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PËRMBLEDHJE EKZEKUTIVE  
 

 Fusha e marrëdhënieve të punës në Republikën e Kosovës vazhdimisht konsiderohet 
të jetë problematike, në kuptim të mos respektimit të të drejtave të punëtorëve nga ana e 
punëdhënësve. Me qëllim të mbrojtjes së kësaj të drejte, Kushtetuta e Kosovës dhe ligjet e 
aplikueshme kanë garantuar të drejtat që rrjedhin nga marrëdhënia e punës, duke përcaktuar 
se kontestet e kësaj natyre kanë prioritet në trajtim nga ana e gjykatave.  
 Por se, praktika e evidentuar nga monitorimi i IKD-së tregon se sistemi i drejtësisë nuk 
i përgjigjet kërkesave kushtetuese dhe ligjore për mbrojtjen e këtyre të drejtave.  
 Përkundër faktit se cenimi i këtyre të drejtave ndëshkohet penalisht përmes një 
kapitulli të veçantë në Kodin Penal, IKD ka gjetur se Prokurori i Shtetit është pothuajse 
tërësisht pasiv në drejtim të mbrojtjes së këtyre të drejtave. 
 Krahas kësaj, IKD ka gjetur se gratë, më tepër sesa burrat, në marrëdhënie pune 
ballafaqohen veçanërisht edhe me diskriminim me bazë gjinore, gjë që përbën një 
problematikë të veçantë, sidomos në aspektin e trajtimit të këtyre rasteve dhe po ashtu edhe 
sa i përket raportimi të rasteve të tilla dhe parashtrimin e tyre para institucioneve përgjegjëse. 
 Në anën tjetër, sa i përket rasteve kur punëtorët padisin punëdhënësit, IKD ka gjetur 
se shumë rrallë punëtorët ngritin padi gjatë kohës sa janë në marrëdhënie të punës, por se 
këtë e bëjnë vetëm pasi të kenë përfunduar një marrëdhënie të punës.  
 Përkundër faktit se ligji përcakton se këto raste duhet të trajtohen me një urgjencë 
më të madhe, IKD ka gjetur se zvarritjet e shumta të këtyre rasteve brenda sistemit të 
drejtësisë pothuajse ia humbin kuptimin mjeteve juridike për mbrojtjen e këtyre të drejtave, 
për shkak se palët duhet të presin me vite të tëra që rastet e tyre të marrin një epilog gjyqësor. 
 Krahas ngarkesës së madhe të gjyqësorit me lëndë, efikasitetit të ulët të gjyqtarëve 
dhe faktorë të tjerë, në këtë drejtim IKD ka gjetur raste ku ka ndikuar edhe mungesa e 
profesionalizmit të gjyqtarëve.  
 Por se, IKD ka gjetur raste kur fatin me shumicën dërmuese të qytetarëve, nuk e kanë 
ndarë persona të caktuar, rastet e të cilëve janë trajtuar me një shpejtësi maksimale. Kjo nuk 
ka ndodhur për aspekte ligjore, por për shkak të qasjes selektive të gjyqtarëve në raport me 
persona të caktuar.  
 Disa prej problemeve me të cilat ballafaqohet fusha e marrëdhënieve të punës në 
gjyqësor kanë ndikuar edhe në procedimin e rasteve gjyqësore nga kjo fushë. Në këtë drejtim, 
IKD ka gjetur se mungesa e formalizmit të marrëdhënieve të punës përmes kontratës së punës 
ka krijuar edhe vështirësi në procedimin e rasteve gjyqësore të kësaj natyre.  
 Në anën tjetër, nga natyra e rasteve të ngritura në gjykata nga palët, IKD gjen se 
krahas mungesës së kontratave të punës, punëtorët janë të ekspozuar ndaj një rreziku të 
madh në punë, ku dhjetëra persona të vdekur e të aksidentuar janë raportuar vit pas viti.  
 Përballë të gjitha këtyre problemeve, pasiviteti i Prokurorit të Shtetit në raport me 
ndjekjen penale lidhur me krimet kundër marrëdhënies së punës dhe mungesa e efikasitetit 
të gjykatave në trajtimin e rasteve civile ndërtojnë argumentin se sistemi i drejtësisë nuk është 
duke përmbushur mandatin kushtetues dhe ligjor në drejtim të eliminimit të problemeve me 
të cilat përballet fusha e marrëdhënies së punës në Kosovë.  
 Ndërsa, përkundër një kornize ligjore të përafruar me standardet e Bashkimit Evropian, 
sfida më e madhe për gratë që janë viktimë e diskriminimit në marrëdhënie pune, mbetet 
aspekti praktik, ku të gjitha shkeljet e tilla jo çdo herë trajtohen dhe adresohen në mënyrë të 
drejtë nga ana e akterëve institucionalë përkatëse, duke ndikuar kështu drejtpërdrejt pastaj 
në dekurajimin e grave të tjera për raportimin dhe realizimin e të drejtave të veta në 
procedurë. 
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METODOLOGJIA 

