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                               REPUBLIKA E KOSOVËS / REPUBLIKA KOSOVA 

  

                                                                                                                    Ac.nr.3236/2017 

 

GJYKATA E APELIT E KOSOVËS NË PRISHTINË, në kolegjin e përbërë nga gjyqtarët 

Drita Rexhaj, kryetare e kolegjit, Albert Zogaj dhe Enes Mehmeti, anëtar të kolegjit, në 

çështjen juridike kontestimore të paditësit O.M., nga Gjilani, fshati ..., të cilin e përfaqëson 

N.H., avokat nga Prishtina, kundër të paditurës T..., Sh.a, në Prishtinë, të cilën e 

përfaqëson A.K. sipas autorizimit, për shkak të anulimit të vendimit dhe kthimit në punë, 

duke vendosur sipas ankesës së të autorizuarit të paditësit, të paraqitur kundër aktgjykimit 

të Gjykatës Themelore në Prishtinë, Departamenti i Përgjithshëm, C.nr.2814/13, i datës 

17.05.2017, në seancën e kolegjit të mbajtur me datë 15.06.2020, mori këtë: 

 

A K T GJ Y K I M 

 

I. REFUZOHET e pathemeltë ankesa e të autorizuarit të paditësit O.M. nga fsh. ..., komuna 

e Gjilanit, ndërsa aktgjykimi i Gjykatës Themelore në Prishtinë – Departamenti i 

Përgjithshëm, C.nr. 2814/2013 i datës 17.05.2017, VËRTETOHET. 

 

A r s y e t i m 

 

Gjykata e shkallës së parë, me aktgjykimin e ankimuar C.nr. 2814/2013 i datës 17.05.2017, 

në pikën I (një) të dispozitivit e ka refuzuar si të pabazuar kërkesëpadinë e paditësit O.M. 

nga Gjilani, me të cilën ka kërkuar që të Anulohet si jo ligjor vendimi i të paditurës i datës 

05.09.2013, dhe i datës 27.09.2013, me të cilin i është ndërprerë marrëdhënia e punës si 

dhe të detyrohet e paditura T..., Sh.a, Prishtinë, që paditësin ta kthej në vendin e punës me 

të gjitha të drejtat nga puna që nga dita e largimit 05.09.2013, e deri në kthimin e paditësit 

në punë si dhe të gjitha shpenzimet e procedurës në shumën prej 505.00 Euro e të gjitha 

në afatin prej 7 ditësh, nga marrja e aktgjykimit nën kërcënim të përmbarimi me dhunë. Në 

pikën II të dispozitivit ka vendosur që secila palë të bart shpenzimet e veta. 

Kundër këtij aktgjykimi i autorizuari i paditësit në afat ligjor ka paraqitur ankesë, për shkak 

të vërtetimit të gabuar dhe jo të plotë të gjendjes faktike dhe zbatimit të gabuar të së 
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drejtës materiale, me propozim që të aprovohet ankesa si e bazuar ndërsa aktgjykimi i 

atakuar të ndryshohet ashtu që kërkesëpadia e paditësit të aprovohet në tërësi si e bazuar. 

Përgjigje në ankesë nga e paditura nuk ka. 

Gjykata e Apelit si gjykatë e shkallës së dytë, pas vlerësimit të pretendimeve ankimore 

lidhur me aktgjykimin e atakuar, në mbështetje të dispozitës së nenit 194 dhe 195,të Ligjit 

për Procedurën Kontestimore (LPK), ka gjetur se: 

 

Ankesa e të autorizuarit të paditësit nuk është e bazuar. 

 

Nga shkresat e lëndës rezulton se paditësi përmes të autorizuarit të tij pranë gjykatës së 

shkallës së parë ka paraqitur padi ndaj të paditurës me të cilën ka kërkuar, që të Anulohet 

si jo ligjor vendimi i të paditurës i datës 05.09.2013, dhe i datës 27.09.2013, me të cilin i 

është ndërprerë marrëdhënia e punës si dhe të detyrohet e paditura T..., Sh.a, Prishtinë, 

që paditësin ta kthej në vendin e punës me të gjitha të drejtat nga puna që nga dita e 

largimit 05.09.2013, e deri në kthimin e paditësit në punë si dhe të gjitha shpenzimet e 

procedurës në shumën prej 505.00 Euro e të gjitha në afatin prej 7 ditësh, nga marrja e 

aktgjykimit nën kërcënim të përmbarimi me dhunë. 

