja 

si Menaxher të Kredive ka qenë e planifikuar sipas një plani organizativ të të paditurës. Ndonëse 

ka mundur të jetë ashtu, mirëpo fakti që ka qenë e paraparë heqja e asaj pozite nga strukturat e 

të paditurës, sipas nenit 70 par.1 nen par. 1.3, të Ligjit 03/L-212 i Punës, është dashur që paditësja 

sipas nevojës të trajnohet dhe të e angazhoj për ndonjë pozitë tjetër eventuale brenda strukturave 

të paditurës. Procesverbali i Komunitetit Ekzekutiv F. Kosova-14 shkurt 2013, në bazë të kësaj 

prove përshkruhet një mbledhje e mbajtur interaktive mes udhëheqësve-drejtuesve të jashtëm 

dhe të brendshëm të kompanisë F-Kosova, në të cilën drejtori gjeneral (CEO) i F-Kosova, kërkon 

nga Komunitetit Ekzekutiv i Ficas, që formalisht të ia aprovojnë për rikonstruktimin, nën 

arsyetimin se ka nevojë për shkurtim të stafit. Gjatë diskutimeve të Komunitetit Ekzekutiv, z. 

Sanbdbloom thotë “Ai përmendi Gjyqësorin e dobët të Kosovës si sfidë primare për kolektive të 

mëdha të përmirësuara. “andaj, siç shihet në atë rast Drejtori ka tentuar që me çdo kusht të bindë 

Komitetin Ekzekutiv të F. Kosovë, që qoftë edhe formalisht të ia aprovoi planin e rikonstruktimit 

të kompanisë, me qëllim të rritë fitimet edhe më tepër kompania veç ka qenë bilanc dukshëm 

pozitiv. Raporti i auditorit të pavarur dhe pasqyra financiare për vitin që përfundojnë me 31 

dhjetor 2013-në bazë të atij raporti argumentohet një situatë krejt faktike nga ajo çfarë pretendon 

e paditura, se e njëjta në kohën e ndërprerjes së marrëdhënies së punës paditëses ka qenë duke 

zhvilluar bilanc negativ dhe ka afruar me humbje. Në bazë të atij raporti, rezulton se e paditura 
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ka gjëndëruar fitime në lartës prej 601.521,00 euro, fitime, për çka pretendimet e të paditurës që 

ka punuar me humbje as që bëhet fjalë. Gjatë shqyrtimit gjyqësor me qëllim të argumentimit të 

lartësisë së kërkesës, përkatësisht dëmit të shkaktuar paditëses si pasoj e ndërprerjes së 

kundërligjshme të marrëdhënies së punës është caktuar eksperti z. A.B. nga fusha e aktuaristikës 

financave. Lus gjykatën që të ketë parasysh posaçërisht edhe deklarimin e ekspertit z. A.B. në 

shqyrtimin e dt.18.06.2020, i cili ka argumentuar bindshëm që e paditura gjatë periudhës kohore 

kur i është ndërprerë marrëdhënia e punës paditëses ka zhvilluar afarizëm me bilanc pozitiv. Në 

bazë të ekspertizës të përpiluar nga eksperti i njëjti ka konstatuar se paditëses për periudhën 

kohore nga momenti i shkëputjes së njëanshme të marrëdhënies së punës dt.13.05.2013, e deri 

me datën e përpilimit të ekspertizës të dt.30.11.2019, diferenca e pagave të pa paguara është në 

vlerë 6.665 euro, ashtu që së bashku me kamatën ligjore prej 8%, në vit e kapitalizuar për 

periudhën e lartcekur arrin shumën prej 3.148 euro, e që në shumë të përgjithshme 9.813 euro. 

Kontributi pensonal për periudhën e cituar me lartë arrin shumën prej 739 euro, e cila shumë 

duhet të paguhet në emër të paditëses në Trustin e Kursimeve Pensionale, si dhe. Në emër të 

tatimit në paga shuma prej 351 euro, e cila duhet të transferohet në Administratën Tatimore të 

Kosovës. Andaj nga të thënat e lartcekura, konsiderojmë se në këtë çështje juridike në bazë të 

provave të prezantuara me padi dhe gatë shqyrtimit gjyqësor, deklarimit të paditëses gjatë 

shqyrtimit gjyqësor është vërtetuar se vendimi i të paditurës nr.2013/58 të dt.06.04.2013, për 

ndërprerje të marrëdhënies së punës këtu paditëses nuk ka qenë në përputhje me nenin 70 të 

Ligjit të Punës, për faktin se e paditura në kohën kur ka ndërprerë marrëdhënien e punës 

paditëses, nuk ka afruar me bilanc negativ, se pozita e menaxheres së kredisë nuk është shuar 

ashtu siç është pretenduar e paditura dhe se e paditura nuk ka tentuar fare të e risistemoj në 

ndonjë pozitë tjetër të përshtatshme  këtu paditësen. Nga kjo rezulton se e paditura jo vetëm që 

nuk ka respektuar dispozitat kontraktuese por nuk ka respektuar as dispozitat e Ligjit të Punës 