  
 IKD ka hyrë në vitin e shtatë (7) të monitorimit të sistemit të drejtësisë, i cili monitorim 
shtrihet në gjithë sistemin e drejtësisë dhe bëhet në baza ditore.  
 Në këtë raport, IKD ka analizuar nga afër trajtimin e rasteve nga marrëdhënia e punës 
nga sistemi i drejtësisë. Për këtë kategori të rasteve, raporti trajton fushën penale dhe, me 
theks të veçantë, atë civile. Ky raport përfshinë monitorimin e drejtpërdrejtë të këtyre rasteve 
gjatë periudhës kohore 2019 – 2020. 
 Në mënyrë specifike ky raport përmban analizë të veçantë të rasteve të diskriminimit 
të grave në marrëdhënie të punës, për çka IKD brenda periudhës kohore shkurt 2020 – prill 
2021, ka monitoruar mbi 200 seanca gjyqësore ku gratë kanë qenë të përfshira në konteste 
pune. 
 Njëkohësisht, IKD gjatë viteve 2019 dhe 2020 ka monitoruar 484 seanca me objekt 
shqyrtimi kontestet nga marrëdhënia e punës. Për draftimin e këtij hulumtimi, IKD ka përdorur 
dokumente të ndryshme zyrtare, por se mbi të gjitha përpilimi i këtij raporti është bazuar në 
monitorimin e drejtpërdrejtë të seancave gjyqësore. Për të dhënat e grumbulluara gjatë 
procesit të monitorimit të sistemit të drejtësisë, IKD tanimë ka lansuar për publikun edhe 
Platformën e Monitorimit të Gjyqësorit (https://ejudiciary.org/).  
 Krahas kësaj, IKD ka identifikuar dhe analizuar 30 aktgjykime të rasteve ku gratë kanë 
qenë të përfshira në konteste pune, me qëllim të evidentimit dhe paraqitjes së gjetjeve 
kryesore përkitazi me këto raste. 
 IKD po ashtu ka anketuar gjyqtarët, avokatët dhe palët në mënyrë që të kuptohen dhe 
paraqiten karakteristikat kryesore të këtyre rasteve. E njëkohësisht pjesë e këtij raporti janë 
edhe gjetjet dhe rekomandimet e nxjerra nga fokus grupi i organizuar nga IKD me 
pjesëmarrës gjyqtarë, avokatë, përfaqësues të institucioneve të tjera kompetente në këtë 
fushë, si dhe përfaqësues të organizatave të shoqërisë civile. 
 IKD në këtë raport ka analizuar edhe ngarkesën me lëndë në fushën e marrëdhënies 
së punës, natyrën e këtyre lëndëve, efikasitetin e institucioneve të drejtësisë, mënyrën e 
zgjidhjes së këtyre rasteve etj. Për më tepër, monitorimi i drejtpërdrejtë i këtyre rasteve nga 
IKD ka mundësuar dhe pasqyrimin e problematikave me të cilat përballet fusha e 
marrëdhënieve të punës në Kosovë. Pjesë e këtij raporti janë edhe intervistat e akterëve 
relevant, derisa para publikimit, ky raport i është ndarë për komente të gjithë hisedarëve që 
mbulojnë këtë fushë për të cilën bën fjalë raporti. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://ejudiciary.org/
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GARANTIMI DHE MBROJTJA E TË 
DREJTËS PËR PUNË 
 

 E drejta për punë në Republikën e Kosovës është e drejtë kushtetuese dhe është një 
nga të drejtat më të rëndësishme ekonomiko-sociale. 
 Themelimi dhe mbrojtja e marrëdhënies së punës rregullohet me Ligjin Nr. 03/L-212 
të Punës, të miratuar në dhjetor të vitit 2010, Ligjin Nr. 03/L-149 për Shërbimin Civil të 
Republikës së Kosovës, të miratuar më 25 qershor të vitit 2010, Ligjin Nr. 04/L-161 për 
Sigurinë dhe Shëndetin në Punë, Ligjin Nr. 04/-L-011 për Organizimin Sindikal, Ligjin Nr. 03/L-
200 për Greva, Ligjin Nr. 04/L-077 për Marrëdhëniet e Detyrimeve, Ligjin Nr. 06/L -048, për 
KPMShCK dhe akte të tjera nënligjore. 
 Sa i përket rasteve gjyqësore, kontestet e punës që lidhen me vendimet e KPMShCK, 
janë nën kompetencë të Departamentit për Çështje Administrative të Gjykatës Themelore në 
Prishtinë, derisa sa i përket rasteve të tjera nga marrëdhënia e punës, kompetente janë 
divizionet civile të gjykatave themelore.  
 Përpos aspektit civil, të drejtat nga marrëdhënia e punës mbrohen edhe me dispozitat 
e KPRKS-së i cili ka paparë një kapitull të veçantë i cili i referohet veprave penale kundër të 
drejtave në marrëdhënie të punës. 
 Ndërsa, kur flasim specifikisht për të drejtat e grave në marrëdhënie të punës, kjo 
pjesë rregullohet në mënyrë më specifike edhe me Ligjin nr. 05/L -021 për Mbrojtjen nga 
Diskriminimi, si dhe Ligjin nr. 05/L-020 për Barazi Gjinore, si ligje specifike që trajtojnë 
diskriminimin me bazë gjinore në punësim. 

 

TRAJTIMI RASTEVE NGA MARRËDHËNIA 
E PUNËS NGA SISTEMI I DREJTËSISË 

  
 Mbrojtja e marrëdhënies së punës përpos me dispozita juridiko – civile, është 
garantuar edhe përmes dispozitave juridiko – penale.  
 Sa i përket trajtimit të rasteve nga marrëdhënia e punës nga ana e sistemit prokurorial, 
në kërkesën e IKD-së për qasje në statistika, KPK ka deklaruar se sistemi prokurorial nuk 
gjeneron fare statistika sa i përket këtyre rasteve.1 
 Mungesa e gjenerimit të të dhënave statistikore për të gjitha kategoritë e veprave 
penale, në rastin konkret veprave penale nga marrëdhënia e punës është pasqyrim i mungesës 
të vullnetit të sistemit prokurorial për t’iu qasur secilës formë të kriminalitetit me 
profesionalizëm, efikasitet dhe efektivitet. Para së gjithash, mungesa e të dhënave të tilla 
paraqet pamundësi të vet sistemit prokurorial për njohjen e këtyre problematikave.  
 Në anën tjetër, mungesa e të dhënave statistikore për trajtimin e veprave penale sipas 
kategorive, në rastin konkret të veprave penale nga marrëdhënia e punës, paraqet edhe 
mungesë të transparencës së sistemit prokurorial përballë publikut, interesi i të cilit është që 
të informohet mbi mënyrën e trajtimit të këtyre rasteve nga institucioni i mandatuar për 
ndjekje penale.  

 
1 Përgjigja e KPK-së në kërkesën e IKD-së për qasje në statistika. 26 maj 2020. 
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 Për më tepër, mungesa e të dhënave mbi mënyrën e zgjidhjes së rasteve të veprave 
penale në marrëdhënie të punës nga ana e sistemit prokurorial krijon shumë dilema, si për 
vet sistemin prokurorial ashtu edhe për publikun, të cilat nuk mund të zgjidhen.  
 Në anën tjetër një numër i madh i padive ushtrohen në Gjykatat Themelore në Kosovë, 
nga ana e paditësve të cilët pretendojnë se punëdhënësit kanë shkelur të drejtat e tyre të 
garantuara me legjislacionin në fuqi.  
 Nga statistikat zyrtare të KGJK-së të siguruara përmes kërkesës për qasje në 
dokumente zyrtare rezulton se numri i rasteve civile të kontesteve të punës është relativisht i 
lartë. 
 Sa i përket kontesteve civile nga marrëdhënia e punës, gjatë vitit 2019, në Gjykatat 
Themelore të Republikës së Kosovës, kanë qenë në punë 6,580 lëndë, prej të cilave 2,891 
kanë qenë të trashëguara nga viti paraprak, ndërsa janë ushtruar 3,689 padi të reja. 
 Gjatë vitit 2019, janë zgjidhur 2,512 lëndë, ndërsa kanë mbetur të pazgjidhura 4,068 
lëndë. 
 