Gjykata e shkallës së parë pas shqyrtimit dhe administrimit të provave të prezantuara nga 

palët ndërgjyqëse, në seancën e shqyrtimit kryesor ka nxjerrë aktgjykimin e atakuar C.nr. 

2814/2013 i datës 17.05.2017, me të cilin ka vendosur që ta refuzoj kërkesëpadinë e 

paditësit me përmbajtje si në dispozitiv të aktgjykimit.  

Në arsyetim të aktgjykimit gjykata ka theksuar se në mes të palëve ndërgjyqësore nuk ka 

qenë kontestues fakti se paditësi ka qenë në marrëdhënie punë tek e paditura sipas 

aneksit të kontratës së punës e datës 16.12.2010 Koordinator për NVM, me kohë të 

pacaktuar kur e paditura i ndërprenë marrëdhënien e punës. Gjykata gjeti se paditësi në 

këto detyra ka punuar deri me datën 05.09.2013, kur me vendim të menaxhmentit të të 

paditurës të njëjti i ndërpritet marrëdhënia e punës me arsyetim se paditësi e kishte 

përformancën e pakënaqshme përkundër faktit se ky i fundit është paralajmëruar me 

shkrim. Paditësi i pakënaqur me vendimin e lartcekur i drejtohet të paditurës me ankesë. 

Gjykata gjeti se menaxhmenti i të paditurës, duke refuzuar ankesën e paditësit dhe duke e 

konsideruar vendimin paraprak si të ligjshëm është marrë në pajtim me dispozitat ligjore 

dhe politikat e bankës. Gjithashtu në këtë përgjigje paditësit është theksuar se i është 

ofruar një vend pune adekuat në degën në Ferizaj në kuadër të kësaj banke, duke 

konsideruar se ky treg do të i ofroj paditësit arritjen e objektivave të përcaktuara pasi që në 

Gjilan është ankuar se kjo nuk mund të arrihet. Gjykata gjeti se e paditura me datën 

24.04.2013, paditësit i kishte shqiptuar masën disiplinore, vërejtje me shkrim duke theksuar 

se paditësi brenda afatit 3 mujor duhet të përmirësoje përformancën e tij, pasi që në të 

kundërtën e paditura do të i shkëpusë kontratën. Ndërsa me vendimin e datës 05.09.2013 

e paditura i shkëputë kontratën paditësit pasi që paditësi shumë herë kishte pranuar 

vërejtje me shkrim brenda të cilën periudhën i njëjti duhet të përmirësojë në përformancën 

ose do të i shkëputjen kontrata e punës pa paralajmërim. Andaj gjykata e shkallës së parë 
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konform dispozitave ligjore përkatësisht nenit 70 pika 1.6.2 të Ligjit të Punës, vendosi të 

refuzoj si të pabazuar kërkesëpadinë e paditësit. Lidhur me shpenzimet e njëjta ka 

vendosur konform nenit 450 të LPK-së. 

Gjykata e Apelit nisur nga kjo gjendje e çështjes vlerëson se përfundimi dhe qëndrimi 

juridik i gjykatës së shkallës së parë është i drejtë dhe i ligjshëm, pasi që aktgjykimi i 

atakuar nuk është i përfshirë në shkelje thelbësore të dispozitave të procedurës 

kontestimore nga neni 182 paragrafi 2, pika (b), (g),( j), (k) dhe (m) e LPK-së, dhe e drejta 

materiale është zbatuar në mënyrë të drejtë për të cilat shkaqe Gjykata e Apelit kujdeset 

sipas detyrës zyrtare në kuptim të dispozitës së nenit 194 të LPK-së, e po ashtu nuk është 

i përfshirë as në shkelje tjera të dispozitave të procedurës kontestimore të cilat i ka 

pretenduar pala ankuese me ankesë. 

