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Numri i lëndës: 2019:134590 

Datë: 02.12.2021 

Numri i dokumentit:     02462707 

C.nr. 1154/18 

 

GJYKATA THEMELORE NË PEJË– Departamenti i  Përgjithshem, sipas gjyqtares Merita 

Baloku , në çështjen juridiko-civile sipas padisë së paditëses D. H. nga ......, të cilën e përfaqëson 

A. R. av. në Pejë, kundër të paditurit .........Group SHPK – Pejë, të cilin e përfaqëson A. N. me 

autorizim në shkresat e lëndës, për anulim vendimi dhe kompensim dëmi, në seancën e mbajtur 

me dt. 12.11.2021, në prezencë të autorizuarit të paditëses dhe të autorizuarës së të paditurës 

gjykata murr dhe përpiloi me datë 02.02.2021 këtë:    

 

A K T G J Y K I M 

 

I.Pjesërisht APROVOHET SI E BAZUAR kërkesë padia e paditëses D. H., dhe 

VËRTETOHEN  si të kunderligjshëme vendimet  me nr. të protokoli 632/17  të datës 

26.09.20199 të komisionit disiplinor ,,.......’’ sh.p.k Dega në Istog dhe vendimi i Komisionit për 

shqyrtimin e Ankesave dhe  Parashtresave me nr. të Protokoli 632/18 të paditurës .........Group 

me të cilën paditëses I është ndërprerë marrëdhënia e punës, dhe DETYROHET e paditura 

,,.........GROUP’’ sh.p.k në Pejë që paditëses ti kompensoi diferencën e pagës sipas mendimit 

dhe konstatimit të ekspertit financiar variant I pare në emër të Bruto –pagesës –diferencës më 

pak të realizuar në shumë prej 2,868.42 €, nga të cilat shuma ndalet në burim kontributi pensional 

në shumë prej 143.40 €, tatimi në burim në shumë prej 240.33 €, paga neto në shumë prej 

2,484.69 €, si dhe të refundoj shumen 143 € në Fondin e Trustit Pensional me kamatë ligjore nga 

dita e nxjerrjes së këtij aktgjykimi nën kërcënim të përmbarimit me dhunë. 

 

II.REFUZOHET si jo e BAZUAR, kërkesëpadia e paditëses D. H. me të cilën ka kërkuar nga 

gjykata që  të  DETYROHET e paditura, që në emër të prishjes së imazhit personal, prishjes së 

qetësisë personale dhe familjare, cenimit të autoritetit, të nderit dhimbjeve shpirtërore të 

shkaktuara t’ia paguaj paditëses Shumen prej 2.0000, 00 €  (njëzetmijëeuro) me kamatë ligjore 

nga dita e nxjerrjes së këtij aktgjykimi. 

 

III.Secila palë i bartë shpenzimet e veta procedurale  

   

A r s y e t i m 

 

Paditësja  D. H. nga Istogu nëpërmjet të autorizuarit të saj me datë 23.10.2018, në këtë gjykatë 

ka parashtruar padi të cilën e ka precizuar me datë 02.11.2021. kundër të paditurës .........GROUP 

SHPK Pejë , për anulim të vendimit dhe kompensim dëmi. 

 

          Në shqyrtimin kryesor dhe në fjalën e vet përfundimtare e nëpërmjet të autorizuarit të saj 

paditësja ka deklaruar se: mbetet pranë padisë dhe kërkesës së saj dhe precizimit të kërkesëpadisë 

të datës 02.11.2021. Pasi janë administruar provat i propozon gjykatës që të aprovohet në tërësi 
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kërkesëpadia. Nga të gjitha provat e prezantuara, vërtetohet se paditëses i është ndërprerë 

marrëdhënia e punës në mënyrë të kundërligjshme ku arsyeja e ndërprerjes së marrëdhënies së 