 
Grafiku 1: Trajtimi i rasteve civile lidhur me kontestet e punës nga GjTh-të. 

 
 Në këtë mënyrë, këto të dhëna tregojnë se gjatë vitit 2019, GjTh-të nuk kanë arritur 
që të zgjidhin lëndë aq sa edhe kanë pranuar, duke rritur kështu numrin e lëndëve të 
pazgjidhura të cilat barten vit pas viti.  
 Shprehur në mesatare, gjatë vitit 2019, GjTh-të kanë zgjidhur 68.89% të lëndëve në 
raport me lëndët e pranuara, duke rritur numrin e lëndëve të pazgjidhura për 1,177 lëndë më 
shumë.  
 Sa i përket mënyrës së zgjidhjes së këtyre rasteve, GjTh-të në Republikën e Kosovës 
gjatë vitit 2019 kanë aprovuar 1,385 padi ndërkaq janë refuzuar vetëm 334. Pra, sa i përket 
mënyrës së zgjidhjes së rasteve, pjesa më e madhe e kontesteve të kësaj natyre janë zgjidhur 
në favor të paditësve, padia e të cilëve është aprovuar nga GjTh-të. Ndërsa, vlen të ceket se 
në 431 raste paditësit kanë tërhequr paditë e deponuara. 
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Fatkeqësisht, gjykatat nuk mbajnë regjistra të veçantë që këto raste të mund të identifikohen 
sipas gjinisë së parashtruesve. Andaj dhe ndarja e tyre për të pasqyruar qartë një aspekt 
gjinor është i pamundur në këtë rast. 
 

 
 

  
 Në anën tjetër, për sa i përket natyrës së kontesteve, del se më së shumti raste janë 
paraqitur sa i përket dhënieve materiale2. 
 
 

 
2 Shënim: IKD ka kërkuar qasje statistikat për vitin 2020, si nga KGJK ashtu edhe nga secila gjykatë. 
Por, përgjigja e tyre ka qenë se në këtë fazë e kanë të pamundur të gjenerojnë këto statistika. Këtu 

bënë përjashtim Gjykata Themelore në Prizren dhe ajo në Gjakovë të cilat i kanë dërguar këto statistika, 

si dhe ajo e Ferizajt që ka dërguar pjesërisht statistikat. Ndërsa, sa i përket Gjykatës së Apelit, kjo 
Gjykatë nuk gjeneron të dhëna statistikore lidhur me ngarkesën me lëndë sipas natyrave specifike të 

rasteve, në rastin konkret marrëdhënieve të punës.      
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GJETJET E IKD NË TRAJTIMIN E 
KONTESTEVE TË PUNËS  
 

 Gjetjet e pasqyruara në pjesën e mëposhtme tregojnë situatën e përgjithshme në 
trajtimin e kontesteve të punës. Të gjitha këto raste janë trajtuar në mënyrë të përgjithshme, 
pa i ndarë ato sipas gjinisë së palëve, për shkak se institucionet nuk mbajnë regjistër të 
veçantë të ndarjes së rasteve në këtë formë. 
 IKD në këtë drejtim, përmes monitorimit, si dhe analizimit të secilit rast veç e veç, ka 
identifikuar disa gjetje kryesore të cilat vlejnë në të gjitha rastet andaj edhe i ka pasqyruar si 
tërësi, meqë të njëjtat vlejnë sikur në rastet kur palë kemi burrat, ashtu edhe kur palë janë 
gratë. 
 Një numër i madh i punonjësve në sektorin privat në Kosovë, nuk janë të pajisur me 
kontratë të punës, rrjedhimisht punëdhënësit i shmangen kryerjes së obligimeve ndaj 
punëmarrësve, të cilat rrjedhin nga marrëdhënia e punës, fakt ky i cili vërtetohet nga numri i 
madh i lëndëve të cilat vijnë në gjykatë dhe që kanë objekt pikërisht mos respektimin e 
obligimeve nga marrëdhënia e punës nga ana e punëdhënësve. 
 Lidhur me këtë gjetje IKD ka kërkuar përgjigje nga Inspektorati i Punës. Në përgjigjen 
për IKD ky institucion mungesën e formalizimit të marrëdhënieve të punës e arsyeton me 
“shmangje nga përgjegjësitë, obligimet dhe detyrimet e ndërsjella punëdhënës - punëtorë në 
procesin e punës”.3 
 Ndërkaq lidhur me veprimet që i ka ndërmarr inspektorati me qëllim të parandalimit të 
kësaj dukurie, ky institucion thotë se ka bërë inspektime të vazhdueshme.4 
 Tutje, IKD gjen se karakteristikë e këtyre rasteve është që punëmarrësit nuk i 
paraqesin rastet në polici dhe se rastet e paraqitura në gjykatë janë vetëm pas shkëputjes së 
marrëdhënies së punës. 
 Numri i madh i padive që kanë për objekt kontestet nga marrëdhënia e punës flet për 
një nivel të lartë të shkeljeve të të drejtave të punëtorëve nga punëmarrësit.  