(Ligji nr.03/L-212), ashtu që në rastin konkret paditësja është diskriminuar nga se janë shkelur 

parimet e mos diskriminimit të paraparë në dispozitat e Ligjit kundër diskriminimit. Në rastin 

konkret konsiderojmë se janë bërë shkelje nga neni 5 parag. 1 i Ligjit të Punës dhe shkelja e 

parimeve të mos diskriminimit nga neni 2 parag. 1 nën parag. a) neni 3 parag.1 nën parag. a) 

lidhur me nenin 4 parag.1 nën paragraf. C) i Ligjit kundër diskriminimin (Ligji nr.2004/3), 

përkatësisht është shkelur nenin 6 pika 2 e Ligjit të cituar ku parashihet që të gjithë personat që 

ushtrojnë funksionet publike duhet të sigurojnë se palët të cilat ju japin kontratën publike apo 

bëjnë veprime të tjera, përpilojnë një dokument i cili tregon se ato janë në pajtim me Ligjin dhe 

se promovojnë respektimin e mos diskriminimit gjatë tërë kohës së ekzekutimit të detyrimeve. 

Dispozitat e këtij Ligji aplikohen drejt për së drejti në bazë të nenin 5 parag. 5 të Ligjit të punës 

“Gaz. Zyrtare e  RKS” 90/2010. Ky konstatim rezulton nga fakti se nuk është mbajtur 

procesverbali, nuk ka asnjë marrëveshje të shkruar në mes të punëtores dhe të paditurit. Po ashtu 

i padituri nuk ka dhënë prova në pajtim me nenin 70 parag. 1 pika 1.3 se ka bërë përpjekje apo 

ka shikuar rregulloren mbi sistematizimin e vendeve të punës ( për t cilën nuk ka dhënë prova se 

disponon) që të transferoj në punë dhe detyra tjera të punës të cilat i janë përgjigjur paditëses. Po  

ashtu  kontrata e punës paditëses i është lëshuar në kundërshtim me nenin 10 paraf. 5 të Ligjit të 

Punës nga se paditësja tek e paditura ka qenë në marrëdhënie pune mbi 3 vite dhe se e ka fituar 

statusin e punëtores në kohë të pa caktuar apo që në rastin konkret kontrata në periudhë të 

caktuar, jo vetëm që nuk a qenë të i ndërpritet por e njëjta ka qenë dashtë të marr statusin e 

punëtores në kohën të pacaktuar. Gjykatës i propozojmë që kërkesëpadinë e paditëses znj. A.B. 

të precizuar me parashtresën e dt.27.12.2019 aprovoj si të bazuar si dhe të ia kompensoj 

shpenzimet  procedurale dhe atë për 6 seanca të mbajtura dhe 2 seanca t shtyra shumën prej 

1025.00 euro, për 5 parashtresa shumën prej 520.00 euro, për përpilim të ekspertizës shumën 

prej 150.00 euro, ashtu që vlerën e përgjithshme prej 1695,00 euro. 
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I autorizuari i të paditurës në shqyrtim kryesor ka deklaruar se mbetet në tërësi pranë 

përgjegjës në padi si dhe deklarimeve nga seancat e kaluara si dhe në parashtresa. Ndërsa në 

fjalën e tij përfundimtare të prezantuar me shkrim me dt.01.07.2020, ka deklaruar Gjykata 

Themelore në Gjakovë, me dt.07.03.2016, ka nxjerrë Aktgjykim C.nr.287/13, me të cilin e ka 

refuzuar kërkesëpadinë e paditëses A.B ndërsa paditësja ndaj këtij Aktgjykimi ka parashtruar 

ankesë dhe Gjykata e Apelit me dt.05.12.2018, ka nxjerrë aktvendim AC nr.1640/2016, me të 

cilin ka aprovuar ankesën e paditëses dhe e ka kthyer çështjen në shkallë të parë në riprocedurë 

dhe rivendosje ku kas kërkuar që të mënjanohen ca vërejtje të paraqitura. Fillimisht thekson se 

pala paditëse ka pasur kontratë me afat të caktuar. Pastaj Aktgjykimi i Gjykatës Themelore në 

Gjakovë, C.nr.287/13, i datës 07.03.2016, ka konstatuar se pala e paditur ka konstatuar 

punëdhënësi -këtu pala e paditur, ka respektuar dispozitat procedurale të Ligjit të Punës përkitazi 

shkëputjes së kontratës së punës. Përkitazi Aktvendimit të Gjykatës së Apelit ky aktvendim 

përtej çdo dyshimi thekson dhe konfirmon se Ligji i Punës, parasheh mundësinë që punëdhënësi 

– këtu e paditura të shkëpus kontratën e punës në rrethanat të cilat janë objekt shqyrtimi. Duke 

vepruar sipas vërejtjeve të Aktvendimit të Apelit, përgjatë seancës gjyqësore të dt.01.04.2019, 

ka ofruar në kopje të mjaftueshme dhe ka shpalosur provat të cilat evitojnë në tërësi vërejtët e 

Gjykatës së Apelit, përkatësisht ka ofruar 1) Planin e Ristrukturimit F- Kosovës shkurt 2013, ku 

ceket heqja e pozitave të menaxherit të kredive krahas tjerave, 2) Procesverbalin e Komunitetit 