Nga ana e paditëses nuk janë pretenduar shkelje tjera të dispozitave të procedurës 

kontestimore, prandaj Gjykata e Apelit është kufizuar në ekzaminimin e aktgjykimit vetëm 

në kategorinë e shkeljeve thelbësore për të cilat kjo gjykatë kujdese sipas detyrës zyrtare, 

në kuptim të dispozitës se nenit 194 të LPK-së. 

Përkitazi me pretendimet e ankuesit për shkelje për shkak të konstatimit të gabuar dhe jo 

të plotë të gjendjes faktike, Gjykata e Apelit vlerëson se gjykata e shkallës së parë e ka 

vërtetuar në mënyrë të plotë dhe të drejtë gjendjen faktike, duke i provuar të gjitha faktet 

vendimtare të çështjes duke krijuar kështu një figurë të qartë të gjendjes faktike nga e cila 

pastaj në përputhje me normat e të drejtës materiale ka nxjerrë përfundimin për 

themelësinë e kërkesëpadisë. Pretendimet ankimore për gjendjen faktike më tepër i 

referohen vlerësimit që ka bërë gjykata e shkallës së parë përkitazi me ligjshmërinë e 

ndërprerjes së marrëdhënies së punës. Në këtë kontekst gjykata e shkallës së parë me 

provat e administruara ka sqaruar faktet vendimtare të çështjes në mënyrë të kujdesshme 

duke dhënë vlerësime adekuate për fuqinë provuese të secilës provë dhe rrjedhimisht të 

secilit fakt për mënyrën se si gjykata i ka kualifikuar në raport me normën materialo-

juridike. Gjykata  e Apelit nuk i ka pranuar pretendimet për këtë shkak ankimor, pasi që siç 

u theksua edhe me lart këto pretendime kanë të bëjnë me vlerësimet e paditësit, për 

mënyrën se si gjykata ka nxjerrë përfundimin e saj lidhur me themelësinë e kërkesëpadisë.  

Gjykata e Apelit gjen se nuk ka qenë kontestues fakti se paditësit para se ti ndërpritet 

kontrata e punës i është shqiptuar vërejtja e parë e më dt. 09.10.2012, në pozitën 

zëvendës menagjer dege në Gjilan, lidhur me parregullsinë e punës me klient, ndërkaq 

vërejtja e dytë me shkrim si masë disiplinore i është shqiptuar më datë 24.04.2013,  si 

pasojë e mos përmbushjes së objektivave të punës, mos realizimin e performancës, duke 

theksuar faktin se paditësi brenda afatit 3 mujor, duhet të përmirësoi përformancën, në të 

kundërtën e paditura do ti shkëpusë kontratën e punës. Në vërejtjen e fundit është 

konstatuar se paditësi ka pasur rezultate nën nivelin e pranueshëm dhe ka konstatuar se 

ka dështuar ti arrijë objektivat e caktuara, nga se në tre muajt e fundit ( Overall score) ishin 

69%, dhe se një përformancë e tillë në rolin e paditësit si Koordinator për NVM ndikon në 

përformancën e tërë segmentin për NVM në nivel të Degës në Gjilan dhe drejtpërdrejtë 

ndikon në realizimin e objektivave të përgjithshme të T...-it, për çka në atë periudhë i ishte 

shqiptuar masa disiplinore vërejtje me shkrim.  
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Nga shkresat e lëndës dhe nga provat që gjenden në shkresat e lëndës, gjë që e ka 

vërtetuar edhe gjykata e shkallës së parë, bindshëm dhe në mënyrë të sigurt është 

vërtetuar se paditësit i është shqiptuar vërejtja e fundit me shkrim nga ana e të t ‘paditurës 

me datë 24.04.2013, në atë mënyrë që është njoftuar se në çdo rast tjetër të rezultateve të 

pakënaqshme në punë apo shkeljeve tjera të detyrave të punës, kjo vërejtje përfaqëson 

bazë të vlefshme juridike për shkëputjen e kontratës së punës, duke i tërhequr vërejtjen se 

vlerësimi i radhës i përformancës bazuar në realizueshmërinë së objektivave dhe 

përmirësimin e aftësive menagjerjale do të bëhet për tre mujorin e radhës, për arritjet e 

treguara dhe se  duhet të përmirësoi aftësitë e shitjes mbi 70% të realizimit të objektivave, 

dhe aftësive menagjuese. Për shkak se paditësi ka përsëritur shkeljen e detyrave të punës 

pa arritur rezultate të kënaqshme të punës, përkundër periudhës së ofruar për 

përmirësimin e përformancës në kartelën e rezultateve të të paditurit SP 17 Gjilan, shihet 

se rezultatet e treguara në arritjen e objektivave: më dt. 30.06.2013 arritje 65% dhe më dt. 