 
3 Përgjigja e Inspektoratit të Punës dhënë për Institutin e Kosovës për Drejtësi e datës 23.01.2021. 
4 Përgjigja e Inspektoratit të Punës dhënë për Institutin e Kosovës për Drejtësi e datës 23.01.2021. 
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 Në këtë drejtim, nga natyra e padive të ngritura, IKD gjen se një numër i madh i 
punonjësve në Kosovë punojnë jashtë orarit të punës apo gjatë festave, për çka nuk marrin 
kompensim siç përcaktohet me LP për punën shtesë. 
 Karakteristikë tjetër për këtë kategori të të punësuarve është se ata rrallë herë 
kërkojnë këto kompensime gjatë kohës sa janë të punësuar, për shkak të rrezikimit të humbjes 
së vendit të punës. Bazuar në gjetjet e monitorimit të IKD-së gjatë monitorimit të këtyre 
rasteve rezulton se shumica dërrmuese e padive bëhen vetëm pasi punëmarrësit tanimë kanë 
shkëputur marrëdhënien e punës me punëdhënësit.  
 Problem tjetër në fushën e marrëdhënieve të punës i cili është identifikuar gjatë 
monitorimit të IKD-së është edhe mungesa e sigurisë në punë, ku si pasojë e kësaj një numër 
i madh i punonjësve kanë humbur jetën në vendin e tyre të punës dhe mijëra njerëz janë 
aksidentuar.  
 IKD ka gjetur se në raste të caktuara punonjësit ndjehen se rrezikojnë vendin e tyre 
të punës me rastin e shprehjes së pakënaqësive, prandaj edhe në raste të shumta ata nuk 
bëhen pjesë e organizimeve sindikale apo edhe nuk marrin pjesë nëpër greva. Kjo nga frika e 
hakmarrjes, se për këtë shkak ata mund të largohen nga puna. Lidhur me këtë inspektorati 
përmes përgjigjes ka deklaruar se të gjithë punëmarrësit mund t’i drejtohen inspektoratit për 
çfarëdo shkelje nga marrëdhënia e punës.5 
 Shembull i kësaj natyre është rasti i vitit 2019 me punëtorët e Aeroportit Ndërkombëtar 
“Adem Jashari”, ku punëtorët nuk e kishin pasur lirinë e organizimit të grevës.  
 Kjo pasi që pjesëmarrja e tyre në grevën e organizuar më 19, 20 e 21 gusht të vitit 
2019 kishte bërë që disave prej tyre t’u shkëputet marrëdhënia e punës e disa të tjerëve të 
mos u vazhdohen kontratat. 
 Kjo ishte konstatuar nga Inspektorati i Punës, i cili pas shqyrtimit të ankesës së 
Shoqatës Sindikale të Punëdhënësit “Limak Kosovo International Airport” J.S.C, kishte 
konstatuar se me rastin e largimit nga puna të punëtorëve ishin bërë shkelje të dispozitave 
ligjore. Me këtë rast, Inspektorati i Punës kishte obliguar punëdhënësin “Limak Kosovo 
International Airport” J.S.C që brenda afatit prej 8 ditësh të anuloj vendimet me të cilat kishte 
larguar nga puna 23 punëtorët e kësaj kompanie, si dhe të anulojë edhe njoftimet për mos 
vazhdimin e kontratave të punës për 28 punonjës. 
 Inspektorati kishte kërkuar nga “Limak” që me rastin e rishqyrtimit të vendimeve dhe 
njoftimeve të shmangë çdo lloj diskriminimi në raport me punëtorët tjerë të punësuar. 
 Sipas vendimit, punëdhënësi nuk kishte arritur të dëshmojë se largimi i punëtorëve 
nga puna kishte të bënte më gjendjen financiare, teknike dhe organizative. Inspektorati po 
ashtu ka konstatuar se në bazë të dëshmive del se performanca e punëtorëve të larguar nga 
puna, gjatë viteve 2017/2018, kishte qenë mbi mesataren pozitive, ndërkaq negative në vitin 
2019 dhe se nuk është dhënë arsyetime se me çfarë kriteri këtyre punëtorëve nuk u ishin 
vazhduar kontratat e punës. 
 Inspektorati po ashtu ka konstatuar se punëdhënësi kishte shkelur edhe Ligjin e Punës, 
kishte amnistuar personat me masa disiplinore të shqiptuara dhe arsyetimi se punëtorët e 
larguar nuk kishin respektuar rregullat e punës, nuk ishte dëshmuar.  
 Sipas Inspektoratit, punëdhënësi kishte shkelur Ligjin e Punës, respektivisht nenin 88 
e 89 në të cilat parashihet liria e asociimit dhe të drejtën për organizimin e grevës, duke i 
larguar nga puna pikërisht personat të cilët kishin marrë pjesë në grevën e datës 19, 20 e 21 
gusht të vitit 2019. 
 Liria sindikale është një e drejtë kushtetuese në Republikën e Kosovës, e cila krahas 
kushtetutës dhe ligjit, mbrohet edhe me instrumente të shumta ndërkombëtare. Në anën 
tjetër, cenimi i së drejtës në grevë është vepër penale, e dënueshme deri në dy (2) vite burgim 
efektiv.  

 
5 Përgjigja e Inspektoratit të Punës dhënë për Institutin e Kosovës për Drejtësi e datës 23.01.2021. 
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 Nisur nga ky fakt, të gjitha institucionet, brenda mandatit të tyre, duhet t’i kushtojnë 
rëndësi mbrojtjes së kësaj të drejte.  
 Me këtë rast, kërkohet që fillimisht të fuqizohen institucionet me mandat inspektimi në 
fushën e marrëdhënies së punës dhe për kryerjen dhe mos kryerjen e punës sipas ligjit, këto 
institucione të mbahen përgjegjës.  
 Bazuar në Ligjin Nr. 2002/9 për Inspektoratin e Punës në Kosovë, funksioni i 
Inspektoratit të punës është mbikëqyrja e zbatimit të ligjit të punës, kushtet e punës dhe 
mbrojtjen në punë.  
 Mirëpo, IKD gjen se ky institucion vazhdimisht ka tejkaluar kompetencat e veta në 
kuptimin e marrjes së vendimeve duke i kthyer në punë punëmarrësit të cilëve për shkaqe të 
ndryshme u është ndërprerë marrëdhënia e punës.  
 Është evidente se roli i Inspektoratit duhet të jetë aktiv në detektimin e shkelësve të 
ligjeve të cilat i ka nën kompetencë. Por, në asnjë rrethanë, ky institucion nuk duhet që 
funksionin e vet ta kryejë në tejkalim të autorizimeve ligjore, duke vendosur për çështje të 
cilat mund të vendosen ekskluzivisht vetëm nga një gjykatë kompetente.  
 Për më tepër, për shkak të kësaj mënyre të veprimit, punëtorë të caktuar shpesh mund 
të humbin afatin ligjor për të parashtruar padi, duke pritur deri në nxjerrjen e vendimit nga 
ana e Inspektoratit të Punës. Po ashtu, në raste kur Prokurori i Shtetit përmes mediave apo 
përmes formave të tjera informohet lidhur me shkelje të kësaj natyre, kërkohet nga ky 
institucion që të iniciojë procedurë penale, në përputhje me kompetencat kushtetuese dhe 
ligjore që ka i njëjti, në mënyrë që mbrojtja e të drejtës sindikale të bëhet edhe me mjete 
penale.  
 Por, sa i përket denoncimit të këtyre rasteve nga vetë palët, ndonëse nuk janë të pakta 
rastet kur punëmarrësit pësojnë, gjatë realizimit të së drejtave të tyre, gjatë tre (3) viteve të 
fundit në Policinë e Kosovës nuk është lajmëruar asnjë rast lidhur me veprat penale të cenimit 
të drejtës në grevë. 
 Një çështje tjetër e ngritur nga avokati Taulant Hodaj pas dërgimit të raportit të IKD 
në konsultim publik tek avokatë, kryetarë të gjykatave dhe kryeprokurorë,  është edhe 
mosrespektimi i afateve të paralajmërimit të përfundimit të kontratës nga ana e 
punëmarrësve.  
 Sipas tij kjo ndikon në krijimin e pasigurisë juridike për shumë punëdhënës e sidomos 
investitor te huaj në Kosovë, që nuk ndjejnë asnjë siguri që punëtorët e tyre do të punojnë 
sipas kontratës. 
 Avokati Florim Shefqeti në përgjigjen e dhënë për këtë raport thotë se numri i vogël i 
inspektoreve paraqet "siguri" për mos zbatimin e Ligjit te Punës, shtuar kësaj përgatitjen 
profesionale të disa inspektorëve që konsiderohet që nuk kanë nivelin e trajnimeve dhe 
njohjes së legjislacionit përkatës. 
 Bazuar në praktikën në Kosovë, Shefqeti thotë se duhet të ketë mbikëqyrje të punës 
së inspektorëve të punës.  
 Ai vlerëson se institucionet/organizmat zbatues te Ligjit te Punës, kanë mungesë të 
përshtatshmërisë së rregullativës së tyre të brendshme me Ligjin e Punës, me çka Inspektorati 
i Punës do te duhej te bënte kontrollimin substancial të nivelit të kësaj normative në raport 
me Ligjin e Punës (caktimi i një afati që këto institucione të bëjnë pranimin/përshtatjen e 
udhëzimeve të Inspektoratit të Punës me qellim te ri/rregullimit të këtyre akteve dhe se pas 
kalimit te periudhës 6 mujore të behej kontrollimi i përmbushjes së sugjerimeve/obligimeve 
te dhëna nga Inspektorati i Punës).6 
 