Ekzekutiv të F. Kosovës, organit me të lartë të F. Kosovës, ku është aprovuar plani i 

ristrukturimit, 3) Raportin e auditorit të pavarur dhe pasqyra financiare për vitin që përfundon 

me 31 dhjetor 2013, ku shihen humbjet e F.. Kosovës, dhe 4) Raportet e Bankës Qendrore të 

Republikës së Kosovës, ku ceken rëniet në bilancin dhe gjendja e renduar financiare. Këto prova 

janë të pakontestueshme dhe i plotësojnë vërejtjet e Gjykatës së Apelit. Provat mbi gjendjen e 

renduar financiare janë nga burime të pavarura zyrtare dhe të jashtme –Auditori i Jashtëm dhe 

Banka Qendrore e Republikës së Kosovës dhe si të tilla përtej çdo kontestimi. Madje raporti i 

Auditorit të Jashtëm çdo vit pala e paditur duhet ta parashtroj tek Ministria e Administratës 

Publike ku është e regjistruar dhe tek Banka Qendrore e Kosovës dhe janë të natyrës konstatuese, 

të besueshme dhe përfundimtare. Edhe provat mbi ristrukturimin janë po ashtu të 

pakontestueshme të qarta dhe të detajuara. Për këto prova vërejtje ka paraqitur pala paditëse me 

parashtesën e datës 10.04.2019, ndër tjerash duke ngritur pretendim se e paditura ka gjeneruar 

fitime në lartësi prej 601.521,00 euro, mirëpo e paditura ndër sqarimet tjera në përgjigje në 

parashtresën e palës paditëse të datës 26 prill 2019, e ka informuar palën paditëse se siç shihet 

nga raporti në fjalë “Deficiti” që nënkupton humbje është 601.521,00 euro dhe kjo shumë nuk 

është fitim siç pretendon pala paditëse. Fjalori i gjuhës shqipe fjalën deficit e përkufizon si 

“shumë të hollash që mungojnë”. Pala e paditur në Vendimin për shkëputje të Kontratës së palës 

paditëse ( në shkresat e lëndës) konstaton se transferimi në ndonjë vend tjetër pune nuk do të 

ishte i përshtatshëm dhe se pala e paditur nuk a mundësi objektive që punonjësen, gjegjësisht 

palën paditëse ta trajtoj me qëllim të kualifikimit për ndonjë vend tjetër pune. Ligji i Punës 

gjegjësisht nenin 76 parasheh që masat që punëdhënësi duhet ti ndërmarr, siç është trajnimi 

transferimi dhe tjera, ndermirën vetëm nëse ka të tilla, përkatësisht, nëse objektivisht mund të 

ndermirën dhe pala e paditur ka konstatuar se nuk ka mundësi objektive për një gjë të tillë duke 

pasur parasysh gjendjen e rënduar të saj. Në seancën gjyqësore të datës 10 korrik  2019, me 

aktvendim është caktua eksperti financiar A.B. sipas të cilit aktvendim është kërkuar nga eksperti 

që: - të bëj llogaritjen e pagave të papaguara paditëses A.H prej ndërprerjes së marrëdhënies së 

punës e deri në përfundimin e kontratës së punës. - Diferenca në pagë nga paga e kontraktuara 

tek e paditura dhe pagave që ka realizuar ajo tek punëdhënësi i ri-Komuna e Gjakovës. - Të 

verifikoj se me çfarë bilanci financiar ka afaruar e paditura gjatë viteve afariste 2012 dhe 2013. 

Ekspertiza e datës 09.12.2019, duhet sheshit se është punuar në shpërputhje të plotë me 

aktvendimin e Gjykatës të datës 10 korrik 2019, ku eksperti ky kryer ekspertizën për llogaritjen 

e pagave të papaguara si dhe diferencën në pagë nga aga e kontraktuar tek e paditura dhe të 
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punëdhënësi i ri, ndërsa ka pasur për obligim që të verifikoj edhe se me çfarë bilanci financiar 

ka afruar e paditura gjatë viteve afariste 2012 dhe 2013, të cilën fare nuk e ka bërë përkundër 

vullnetit të palës së paditur që të ofroj të gjithë dokumentacionin e nevojshëm. Po ashtu në 

ekspertizë dhe në kërkesën për precizimin e padisë nga pala paditëse është kërkuar vlera e njëjtë 

siç është përcaktuar në ekspertizë, duke përllogaritur edhe tri (3) rroga të cilat i janë paguar 

paditëses, përkatësisht tre (3), rroga shtesë të cilat eksperti ka llogaritur edhe njëherë në 

ekspertizë. Pala paditëse në procesverbalin e datës 07.03.2016, nuk e mohon pranimin e këtyre 

tri (3) rrogave shtesë. Çka e bën ekspertizën jo kredibile është edhe llogaritja e këtyre 3 pagave 

tashmë të paguara edhe një herë duke e vendosur të njëjtën shkallë tatimore dhe të pensionit. 