punës është se nuk e ka kryer detyrimin e parave kesh, në shumë prej 19.900 euro, vendim ky i 

kundërligjshëm sepse shuma prej 19.900 euro as për se afërmi nuk i afrohet shumës prej 25 mijë 

euro, marrëveshje kjo me Kompaninë e Sigurimeve ......., e lidhur me të paditurën dhe nga kjo 

marrëveshje shkruan se: “nga dita e premte në ora 18:00 e deri të hënën në ora 10:00 e mëngjesit 

e paditura ka të drejtë ti mbajë në kasafortë shumën prej 25 mijë euro” dhe nga kjo kuptohet se 

nuk ka qenë shuma 25 mijë euro. Po ashtu, në përshkrimin e detyrave të vendit të punës paditësja 

nuk ka pasur për obligim të bëjë dorëzimin e pazarit ditor, me Rregulloren e SHPK ......., nr. 

5/17, mbi organizimin dhe funksionimin e brendshëm mbi dorëzimin e pazarit ditor e ka arkëtarja 

e jo menaxherja në këtë rast paditësja. Të gjitha këto pretendime që i theksova më lartë janë të 

vërtetuara me Vendimin e Inspektoratit të Punës numër 64/2019, të datës 25.02.2019, dhe nga 

kjo kuptohet se vendimi i të paditurës kundrejt paditëses për ndërprerjen e marrëdhënies së punës 

është i kundërligjshëm. E paditura, me të gjitha veprimet e lartpërmendura dhe të gjitha provat e 

administruara vërtetohet se paditëses i ka shkaktuar abuzim- keqtrajtim, që njihet edhe si abuzim 

emocional duke e keqtrajtuar edhe në mënyrë psikike me qëllim të stigmatizimit, prishjes së 

reputacionit, imazhit- nderit, personalitetit dhe integritetit njerëzor, me të vetmin qëllim për t’ a 

larguar nga vendi i saj i punës me çka edhe me precizimin e kërkesëpadisë së datës 02.11.2021, 

kërkon nga gjykata edhe kompensimin e dëmit. Andaj, i propozoj gjykatës që precizimin e 

kërkesëpadisë së paditëses ta aprovojë në tërësi. 

Shpenzimet procedurale i ka kërkuar   

 

            E autorizuara e të paditurit në përgjigje në padi të datës 08.11.2018 në tërësi e ka 

kontestuar kërkesëpadinë e paditëses sit ë pa bazuar, me arsyera të cekura si në përgjigje në padi. 

I padituri, në shqyrtimin kryesor dhe në fjalën e vet përfundimtare e nëpërmjet të autorizuarës së 

tij  ka deklaruar se: e kontestojmë në tërësi padinë dhe kërkesëpadinë e paditëses D. H. dhe 

precizimin e saj të datës 02.11.2021 dhe i propozoj gjykatës që të njëjtën ta refuzojë si të 

pabazuar. Mbesim në tërësi pranë përgjigjes në padi dhe deklarimeve nga seanca paraprake. Pasi 

që vendimi për ndërprerjen e marrëdhënies së punës i ka të gjitha elementet që parashihen me 

Ligjin e Punës, vendimi për ndërprerjen e marrëdhënien e punës është bërë me njoftim 45 ditë 

më herët sipas nenit 71 parg.1.2 të Ligjit të Punës, për çka e njëjta edhe është kompensuar nga e 

paditura. Ndërprerja e marrëdhënies së punës është bërë për shkak të përmbushjes së 

pakënaqshme të punës dhe atë mos ndjekjes së rregullave të punës së kompanisë, deponimet e 

pazarit ditor asnjëherë nuk bëhen nga arkëtarja për çka edhe kemi ofruar dëshmi para gjykatës, 

deponimi i pazarit ditor bëhet dy herë në ditë që i bie në mëngjes dhe më së largu deri në ora 