 
6 Po aty. 
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Rekomandime:  
1. Të rritet numri i inspektorëve të punës. 
2. Inspektorati i Punës të jetë më aktiv në inspektimin e të drejtave nga marrëdhënia e 
punës. 
3. Prokurori i Shtetit të iniciojë hetime në rastet kur nga mediat apo në ndonjë mënyrë 
tjetër merr informacion mbi dyshimet për kryerje të veprës penale nga neni 221 i Kodit 
Nr.06/L-074 Penal i Republikës së Kosovës.  

 

Mos formalizimi i marrëdhënies së punës 
 

 Ndër problemet e vazhdueshme në Kosovë, mbetet mos formalizimi i marrëdhënies së 
punës. Puna jo formale do të thotë që punëmarrësi ka pak ose aspak siguri në punë. 
 Themelimi i marrëdhënies së punës në mënyrë formale nënkupton që punëmarrësit i 
ofrohet mbrojtje ligjore dhe sigurohet pagesa për kontributet shëndetësore dhe shoqërore.  
 Mungesa e formalizmit të marrëdhënies së punës, përbën një burim pasigurie për 
punëtorët. Kjo vlen njësoj sikur për burrat ashtu edhe gratë. Organizata Ndërkombëtare e 
Punës, vlerëson se puna jo formale prezanton konkurrencë të padrejtë midis bizneseve në 
bazë të pagave të ulëta dhe mospagimit të përfitimeve të sigurimeve shoqërore. Mbi të gjitha, 
ajo çon në situata pune që shkelin të drejtat dhe dinjitetin e punëtorëve.7 
 Fakti se një numër i madh i punonjësve në Kosovë janë pjesë e tregut jo formal 
vërtetohet edhe nga statistikat e ASK-së ku në raportin vjetor “Anketën e Fuqisë Punëtore”, 
thuhet se një numër jashtëzakonisht i madh i punonjësve nuk janë të pajisur me kontrata të 
punës. 
 Sipas këtij raporti vjetor të ASK, gjatë vitit 2019, 86.7% e të punësuarve kishin një 
kontratë individuale, ndërsa pjesa tjetër punonin pa kontratë. Sipas ASK-së, 20.0% e të rinjve 
(15 deri 24 vjeç), punonin pa kontratë pune.8 
 Gjatë vitit 2018, 86.0% kishin një kontratë individuale, ndërsa pjesa tjetër punonin 
pa kontratë, derisa 32.2% e të rinjve (15 deri 24 vjeç), punonin pa kontratë pune.9 
 Gjatë vitit 2017, 78.5% kishin një kontratë individuale, ndërsa pjesa tjetër punonin 
pa kontratë, derisa 46.2. % e të rinjve (15 deri 24 vjeç), punonin pa kontratë pune.10 
 Nga këto të dhëna të ASK-së shihet se numri i të punësuarve në tregun jo formal gjatë 
viteve ka pasur rënie, por që një numër i madh i punëtorëve pa kontrata ende është prezent 
në tregun tonë. 
 Fatkeqësisht, ka qenë e pamundur të bëhet një ndarje e këtyre të dhënave sipas 
gjinisë, për shkak se nuk ka një regjistër të veçantë të ndarjes së tyre në këtë formë. 
 Këto gjetje mbështeten edhe në statistikat zyrtare të Sindikatës së Pavarur të Sektorit 
Privat të Kosovës. Sipas kryetarit të kësaj sindikate, mbi 50% të punëtorëve në sektorin privat 

 
7 Organizata Ndërkombëtare e Punës. “Labour inspections and undeclared work in the EU”. F. 5. 

Paragrafi 2 (Shih linkun https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_dialogue/---
lab_admin/documents/publication/wcms_220021.pdf). (Qasur për herë të fundit më 3 mars 2021). 
8Agjencia e Statistikave të Kosovës. “Anketa e Fuqisë Punëtore”. 2019. (Shih linkun https://ask.rks-
gov.net/media/5369/anketa-e-fuqis%C3%AB-pun%C3%ABtore-afp-2019.pdf). (Qasur për herë të 

fundit më 3 mars 2021). 
9 Agjencia e Statistikave të Kosovës. “Anketa e Fuqisë Punëtore”. 2018. (Shih linkun (https://ask.rks-

gov.net/media/4671/anketa-e-tregut-te-punes-2018.pdf). (Qasur për herë të fundit më 3 mars 2021). 
10 Agjencia e Statistikave të Kosovës. “Anketa e Fuqisë Punëtore” 2017. (Shih linkun https://ask.rks-
gov.net/media/3972/anketa-e-fuqis%C3%AB-pun%C3%ABtore-2017-1.pdf). (Qasur për herë të fundit 

më 3 mars 2021). 