Përveç që është kundërligjore llogaritja dhe pranim i dy pagave, llogaritja është bërë gabim dhe 

në kundërshtim me Ligjin mbi tatimin e të ardhurave personale sepse hipotetikisht nëse 

aprovohen dy rroga shuma e rrogës do të dyfishohet dhe i nënshtrohet një shkalle tjetër tatimore 

dhe pensionale nga ajo e cekur në ekspertizë. Eksperti në seancën gjyqësore të datës 18 qershor 

2020, pas 6 muaj të përfundimit/dërgimit të ekspertizës ofron një shkresë e cila daton me 

10.06.2020, me të cilën i është drejtuar Administratës tatimore të Kosovës për marrjen e 

informacioneve se me çfarë bilanci financiar ka afaruar e paditura F.Kosovë gjatë viteve 2012 

dhe 2013. Me këtë rast ka shpërfillur aktvendimin e gjykatës për të verifikuar se me çfarë bilanci 

ka afaruar pala e paditur gjatë viteve 2012 dhe 2013. Andaj duke u bazuar në këto rrethana që e 

vejnë në dyshim pa-anësinë e ekspertit dhe pasaktësinë e saj, i propozojmë gjykatës se eksperti 

të mos i fal besimin për arsye të kredibilitetit. Në bazë të pagave të administruara është vërtetuar 

në mënyrë të pa kontestueshme fakti proceduralisht dhe meritorisht, se e paditura ka vepruar në 

tërësi konform dispozitave ligjore në fuqi (ligjin e Punës) dhe nga provat e ofruara siç janë të 

shtjelluara më lartë si dhe të përmendura përgjatë seancave gjyqësore si dhe në parashtresat e 

dërguara pranë gjykatës. Pretendimet e palës paditëse janë krejtësisht të pabazuara. Andaj duke 

pasur parasysh që përmes provave të lartcekura janë evituar të gjitha vërejtjet e Gjykatës së 

Apelit sipas aktvendimit të datës 05.12.2018 CA nr.1640/2016, kërkojmë nga Gjykata 

Themelore në Gjakovë, që ekspertizës së ekspertit të mos ia fal besimin për arsye të kredibilitetit 

dhe pasaktësisë dhe ta refuzojë padinë dhe kërkesëpadinë e paditëses si të pas bazuar. Po ashtu 

pala e paditur kërkon të gjitha shpenzimet procedurale, përfshirë edhe seancat e procesit të parë, 

gjegjësisht nga 20 euro, për çdo seancë të mbajtur si kompensim për shpenzimet e bëra logjistike 

të vajtjes-ardhjes në seanca dhe nga 20 euro, tjera për çdo seancë të mbajtur, përfshirë edhe 

seancat e procesit të parë dhe për përpilimin e shkresave për të kompensuar kohën pra ditën e 

humbur të paditurës për seancë, shpenzime këto të lejuara me Ligjin e Procedurës Kontestimore.                   

. 

 

 Për vërtetimin e drejtë të gjendjes faktike gjykata ka administruar provat: së pari ka bërë 

dëgjimin e paditëses A.B. në cilësi të palës në procedurë, ka bërë leximin e kopjes së  kontratës 

të punës e lidhur në mes të paditëses dhe të paditurës me dt.31.01.2013, leximin e kopjes së  

kontratës të punës e lidhur në mes të paditëses dhe të paditurës me dt.27.01.2012, kopjen e  

kontratës të punës e lidhur në mes të paditëses dhe të paditurës me dt.19.01.2011, kopjen e  

kontratës të punës e lidhur në mes të paditëses dhe të paditurës me dt.01.10.2010, kopjen e  

kontratës të punës e lidhur në mes të paditëses dhe të paditurës me dt.10.08.2009, kopjen e  

kontratës të punës, në gjuhën angleze e lidhur në mes të paditëses dhe të paditurës me 

dt.14.03.2006, njoftimin për ndërprerjen e kontratës së punës e dt. 08.03.2013, Vendimin për 

shkëputjen e kontratës  së punës me numër H.R. Department  N.P. HR 2013/58 dt.04.04.2013, 

ankesën e paditëses e dorëzuar në postë me dt.17.04.2013, ftesën për takim të dt.06.mars 2013, 

të cilën  ftesë paditësja e ka pranuar me dt.08.03.2013, kopjen e dëftesës nga TEB Banka Kosovë, 

ku paditëses i është bërë pagesa e rrogave nga ana e të paditurës, e dt.30.04.2013, leximin e 

kopjes së akteemërimit të lëshuar nga Komuna e Gjakovës, për paditësen A.B. me numër 01 

Nr.112-143/2, të dt.27.01.2014, leximin e vendimit të lëshuar nga Komuna e Gjakovës-Kryetarja 
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e Komunës 01.Nr.112-1137/2004 të dt.10.02.2014, leximin e monitorimit të transaksionit të 

llogarisë në emër të poseduesit të llogarisë A.B e lëshuar nga TEB Banka, me dt.14.05.2019, si 

dhe të dt.21.05.2019, leximin e pasqyrës së fitimit ose humbjes dhe e të ardhurave 

gjithëpërfshirëse për vitin që  përfundon me 31.12.2013, leximin e planit të ristrukturimit F. 

Kosova shkurt 2013, leximin e procesverbalit të komitetit ekzekutiv F. Kosovë 14.02.2013 

Prishtinë, leximin e raportit vjetor të BQK për vitin 2012 dhe 2013, leximin e ekspertizës 

aktuaristike të punuar nga eksperti Prof. A.B aktuar, e punuar me dt.09.12.2019, si dhe dëgjimin 

e ekspertit në seancën e dt.18.06.2020. 