31.08.2013 arritja ka rënë edhe më tepër 56% e duke pasur parasysh edhe periudhën e 

mëhershme në të cilën paditësi ka dështuar të realizojë objektivat e përcaktuara, i është 

ndërprerë marrëdhënia e punës me datën 05.09.2013 pa paralajmërim të mëtejshëm me 

shkrim.  

Nga kjo rrjedh se paditësit paraprakisht i janë shqiptuar dy masa disiplinore dhe atë: 

vërejtje me shkrim dhe vërejtja e fundit, po ashtu paditësi me rastin e vlerësimit të fundit 

(kur i është ndërprerë kontrata e punës) jo vetëm që nuk ka mundur të arrijë objektivat por i 

është ulur përformanca edhe më tutje. 

Në bazë të përgjigjes në ankesën e paditësit më datë 27.09.2013, paditësit i është refuzuar 

ankesa e paraqitur kundër vendimit të Menaxherit Ekzekutiv të dt. 05.09.2013, me të cilin i 

është shkëputur kontrata e punës paditësit. 

Me dispozitën e nenit  70 par.1 pika 6 është paraparë ”Punëdhënësi mund t’ia ndërpresë 

kontratën e punës të punësuarit pa periudhën e kërkuar të paralajmërimit të ndërprerjes, 

atëherë kur:” par. 1. pika 6.2. i po të njëjtit nen, “Performanca e të punësuarit mbetet e 

pakënaqshme përkundër paralajmërimit me shkrim.” Nga çka rezulton se e paditura me të 

drejtë e ka bazuar vendimin për ndërprerjen e marrëdhënies së punës, konform dispozitës 

së  nenit 70  paragrafi 1.6 dhe pika 1.6.2 të Ligjit të Punës. 

Duke u nisur nga kjo gjendje e konstatuar faktike, Gjykata e Apelit vlerësoi se ndërprerja e 

marrëdhënies së punës për paditësin nga ana e të t ‘paditurës është në pajtim me 

dispozitat e akteve të brendshme të t ‘paditurës dhe në pajtim me Ligjin e Punës, pasi që 

vlerësimi i performancës për kryerjen e kënaqshme të detyrave të punës është vlerësim që 

e bënë punëdhënësi, ndërsa gjykata sipas Ligjit të Punës nuk përcaktohet se mund të 

marrë prova për të vlerësuar përformancën e punonjësit, përveç se gjykata mund të 

vlerësojë zbatimin e procedurës dhe harmoninë e saj me dispozitat e akteve të brendshme 

të t ‘paditurës dhe me dispozitat e Ligjit të Punës. Në këtë rast sipas vlerësimit të Gjykatës 

së Apelit, vlerësimi i performancës për paditësin është realizuar në procedurën e 

përcaktuar me Ligjin e Punës, aktet e brendshme të t ‘paditurës dhe me nenin 6.3.4 të 

Kontratës së Punësimit, ndaj nga arsyet e cekura kjo gjykatë i refuzoi të pa bazuar 

ankesën e paditësit dhe e vërtetoi aktgjykimin e atakuar me ankesë. 
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Nga arsyet e cekura Gjykata e Apelit, gjeti së gjykata e shkallës së parë në mënyrë të 

drejtë dhe të ligjshme ka vendosur në këtë çështje juridike, prandaj në mbështetje të 

dispozitave nga neni 194, 195 paragrafi 1 pika (d) e lidhur me nenin 200 të LPK-së,  u 

vendos si në dispozitiv të këtij akgjykimi. 

GJYKATA E APELIT E KOSOVËS NË PRISHTINË 

Ac.nr. 3236/17, me datë 15.06.2020 

                                                                                                                    Kryetare e kolegjit 

            Drita Rexhaj,d.v 

 