https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_dialogue/---lab_admin/documents/publication/wcms_220021.pdf
https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_dialogue/---lab_admin/documents/publication/wcms_220021.pdf
https://ask.rks-gov.net/media/5369/anketa-e-fuqis%C3%AB-pun%C3%ABtore-afp-2019.pdf
https://ask.rks-gov.net/media/5369/anketa-e-fuqis%C3%AB-pun%C3%ABtore-afp-2019.pdf
https://ask.rks-gov.net/media/4671/anketa-e-tregut-te-punes-2018.pdf
https://ask.rks-gov.net/media/4671/anketa-e-tregut-te-punes-2018.pdf
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nuk janë të pajisur me kontrata të punës dhe për dallim nga sektori publik, pagat në këtë 
sektor janë shumë të ulëta, si dhe oraret e punës janë më të gjata.11 
 Përfitimi individual i kompanive konsiderohet si njëri ndër shkaqet kryesore të mos 
formalizimit të marrëdhënies së punës.12 
 Mos formalizimi i punëtorëve në tregun e punës shkakton pasoja shumë dimensionale. 
Fillimisht, mungesa e formalizimit të tregut të punës paraqet pasiguri për punëtorët, të cilët 
në këtë situatë, i ekspozohen cenimit të të drejtave të tyre. Pasoja tjetër që krijohet nga mos 
formalizimi i punës është krijimi i një konkurrence jolojale në treg në mes të punëdhënësve 
që formalizojnë marrëdhënien e punës me punëmarrësit dhe punëdhënësve që nuk e bëjnë 
këtë. Po ashtu, mos formalizimi i marrëdhënieve të punës paraqet dëmtim edhe të buxhetit 
të Republikës së Kosovës, për arsye se për pagat e punëmarrësve, nuk paguhet tatimi i 
përcaktuar me ligj.  
 Për më tepër, mungesa e formalizimit të marrëdhënieve ndikon negativisht edhe tek 
zhvillimi i procedurave gjyqësore. Kjo pasi në rastet e padive të punëmarrësve, punësimi i të 
cilëve nuk ka qenë i formalizuar, në procedurë gjyqësore paraqitet vështirësi në vërtetimin e 
disa fakteve me rëndësi kruciale për rastin, siç janë themelimi i marrëdhënies së punës, pozita 
e të punësuarit, paga, ndërprerja e marrëdhënies së punës etj.  
 Në këtë mënyrë, formalizimi i marrëdhënieve të punës paraqet rëndësi të 
shumanshme. Përkatësisht, krahas interesit privat, formalizimi i marrëdhënieve të punës 
paraqet edhe interes publik.  
 Mos formalizimi i marrëdhënieve të punës paraqet cenim të të drejtave në marrëdhënie 
të punës, vepër penale kjo e sanksionuar me nenin 218 të Kodit Nr.6/L-074 Penal të 
Republikës së Kosovës.  
 Sidoqoftë, IKD gjen se përkitazi me këtë vepër penale, Prokurori i Shtetit ka pasur 
mungesë maksimale të efikasitetit, pasi përgjatë viteve 2017, 2018 dhe 2019, ky institucion 
nuk ka ngritur asnjë aktakuzë sa i përket veprës penale të cenimit të të drejtave në 
marrëdhënie të punës.  
 IKD i është drejtuar me kërkesë të gjithë Kryeprokurorëve të Prokurorive Themelore 
në Kosovë, mirëpo ka marr përgjigje vetëm nga Kryeprokurori i Prokurorisë Themelore në 
Mitrovicë, i cili kryeprokuror lidhur me disbalancin në mes numrit të lëndëve civile dhe numrit 
tejet të vogël të lëndëve penale, ka thënë se nuk ka ndonjë mendim, duke shtuar se sipas tij 
ky disbalanc nuk ka ardhur si rezultat i mos hetimit, ndjekjes të kryerësve të këtyre veprave 
penale nga marrëdhënia e punës.13 
 

Rekomandime:  
1. Institucionet kompetente të hartojnë një strategji për formalizimin e marrëdhënieve të 
punës në Republikën e Kosovës.  
2. Prokurori i Shtetit të ketë një qasje më proaktive në kuptim të mbrojtjes së të drejtave 
nga marrëdhënia e punës përmes mekanizmave penal. 

 

Mungesa e sigurisë në punë 
 
 Gjatë monitorimit të rasteve gjyqësore të kontesteve nga marrëdhënia e punës, IKD 
ka gjetur se që një numër i madh i “të mbijetuarve” nga aksidentet në punë i drejtohen 
gjykatës, ku përmes padive për kompensim dëmi, ata kërkojnë kompensimin e dëmit të 

 
11 Intervistë me Jusuf Azemi .Kryetar i Sindikates së Pavarur të Sektorit Privat të Kosovës. 19 maj 2020 
12 Intervistë me Jusuf Azemi. Kryetar i Sindikates së Pavarur të Sektorit Privat të Kosovës. 19 maj 2020. 
13 Përgjigja e Kryeprokurorit të Prokurorisë Themelore në Mitrovicë për IKD-në. 23.02.2021. 
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shkaktuar me rastin e aksidenteve në punë, pasi sipas padive punëdhënësit e tyre nuk kishin 
arritur që të sigurojnë kushte të përshtatshme në punë.  
 Sipas kryetarit të Sindikatës së Pavarur të Sektorit Privat të Kosovës, siguria në punë 
në Kosovë është katërfish më e rrezikuar sesa në vendet në rajon, kjo për shkak të mungesës 
së mekanizmave të mjaftueshëm mbikëqyrës, pasi që numri i vogël i inspektorëve e 
pamundëson mbikëqyrjen e zbatimit të legjislacionit në fuqi.14 
 Lidhur me numrin e aksidenteve në vendin e punës të cilat kanë përfunduar me 
fatalitet, sipas statistikave që posedon SPSPK, në vitin 2017 kanë qenë 24 raste të vdekjes në 
vendin e punës, në vitin 2018, 27 raste dhe në vitin 2019, 17 raste.15 
Madje sipas tij një numër i madh i aksidenteve nuk lajmërohen fare, për shkak të frikës për 
humbjen e vendit të punës.  
 Këto të dhëna, dallojnë me të dhënat e Inspektoratit të Punës. Sipas raporteve vjetore 
të publikuara në ueb faqen zyrtare të këtij institucioni, del se gjatë vitit 2017 janë evidentuar 
19 raste të vdekjeve dhe 50 raste të aksidenteve në punë, gjatë vitit 2018, janë evidentuar 
22 raste të vdekjeve ndërsa 125 raste të aksidenteve në punë, derisa sa i përket vitit 2019, 
ky institucion nuk ka publikuar fare raportin vjetor. 
 Në këtë drejtim, IKD përmes kërkesës për qasje në statistika ka kërkuar nga Policia e 
Kosovës të dhëna për numrin e rasteve të paraqitura në polici lidhur me aksidentet në punë 
dhe rastet që kanë përfunduar me fatalitet, por sipas përgjigjes së policisë ata nuk posedojnë 
të dhëna të tilla. 
 Sipas përgjigjes së policisë, lidhur me veprat penale “Cenimi i të drejtave në 
marrëdhëniet e punës”, “Cenim i të drejtave të punësimit dhe papunësisë” dhe “Cenim i te 
drejtave nga sigurimi social”, gjatë vitit 2017, janë paraqitur 8 raste, gjatë vitit 2018 asnjë 
rast, dhe gjatë vitit 2019 tre raste.16 
 Sa i përket vitit 2020, për veprat penale Cenimi i të drejtave në marrëdhëniet e punës”, 
“Cenim i të drejtave të punësimit dhe papunësisë” dhe “Cenim i te drejtave nga sigurimi social” 
sipas statistikave të Policisë gjatë kësaj periudhe janë paraqitur gjashtë (6) raste. 
Pesë (5) prej tyre janë për sa i përket veprës penale “Cenimi i të drejtave në marrëdhëniet e 
punës” ndërkaq një vepër penale për sa i përket veprës “Cenim i të drejtave të punësimit dhe 
papunësisë”. 
 Ndërsa, për vepra penale të kësaj kategorie, sistemi prokurorial nuk mban fare të 
dhëna.  
 Sa i përket sistemit gjyqësor, gjatë viteve 2017, 2018 dhe 2019 nuk është pranuar 
asnjë aktakuzë nga Prokurori i Shtetit sa i përket veprës penale “Cenimi i të drejtave në 
marrëdhëniet e punës”. Në fakt, në statistikat e KGJK-së për vitin 2017 figurojnë shtatë (7) 
raste nga kapitulli i veprave penale kundër të drejtave në marrëdhënie të punës, ku të gjitha 
prej tyre kanë të bëjnë me veprën penale të “cenimit të të drejtave të punësimit dhe të 
papunësisë”. Gjashtë (6) prej këtyre rasteve figurojnë edhe në statistikat e vitit 2019, që i bie 
se për gjatë këtyre tre (3) viteve, gjykatat kanë zgjidhur vetëm një (1) prej këtyre shtatë (7) 
rasteve dhe gjashtë (6) të tjera kanë mbetur të pazgjidhura.  
 Çështja e mungesës së igurisë në punë, është adresuar në aspekt të përgjithshëm 
gjinor, meqë edhe rastet e trajtuara në këtë pjesë të raportit nuk mund të ndahen në bazë të 
gjinisë, për shkak se institucionet përkatëse i evidentojnë ato në aspekt të përgjithshëm. 