  

Gjykata pas vlerësimit të pohimeve të palëve ndërgjyqës dhe provave të lartcekura, në 

kuptim të nenit 8 të Ligjit për Procedurën Kontestimore (LPK), me kujdes dhe me ndërgjegje ka 

çmuar çdo provë veç e veç dhe të gjitha ato së bashku dhe ka gjetur se: 

 

Kërkesëpadia e paditësit është e pa bazuar. 

 

Gjykata ka vërtetuar se paditësja është punësuar tek e paditura dt.13.12.2005, ku edhe e 

ka lidhur kontratën e parë të punës. Paditësja në fillim, është punësuar tek e paditura në detyrat 

e punës Zyrtar senior i kredive, pastaj e njëjta me dt.14.03.2006, lidh kontratën tjetër në gjuhën 

angleze me të paditurën në detyrat e punës zyrtar kredie. Me kontratën  në fjalë nuk është caktuar 

afati i zgjatjes së kontratës, respektivisht ka lidhur kontratë në afat të pa caktuar. Me kontratë 

janë paraparë detyrat të cilat do ti kryen këtu paditësja. Po ashtu edhe me kontratën e nënshkruar 

me dt.01.10.2010, nuk është përcaktuar afati i zgjatjes së marrëdhënies së punës, mirëpo kjo ka 

ndryshuar në vitin 2011 me kontratën e nënshkruar me dt.19.01.2011 është paraparë afati i 

zgjatjes së kontratës, respektivisht kontrata në fjalë është lidhur me afat të caktuar ku paditësja 

me kontratën në fjalë ka themeluar marrëdhënien e punës në kohë të caktuar duke filluar nga 

01.01.2011 deri me dt.31.12.2011, pastaj kontratën tjetër e ka lidhur me dt.27.01.2012, po ashtu 

në afat të caktuar nga data 01.01.2012 deri me dt.31.01.2013, e kështu me radhë të njëjtës i është 

vazhduar marrëdhënia e punës, ndërsa me kontratën e fundit është paraparë afat i marrëdhënies 

së punës nga dt.01.02.2013 deri me dt.31.01.2014, mirëpo ka punuar deri me dt.23.04.2013, kur 

i ndërpritet marrëdhënia e punës, kjo vërtetohet me leximin e të dt. 14.03.2006, 10.08.2009, 

01.10.2010, 19.01.2011, 27.01.2012, 31.01.2013. 

 

E paditura “F” me dt.06.mars 2013, përmes ftesës të cilën  ftesë këtu paditësja e ka 

pranuar me dt.08.03.2013, e ka ftuar punëtoren – paditësen A.B që të diskutohet lidhur me 

kontratën e punës me afat të caktuar. Për këtë takim e paditura e ka njoftuar punëtoren këtu 

paditësen se e njëjta mund të shoqërohet me ndonjë avokat gjatë atij takimi, mirëpo pa mbajtur 

asnjë shënim apo procesverbal lidhur me takimin.  

 

E paditura  me njoftimin e dt.08.03.2013, e ka njoftuar këtu paditësen për ndërprerjen e 

punës dhe arsyet për ndërprerjen e kontratës së punës të nënshkruar me dt.01.02.2013, 

respektivisht ndërprerjen e kontratës së punës e ka bërë për shkak riorganizimit korporativ. Me 

njoftimin në fjalë e paditura e ka njoftuar këtu paditësen se marrëdhënia e punës përfundon 45 

ditë kalendarike pas pranimit të vendimit respektivisht me dt.23.04.2013. Përveç tjerash e 

paditura e ka njoftuar paditësen se menaxhmenti i punëdhënësit për kontributin e dhënë ka 

vendosur që ta shpërblej me tre paga shtesë paditësen. 

 

Me Vendimin për shkëputjen e kontratës  së punës me numër H.R.Department  N.P. HR 

2013/58 dt.04.04.2013, gjykata ka vërtetuar faktin se me vendimin në fjalë 1. Punëtores - 

paditëses A.B i shkëputet kontrata e punës e dt.01.02.2013, 2. Shkëputja e kontratës hynë në fuqi 

me dt.23.04.2013, 3. Konform nenit 71.2 të Ligjit të punës, punëtorja këtu paditësja ka pranuar 
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njoftimin për shkëputjen e kontratës së punës 45 ditë kalendarike më herët. 4. Deri në ditën e 

cekur në pikën 2 të vendimit F. këtu e paditura do ti përmbush të gjitha detyrimet kontraktuale 

dhe ligjore që i ka ndaj punëtores këtu paditëses, 5. Vendimi hynë në fuqi ditën e pranimit nga 

punëtori apo në ditën e konstatimit të refuzimit të pranimit. Me arsyetim se shkëputja e kontratës 

së punës është rezultat i gjendjes së ndryshuar dhe renduar financiare të punëdhënësit këtu të 

paditurës. Po ashtu në arsyetim ka konstatuar se nuk do të ishte i përshtatshëm transferimi i 

punëtorit në ndonjë vend tjetër pune dhe po ashtu punëdhënësi nuk ka mundësi objektive që 

punëtorin ta trajnon me qëllim të rikualifikimit të tij për ndonjë tjetër vend punë. 