16:00, atëherë lidhur me atë që potencoi i autorizuari i paditëses bie në kundërshtim pasi që nga 

ora 18:00 e ditës së premte e deri të hënën kanë mundur të grumbullohen 25 mijë euro, mirëpo 

paditësja ka pasur për detyrë që deponimin ta bëj të premten deri në ora 16:00 pa marrë parasysh 

vlerën e grumbullimit të keshit. Nga të lartcekurat, nuk është kontestuese që paditësja ka dështuar 

të përmbushë kënaqshëm detyrat e punës pasi që edhe më herët e njëjta ka qenë shkelëse e 

rregullave dhe procedurave të përcaktuara nga ana e kompanisë. Lidhur me plotësimin e 

ekspertizës financiare të përpiluar me datë 23.06.2021, të përpiluar nga eksperti U. M. S., kemi 

vërejtje te pjesa e llogaritjes së pagës pasi që është bërë me dhjetë muaj e jo me njëmbëdhjetë, 

ndërsa lidhur me ekspertizën mjekësore të neuropsikiatrit Dr. M. B., kemi vërejtje dhe kërkojmë 

nga gjykata që ta hedhë poshtë ekspertizën e tij si të pabazuar pasi që konstatimi është bërë pa 

asnjë dokumentacion mjekësor të palës sepse sikur të kishte gjendje jo të mirë psikike, dhimbje 

shpirtërore apo prishje imazhi dhe reputacioni paditësja nuk do të mund të krijonte marrëdhënie 

të re të punës në profilin e njëjtë përkatësisht në biznes që e konkurron këtu të paditurën. Andaj, 

i propozojmë gjykatës që të refuzojë kërkesëpadinë me precizimet e saj në tërësi të pabazuara 
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dhe të obligojë paditësen që t’ ia paguajë të paditurës shpenzimet e procedurës dhe atë: 208 euro 

për përgjigje në padi dhe 270 euro për secilin përfaqësim në seancë. 

             

Në këtë çështje juridiko-civile , me qëllim të vërtetimit të plotë të gjendjes faktike, e sipas 

propozimit të palës gjykata ka administruar provat: Bëhet shikimi i letërnjoftimit të paditëses D. 

H., Kontrata e Punës me numër protokolli 1665/16, e nënshkruar me datë 01.02.2016, lexohet 

Aneks Kontrata, e lidhur me datë 01.02.2016, Kontrata Individuale e Punës me numër protokolli 

827/13 e datës 01.11.2013,  Aktvendimi për Ndërprerjen e Marrëdhënies së Punës me numër 

protokolli 623/18 e datës 21.09.2018, Vendimi me numër protokolli 632/18 e datës 02.10.2018, 

lexohet Ankesa e datës 26.09.2018,  Deklarata e paditëses e datës 17.09.2018, Procesverbali i 

shqiptimit të vërejtjes ndaj të punësuarve i datës 17.09.2018, Deklarata e datës 18.09.2018, 

Procesverbali për shqiptimin e vërejtjes ndaj të punësuarve i datës 18.09.2018, lexohet Kontrata 

e Punës për kohë të pacaktuar e datës 01.02.2011, Kontrata e Punës  e hartuar me datë 03.01.2011 

në Istog, E- mail i dërguar nga H. Gj. me datë 23.11.2016 deponimet e pazarit ditor, Shkresa 

Zyrtare me numër protokolli 6516, Email i dërguar nga E. G. drejtuar D. H.t, me datë 05.11.2015, 

Pasqyra e pazarit ditor të deponuar në bankë nga paditësja D. H., Kontrata e Punës e lidhur në 

mes të paditëses në cilësi të praktikantes dhe të paditurës, Aktvendimi me numër protokolli me 

numër 566/14 i datës 19.11.2014, lexohet Vendimi me numër të protokollit 581/17 i datës 

17.10.2017, Ekspertiza financiare e datës 17.12.2020 dhe plotësim ekspertiza financiare e datës 

23.06.2021 nga eksperti financiar U. S.,  Pasqyrat e llogarisë bankare dhe të trustit për paditësen, 

lexoi shkresat tjera të lëndës C.nr. 1154/18. 