 
14 Intervistë me Jusuf Azemi .Kryetar i Sindikates së Pavarur të Sektorit Privat të Kosovës. 19 maj 2020. 
15 Intervistë me Jusuf Azemi .Kryetar i Sindikates së Pavarur të Sektorit Privat të Kosovës. 19 maj 2020. 
16 Përgjigja në kërkesën e datës 18 maj 2020, e pranuar më 23 maj 2020 nga Policia e Kosovës. 
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Rekomandime:  
1. Inspektorati i Punës në kuadër të mandatit të vet ligjor të ndërmerr masa urgjente në 
inspektimin e bizneseve lidhur me ofrimin e sigurisë në punë.  
2. Prokurori i Shtetit të tregojë rol proaktiv në mbrojtjen e drejtave nga marrëdhënia e 
punës, sipas mandatit kushtetues dhe ligjor që ka. 
3. Zyra e Kryeprokurorit të Shtetit të nxjerrë udhëzim me shkrim mbi mënyrën e veprimit 
të Prokurorëve të Shtetit në këto raste.   
4. Gjykatat të tregojnë efikasitet në trajtimin e rasteve penale nga fusha e marrëdhënieve 
të punës.  

 

Zvarritja e proceseve gjyqësore  
 
 Kushtetuta dhe ligjet e Republikës së Kosovës si dhe konventat evropiane garantojnë 
të drejtën e mjeteve efektive juridike kundër vendimeve gjyqësore dhe administrative që 
shkelin të drejtat ose interesat e qytetarëve të saj.  
 

“Secili person ka të drejtë të përdorë mjetet juridike kundër vendimeve 
gjyqësore dhe administrative të cilat cenojnë të drejtat ose interesat e saj/tij në 

mënyrën e përcaktuar me ligj”17 
  
 Sipas KEDNj-së18 gjykimi brenda një afati të arsyeshëm është pjesë kruciale e gjykimit 
të drejtë, derisa jurisprudenca e GjEDNj-së ka theksuar se është detyrë e shteteve që të 
organizojnë sistemet e tyre gjyqësore në atë mënyrë që gjykatat të jenë në gjendje për të 
garantuar të drejtën e secilit për të nxjerrë një vendim gjyqësor përfundimtar në lidhje me të 
drejtat dhe detyrimet civile, brenda një afati të arsyeshëm.19  
 Nevoja e zgjidhjes së ngutshme të kontesteve që rrjedhin nga marrëdhënia e punës 
është e përcaktuar me ligj.20  
 Gjatë monitorimit të kontesteve gjyqësore që rrjedhin nga marrëdhënia e punës, IKD 
ka gjetur se ka zvarritje të vazhdueshme në trajtimin e kontesteve të punës nga ana e 
gjykatave, ku kjo zvarritje shkon deri në 10 vite, derisa në anën tjetër, në mënyrë të 
paarsyetuar për qasje ndryshe ka numër të vogël të kontesteve të kësaj natyre, zgjidhja e të 
cilave bëhet për një (1) apo dy (2) vite. IKD vlerëson dhe vazhdimisht kërkon që rastet e të 
gjitha natyrave të trajtohen në kohë të arsyeshme. Porse, trajtimi i pabarabartë i palëve që 
konsiston në dallueshmëri të theksuar kohore në zgjidhjen e lëndëve paraqet qasje selektive 
dhe trajtim të pabarabartë të palëve. Për më tepër, një qasje e tillë ndikon edhe në uljen e 
besimit të publikut në paanshmërinë dhe besueshmërinë e gjyqësorit. Sipas ligjit, kjo qasje 
paraqet shkelje disiplinore nga ana e gjyqtarëve.21  
 Rast i kësaj natyre është kontesti nga marrëdhënia e punës të cilin e kishte pasur ish-
shefi i Krimeve Ekonomike në Policinë e Kosovës, Nazim Sahiti, i cili përmes padisë së ushtruar 
më 7 dhjetor 2018, kishte kërkuar nga gjykata anulimin e vendimit të Drejtorisë së 
Përgjithshme të Policisë, me të cilin ai ishte shkarkuar nga pozita e drejtorit të Drejtorisë së 
Hetimeve të Krimeve Ekonomike dhe Korrupsionit në Policinë e Kosovës. 