 

Paditësja e pa kënaqur me vendimin e të paditurës H.R.Department  N.P. HR 2013/58 

dt.04.04.2013, ndaj të njëjtit ka ushtruar ankesë me propozim që kryeshefi ekzekutiv ta shqyrtojë 

edhe njëherë vendimin për shkak se i njëjti është kundërligjor, në të kundërtën do të inicoj 

procedurë gjyqësore. 

 

E paditura i ka paguar-debituar paditëses në emër të rrogave shumën e përgjithshme prej 

1952.17 euro, kjo u vërtetua me shikimin e kopjes së dëftesës nga TEB Banka Kosovë, e 

dt.30.04.2013, si dhe nga monitorimi i transaksioneve të llogarisë, mirëpo pa e specifikuar se për 

cilët muaj është bërë pagesa e rrogave. 

 

Me dt. 27.01.2014, këtu paditësja punësohet në Komunën e Gjakovës, në detyrat e punës 

Bashkëpunëtore profesionale, në Zyrën e Kryetarit, kjo vërtetohet me leximin e kopjes së 

akteemërimit të lëshuar nga Komuna e Gjakovës, për paditësen A.B. me numër 01 Nr.112-143/2, 

të dt.27.01.2014, leximin e vendimit të lëshuar nga Komuna e Gjakovës-Kryetarja e Komunës 

01.Nr.112-1137/2004 të dt.10.02.2014,  

 

Nga leximi i pasqyrës së fitimit ose humbjes dhe e të ardhurave gjithëpërfshirëse për vitin 

që  përfundon me 31.12.2013, leximi i planit të ristrukturimit F. Kosova shkurt 2013, leximi i 

procesverbalit të komitetit ekzekutiv F. Kosovë 14.02.2013 Prishtinë, me të vërtet vërtetohet 

pretendimet e të paditurës se e paditura ka pasur humbje të të ardhurave respektivisht për vitin 

2013, në shumën prej 601,521 euro, e po ashtu ekziston plani i rikonstruimit i muajit shkurt 2013 

i cili planë është aprovuar nga Komiteti Ekzekutiv I F. Kosovë, për shkurtimin e vendeve të 

punës, mirëpo pavarësisht këtyre të dhënave, përkundër faktit se me të vërtet ka një planë 

ristrukturimi dhe është paraparë zvogëlimi i stafit dhe mbyllja e nëndegëve, nëndega në Gjakovë 

nuk është mbyllur dhe ka funksionuar, po ashtu plani i rikonstruimit ka paraparë ritjen e fitimit 

dhe zvogëlimin e humbjeve, e paditura prapëseprapë ka realizuar fitime të mëdha e kjo vërtetohet 

edhe me pasqyrën e fitimit ose humbjeve dhe e të ardhurave gjithëpërfshirëse për vitin 2013 ku 

fitimi ka qenë 2,184.376 euro, po ashtu kjo vërtetohet edhe me raportin nga Banka Qendrore e 

Republikës së Kosovës, e cila në pikën 3.3.5 institucionet mikrofinanciare ku në mes tjerash 

thekson se vlera e aseteve të institucioneve mikrofinanciare në dhjetor 2013 arriti në 112.9 milion 

euro , duke shënuar një rënie prej 2.5 %, po ashtu ndër të tjera thekson se norma e interesit e në 

kreditë e lëshuara nga IMF-të vazhdojnë të jenë më të larta krahasuar me kreditë e lëshuara nga 

sektori bankar, nga të gjitha këto nuk është kontestuese se në institucionet mikrofinanciare ka 

pasur rënie të fitimit, mirëpo kjo nuk ka mundur të reflkektoj që punëtores këtu paditëses ti 

ndërpritet marrëdhënia e punës duke marrë parasysh se paditësja ka pasur më tepër se 7 vite punë 

në atë institucion.  

 

 

Me leximin e ekspertizës aktuaristike të punuar nga eksperti Prof. A.B. aktuar, e punuar 

me dt.09.12.2019, si dhe dëgjimin e ekspertit në seancën e dt.18.06.2020, u vërtetua se për shkak 

të ndërprerjes së marrëdhënies së punës me dt.23.04.2013, tek e paditura IMF “F-Kosovë”, 
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paditësja i ka humbur pagat bruto sipas kontratës së punës të dt.31.01.2013, në shumën e 

përgjithshme prej 5.400,00 euro, për periudhën prej 01.05.2013 deri me dt.31.01.2014 si dhe 

shumën prej 2.375,69 në emër të kamatës ligjore 8% në vit të llogaritur nga dt.13.05.2013 deri 

me dt.30.11.2019. Po ashtu nga eksperti të cilit gjykata plotësisht i fali besimin u konstatua se e 

paditura nuk ka afaruar me rezultat negativ për periudhën kontestuese 2012-2013. 