 

         Pas vlerësimit të secilës provë veç veç e të gjithave bashkërisht e në lidhmëri me njëra  

tjetrën e në kuptim të dispozitave të nenit 8 të LPK-së gjykata vlerësoi se në këtë çështje juridiko- 

civile duhet vendosur si në dispzitiv të këtij Aktgjykimi për faktin se: nga provat e administruara 

gjykata ka vërtetuar se kërkesëpadia e paditëses është pjesërisht e bazuar. Nga provat e 

administruara respektivisht nga kontrata e punës me numër të protokollit Nr. 1665/16 e datës  u 

vërtetua se paditësja nga data 01.12.2010, ka qenë  e punësuar pranë të paditurës gjer  me datën 

21.09.2018 kur  me Aktvendimin  e datës 21.09.2018 me nr. të protokollit  Nr. 623/18,  paditëses 

nga e paditura i ndërprehet marrëdhënia e punës. Kundër këtij Aktvendimi paditësja ka 

parashtruar ankesë me datë 26.09.2018.  

Me vendimin e të paditurës me nr. të port 632/18 të datës 02.10.2018 është refuzuar 

ankesa e paditëses D. H. nga komisioni për shqyrtimin e ankesave i të  paditurës. 

Nga Kontrata e Punës me nr. të protokollit : 1665/16 me datë 01.02.2016 e nënshkruar 

me datë 01.02.2016, Aneks Kontrata, e lidhur me datë 01.02.2016, e lidhur në mes të paditëse 

dhe të paditurës, vërtetohet se paditësja ka qenë e punësuar te e paditura fakt jo kontestues në 

mes të palëve ndërgjyqëse. Në nenin dy të kësaj kontrate përshkruhen detyrat e punës ku 

paditësja është përcaktuar në vendin e punës Menaxhere  me punë dhe përgjegjësi sipas 

përshkrimit të vendit të punës, i cili do të jetë shtesë e kësaj Kontrate.  

Në bazë të kësaj kontrate e punësuara këtu paditësja D. H., pranë të paditures do të kryej  

punë në sektorin përkatës dhe sipas nevojës mund të kaloj edhe në vend punim tjetër. Por në cilin 

vend punim e paditura këtë nuk e ka cekur decidivisht se në cilin vend punim do të punoj 

paditësja. E paditura  në mënyrë të përgjithshme  

e ka përfshirë vend punimin tjetër për paditësen,  çka do të thotë se në bazë të kontratës 

së cekur paditësja ka kryer punët e menaxhimit nuk është përcaktuar se paditësja ka obligim 

dërgimin e të hollave kesh. 

Gjykata vendosi si në piken I. të dispozitivit të këtij aktgjykimi duke e aprovuar kërkesën 

e paditëses ashtu që vendimin e mbështeti në vendimin e Inspektoriatit të Punës nr. 64/2019 të 

datës  25.02.2019, në të cilin vendim sakte përshkruhen shkeljet e bëra nga e paditura ,, .......’’ 

SH.P.K. me rastin e largimit nga puna këtu paditësen. Për të vendosur si në piken I. të dispozitivit 
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të këtij aktgjykimi, me ndikim ishte edhe vendimi i shkalles së  dytë të Inspektoratit të Punës Nr. 

379/19 të datës 05.07.2019.  

Gjithashtu nga shkresat e lëndës gjykata nuk gjeti, se cilat shkelje i ka bërë paditësja gjatë 

kryerjes së punës për çfarë ka pasuar edhe largimi i saj nga puna nga e paditura. 