 

 Me nenin 67 të Ligjit të Punës, Ligji Nr.03/L-212, Ndërprerja e marrëdhënies së punës, 

Ndërprerja e Kontratës së punës sipas fuqisë ligjore, paragrafi 1 është paraparë se, “Kontrata e 

Punës sipas fuqisë ligjore, ndërpritet:  1.1.  me vdekjen e të punësuarit; 1.2.  me vdekjen e 

punëdhënësit, kur puna e kryer apo shërbimet e ofruara nga punëtori janë të natyrës personale, 

atëherë kur kontrata nuk mund të vazhdohet me pasardhësit e punëdhënësit; 1.3.  me skadimin 

e kohëzgjatjes së kontratës; 1.4.  kur i punësuari e mbush moshën e pensionimit, prej 

gjashtëdhjetë e pesë (65) vjeç; 1.5.  në ditën e dorëzimit të aktvendimit të plotfuqishëm për 

vërtetimin e humbjes së aftësive për  punë; 1.6.  nëse i punësuari shkon në vuajtje të dënimit i 

cili do të zgjasë më tepër se gjashtë (6) muaj; 1.7.    me  vendimin  e  gjykatës  kompetente,  

vendim  që  pason  ndërprerjen  e    marrëdhënies  së  punës; 1.8.  me falimentimin dhe likuidimin 

e ndërmarrjes; 1.9.  rastet e tjera të përcaktuar sipas ligjeve në fuqi”. Ndërsa me nenin 70 të 

Ligjit “Ndërprerja e Kontratës së Punës nga ana e punëdhënësit” është përcaktuar se “par.1.  

Punëdhënësi  mund  t’ia  ndërpresë  kontratën  e  punës  të  punësuarit  me  një  periudhë  

paralajmërimi, atëherë kur: 1.1.  ndërprerja e  tillë arsyetohet për arsye ekonomike, teknike ose 

organizative; 1.2.  i punësuari nuk është më i aftë t’i  kryejë detyrat e punës; 1.3.    punëdhënësi  

mund  ta  ndërpresë  kontratën  e  punës  në  rrethanat  e  përcaktuara  në  nën-paragrafin 1.1. 

dhe 1.2., të këtij paragrafi nëse është e papërshtatshme për punëdhënësin që ta transferojë të 

punësuarin në një vend pune tjetër, ta trajnojë a ta kualifikojë atë për ta kryer punën ose ndonjë 

punë tjetër; 1.4.  punëdhënësi mund t’ia ndërpresë kontratën e punës të punësuarit në periudhën 

e kërkuar të paralajmërimit të ndërprerjes në: 1.4.1.   rastet e rënda të sjelljes së keqe të 

punonjësit; dhe 1.4.2.   për shkak të përmbushjes së pakënaqshme të detyrave të punës. 1.5.  

punëdhënësi  duhet  ta  njoftojë  të  punësuarin  për  largimin  e  tij/saj  menjëherë  pas  rastit  

që shpie në largim, ose sapo punëdhënësi të jetë vënë në dijeni të atij rasti; 1.6. punëdhënësi 

mund t’ia ndërpresë kontratën e punës të punësuarit pa periudhën e kërkuar të paralajmërimit 

të ndërprerjes, atëherë kur: 1.6.1.    i  punësuari  është  fajtor  për  përsëritjen  e  një  keq  sjelljeje  

më  pak  serioze  ose  të shkeljes së  detyrimeve; 1.6.2. performanca e të punësuarit mbetet e 

pakënaqshme përkundër paralajmërimit me shkrim. Par. 2.  Punëdhënësi  mund  ta  ndërpresë  

kontratën  e  punës  në  bazë  të  nën-paragrafit  1.6.  të  paragrafit  1.  të këtij  neni  vetëm  

atëherë  kur  i  punësuari  ka  marrë  përshkrimin  në  formë  të  shkruar  të  performancës  së 

pakënaqshme, një afat të përcaktuar kohor brenda të cilit i punësuari duhet ta përmirësojë 

performancën 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. Par. 3.  

Punëdhënësi  duhet  që  të  mbajë  takim  me  të  punësuarin  për  t’ia  shpjeguar  atij/asaj  

ndërprerjen  e kontratës  së  punës  ose  me  qëllim  që  t’ia  dorëzojë  paralajmërimin,  i  

punësuari  ka  të  drejtë  që  të shoqërohet nga një përfaqësues sipas dëshirës së vet. Par. 4. 

Marrëveshjet  Kolektive  ose  Aktet  e  Brendshme  të  Punëdhënësit  mund  t’i  specifikojnë  llojet  

e  keq sjelljeve  ose  të  shkeljeve  të  detyrimeve  të  cilat  bëjnë  që  i  punësuari  t’i  nënshtrohet  

ndërprerjes  të kontratës  së  punës  pa  periudhë  paralajmërimi,  qoftë  pas  një  rasti  të  vetëm  

dhe  qoftë  pas  shkeljeve  të përsëritura”. Me Nenin 80 të Ligjit të Punës është paraparë 

“Vendosja gjyqësore lidhur me ndërprerjen e kontratës së punës 1. 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. t’i paguajë të 

punësuarve kompensimin, përveç shtesave dhe shumave tjera të cilat i takojnë 
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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”. 