E paditura në mënyrë të përgjithësuar  ka cekë se paditësja ka bërë shkelje të detyrave 

dhe fare nuk i ka precizuar shkeljet konkrete nga paditësja, këtë e vërtetojnë vendimet e 

Inspektoratit të  Punës.   

Nga shkresat e lëndës vërtetohet se  paditësja nuk ka pasur për obligim dorëzimin e të 

hollave, andaj e paditura pos që e ka shkelur Ligjin e Punës, e paditura e ka shkelur edhe 

rregulloren e brendshme të saj –SH.P.K ,,.......’’ 05/17, mbi organizimin dhe Funksionimin e 

Brendshëm, në bazë të cilës rregullore obligim i dorëzimit të pazarit ditor e ka arkëtarja e jo 

Menaxherja. Nga të cekurat lartë gjykata vendosi si në dispoziitiv të këtij aktgjykimi. 

Lidhur me lartësinë e kërkesëpadisë gjykata vendosi si në pikë I. të  dispozitivit  të këtij 

aktgjykimi duke u mbështetur në plotësim  ekspertizën financiare të ekspertit U. S. të datës 

26.03.2021 dhe atë varianti i parë dhe aprovoi vlerat më detajisht të përshkuara si në piken I. të 

dispozitivit të këtij aktgjykimi. 

Gjykata vendosi si në piken II. të dispozitivit të këtij aktgjykimi dhe e refuzoi 

kërkesëpadinë e paditëses me qe një kërkesë të tillë e njëjta nuk mundi të argumentoi, me që nuk 

qëndrojnë thëniet paditëses se me rastin e largimit të saj nga puna nga  e  paditura se paditëses i 

është prish imazhi personal, prishja e qetësisë personale  dhe familjare, cenimi autoritetit dhe 

nderit dhe dhimbjet shpirtërore nga e paditura, dhe të gjitha këto nuk janë të bazuara nga që 

paditësja menjëherë është punësuar pranë SH.P.K ..................  në Prishtinë  kjo vërtetohet  nga 

Kontrata e Punës e lidhur me datë 01.03.2019 në mes paditëses dhe SH.P.K  .................. në 

Prishtinë.  Çka do të thotë se po të i ishte prishur imazhi personal paditësja nuk kishte pasur 

mundësi të punësohet.  

Vlen të theksohet se gjatë vendosjes si në piken II. të dispozitivit të këtij aktgjykimi 

gjykata nuk ia fali besimin mendimit të dhënë nga dr. M. B. neuropsilkiater me që në shkresat e 

lëndës nuk kemi asnjë provë mjekësore për paditësen apo familjaret e saj në bazë të së cilës 

kishte me u vërtetua shqetësimet tyre ku si shkaktare e shqetimeve do të ishte largimi nga puna 

i paditëses nga e paditura 

  Gjatë vendosjes gjykata pati parasysh  edhe pretendimet e palës paditëse dhe 

kundërshtimet e palës së paditur mirëpo të njëjtat  nuk ishin në ndikim për të vendosur ndryshe. 

        Me që asnjëra nga palët nuk e fituan  kontestin në tërësi gjykata vendosi qe secila palë ti 

bartë  shpenzimet e veta procedurale dhe vendosi si në dispozitiv të këtij Aktgjykimi, e konform 

nenit 452.2 të LPK-së. 

                  Bazuar në të cekurat më lartë e konform nenit nenit 80 të Ligjit të Punës gjykata 

vendosi si në dispozitiv të këtij Aktgjykimi 

 

NGA GJYKATA THEMELORE NË PEJË, departamenti i përgjithshëm  C.nr.1154/18 me datë 

12.11.2021. 

                                                                                                                                Gj y q t a r j a 

   Merita Baloku 

UDHËZIM JURIDIK 

kundër këtij Aktgjykimi pala e pakënaqur ka të  

drejtë ankese në afat prej 7 ditësh në Gjykatën e  

Apelit në Prishtinë e përmes kësaj Gjykate. 

        