 

Në bazë të gjendjes faktike të vërtetuar, u provua se e paditura në mënyrë joligjore i ka 

ndërprerë kontratën e punës paditëses, vetëm duke e njoftuar se i ndërpritet marrëdhënia e punës 

dhe si arsye për ndërprerjen e kontratës së punës të nënshkruar me dt.01.02.2013, respektivisht 

ndërprerjen e kontratës së punës e ka bërë për shkak riorganizimit korporativ. Në rastin konkret 

asnjë nga dispozitat e nenit 70 të Ligjit të punës nuk janë përmbushur për ndërprerjen e Punës 

ndaj paditëses. Nga provat e administruara më lartë u vërtetua se paditësja është punësuar tek e 

paditura me dt.13.12.2005. Në filim ka lidhur kontratë në të cilën nuk është paraparë afati 

respektivisht ka lidhur kontratë për periudhën e pa caktuar, mirëpo më vonë e paditura tek në 

vitin 2011, i ndryshon kontratën e punës dhe e lidh kontratën për periudhë të caktuar. Kontrata i 

është vazhduar disa herë. E paditura ka vepruar në kundërshtim me dispozitat ligjore konkretisht 

nenin 10 dhe 11 të Ligjit të Punës, LIGJI Nr. 03/L-212, duke ia zëvendësuar kontratën e parë të 

punës nga kontrata me afat të pacaktuar në kontratë të punës me afat të caktuar. Në rastin konkret 

paditësen e ka vendosur para aktit të kryer. E paditura nuk ka ofruar asnjë provë se paditësja ka 

pasur ndonjëherë vërejtje me gojë apo me shkrim për detyrat të cilat i ka kryer. E paditura nuk e 

ka arsyetuar ndërprerjen e marrëdhënies së punës paditëses se ndërprerja e marrëdhënies së punës 

ka qenë e domosdoshme për shkaqe ekonomike siç pretendon e paditura, përkundër faktit se ka 

pasur humbje, mirëpo humbjet kanë qenë minimale dhe nuk e kanë arsyetuar shkëputjen e 

marrëdhënies së punës. E paditura ka nuk ka afaruar me bilance negativ. E paditura nuk ka ofruar 

asnjë provë të vetme se paditësen ka qenë e pa mundur ta sistemoj në një vend tjetër të punës por 

vetëm ka konstatuar në vendimin e saj “se nuk do të ishte i përshtatshëm transferimi i punëtorit 

në ndonjë vend tjetër pune dhe po ashtu punëdhënësi nuk ka mundësi objektive që punëtorin ta 

trajnon me qëllim të rikualifikimit të tij për ndonjë tjetër vend punë” pa e pyetur punëtoren këtu 

paditësen lidhur me transferimin, në ndonjë vend tjetër të punës. E paditura nuk ka ofruar asnjë 

provë se i ka mundësuar paditëses trajnimin apo aftësimin që e njëjta të aftësohet dhe të kryej 

punët e saj të cilat kanë mundur ti ngarkohen, po ashtu ndonjë trajnim tjetër që paditësja të 

transferohet në detyrat e punës që i përshtaten sipas kualifikimit të saj. E paditura përkundër 

faktit se e ka ftuar në takim këtu paditësen nuk i ka mundësuar paditëses të deklarohet në takim 

por vetëm i është komunikuar vendimi dhe të arsyetohet para saj dhe as që e ka zbatuar 

procedurën e paraparë konkretisht nenin 70 dhe 80 par.1 pika 1.1 të Ligjit të Punës. Andaj gjykata 

vendosi si në dispozitiv I të këtij aktgjykimi. 

 

Pala e paditur i ka kompensuar palës paditëse shumën e përgjithshme prej 1952.17 euro, 

në emër të pagave për largim nga puna, mirëpo kjo nuk e arsyeton largimin jo ligjor nga puna 

dhe pagesa e kësaj shume ka qenë në vullnetin e këtu të paditurës, andaj këtë shumë duke marrë 

parasysh nenin 80 të Ligjit të punës gjykata nuk e ka llogaritur në pagesat e pagave. 

 

Ndërsa sa i përket pjesës refuzuese respektivisht shumës mbi shumat e aprovuara, gjykata 

lidhur me diferencën e pagës e refuzoi ngase konsideroi se pavarësisht se paga tek punëdhënësi 

i ri ka qenë më e vogël se tek e paditura paditësja ka pasur kontratën me afat e pas kësaj ka krijuar 

marrëdhënie të re të punës e po ashtu e njëjta me kërkesëpadi nuk ka kërkuar kthimin në punë, 

mbi bazën e të lartcekurave, e refuzoi këtë pjesë të kërkesëpadisë së paditëses. 

 

Gjykata ka bërë administrimin gjegjësisht ka bërë vlerësimin edhe të provave tjera 

materiale, mirëpo ka vlerësuar se nuk e paragjykojnë këtë çështje kontestimore dhe janë pa 

ndikim në vendosjen ndryshe të kësaj çështje kontestimore. 
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Kamatëvonesa është  vendosur në kuptim të dispozitave të nenit 382 të LMD-së.   

 

Për shpenzimet procedurale vendimi është marrë konform nenit 452.1 të LPK-ës. 

 

Nga sa u tha më lartë, e bazuar në nenin 149 të LPK-së, u vendos si në dispozitiv të këtij 

aktgjykimi. 

 

 

    GJYKATA THEMELORE NE GJAKOVË 

C.nr.49/13, datë 01.07.2020 

 

                                            Gjyqtari 

                                Malsor Kryeziu 

  

     

 

 

 

KËSHILLA JURIDIKE: Kundër këtij aktgjykimi pala e pakënaqur, ka të drejtë ankese 

në afat prej 7 dite pas pranimit në Gjykatën e Apelit në Prishtinë, nëpërmjet të kësaj Gjykate. 

 

 

 

 