 
17 Kushtetuta e Republikës së Kosovës. Neni 32. 
18 Konventa Evropiane për të Drejtat e Njeriut. Neni 6.1.  
19 Comingersoll S.A. kundër Portugalisë. Aktgjykim. GjEDNj. 2000. Paragrafi 24.; Lupeni Greek Catholic 

Parish dhe të tjetër kundër Rumanisë. Aktgjykim. GjEDNj. 2016. Paragrafi 142. 
20 Ligji Nr. 03/L-006 për Procedurën Kontestimore. Neni 475. 
21 Ligji Nr.6/L-057 për Përgjegjësinë Disiplinore të Gjyqtarëve dhe Prokurorëve. Neni. 5.2.2.2 dhe 

5.2.2.15.  
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 Padia e tij ishte aprovuar më 11 prill 2019, respektivisht katër (4) muaj pas ushtrimit 
të padisë. Një efikasitet të kësaj natyre, nuk e kishin pasur shumë qytetarë të tjerë të cilëve 
u ishte dashur të prisnin deri në 15 vite për zgjidhjen e një kontesti. 
 Rast diametralisht i kundërt me rastin e Sahitit është rasti i paditësit Ismajl Zogaj, i cili 
si anëtar i LDK-së, kishte qenë i punësuar si zyrtar për pylltari në Komunën e Malishevës. 
Komuna e Malishevës, e udhëhequr atë kohë nga PDK e kishte larguar atë nga puna, për 
shkak se siç e kanë arsyetuar në vendim, Zogaj kishte munguar në punë, duke mos u 
nënshkruar në listën e evidencës së ardhjes në punë prej datës 19 deri më 23 shtator 2005. 
 Por, Zogaj pretendon se largimi nga puna ishte bërë për shkak të bindjeve politike. 
Prej largimit nga puna në vitin 2005, Zogaj kishte nisur procedurat administrative dhe 
gjyqësore për t’u rikthyer në punë. Rrugëtimi i tij në kërkim të drejtësisë kishte qenë i gjatë 
pasi që gjyqësori disa herë e kishte kthyer çështjen në rivendosje, duke zvarritur procedurën 
gjyqësore dhe duke i pamundësuar paditësit realizimin e të drejtës së tij. 
 Rast tjetër i kësaj natyre që përpos zvarritje paraqet edhe mungesë të profesionalizmit 
është rasti i 17 punëtorëve të Hotel “Victory”, sikurse kishte ndodhur në rastin 17 punëtorët 
e N.Sh. “Victory” të cilët më 31 gusht 2014 ishin larguar nga puna. Ndaj këtij vendimi, të 
njëjtit më 2 dhjetor 2014 kishin paraqitur padi në Gjykatën Themelore të Prishtinës. Sipas 
padisë, largimi nga puna ishte bërë me urdhër verbal të pronarit të NSH “Victory”, Blerim 
Vitija, i cili në mënyrë të njëanshme iu kishte ndërprerë marrëdhënien e punës pa kurrfarë 
sqarimi. Më 20 shkurt 2017 gjykata kishte marrë në trajtim rastin e tyre me ç ‘rast ishin 
mbajtur 10 seanca gjyqësore. Këto seanca gjyqësore vazhduan të mbahen duke thirrur 
dëshmitarë dhe ekspertë deri më 10 qershor 2018 kur gjyqtarja e rastit, kishte marrë vendin 
për hudhjen poshtë të padisë duke e cilësuar të njëjtën si të pasafatshme. Pra, në kundërshtim 
me ligjin22, veprimin që gjyqtarja ishte dashur ta marrë vetëm pas shqyrtimit paraprak të 
rastit, e kishte marrë vetëm pasi kishte mbajtur 10 seanca gjyqësore.   
 Lidhur me këtë IKD ka kërkuar nga Kryetarët e gjykatave komente lidhur me zvarritjen 
e proceseve gjyqësore, mirëpo IKD ka marr përgjigje vetëm nga u.d. Kryetari i Gjykatës 
Themelore në Prizren.  
 Lidhur me zvarritjen e proceseve gjyqësore, u.d. Kryetari i Gjykatës Themelore në 
Prizren thotë se me marrjen e detyrës ka kërkuar nga gjykatësit të iu ipet prioritet kontesteve 
të punës duke shtuar se kjo gjykatë përkundër shtimit të numrit të rasteve nga marrëdhënia 
e punës ka numër të vogël të gjykatësve.23 
 

“E di që gjykatësit janë duke e dhënë maksimumin e vet në secilën procedurë, 
por kjo gjykatë ka mungesë të gjyqtarëve pasi që disa gjyqtar janë pensionuar 

disa janë avancuar dhe tani më 6 gjyqtarë i kemi më pak”24 
 
 Sa i përket zvarritjes së proceseve gjyqësore, avokati Florim Shefqeti në komentet e 
tij për këtë raport ka thënë se praktika e Gjykatës së Apelit në të konsideruarit të vendimeve 
të Inspektoratit të Punës si titull të përshtatshëm për përmbarim dhe disa si të pa 
përshtatshme ka paraqitur dykuptimësi të vendosjes nga ana e kolegjeve te kësaj gjykate. 
 “Po ashtu, KPMSHC përmes trajtimit të rasteve pas afateve ligjore, pas kompletimit te 
KPMSH, paraqet pasiguri dhe dualizëm të vendosjes nga ana e gjykatës në njërën anë dhe 
KPMSHC në anën tjetër që ka raste që vendoset ndryshe nga Gjykata” thuhet në përgjigjen e 
Shefqetit.  
 Në anën tjetër, zvarritja e kontesteve nga marrëdhënia e punës cenon edhe sigurinë 
juridike të punëdhënësit, pasi që në momentin kur gjykata nuk vendos për vite të tëra, dhe 

 
22 Ligji Nr.03/L-006 për Procedurën Kontestimore. Neni 391. 
23 Përgjigje nga u.d. Kryetari i Gjykatës Themelore për IKD-në. 23.02.2021. 
24 Po aty. 
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pas vendosjes e obligon punëdhënësit ta kthej në punë punëmarrësin dhe t’i kompensoj pagat 
për 5 – 10 vite apo edhe më shumë, shkakton dëm të madh financiar tek punëmarrësi.  
 IKD në këtë pjesë ka trajtuar disa prej rasteve më karakteristike, të evidentuara nga 
monitorimi sistematik i sistemit gjyqësor. Por vlen të ceket se i njëjti fat ndjek edhe rastet kur 
paditëse janë gratë. 
 Vendosja brenda afateve kohore përpos që do të mbronte të drejtat e punëmarrësve 
dhe do të ruante sigurinë juridike të tyre, do të disiplinonte edhe punëdhënësit duke u 
pamundësuar që pa bazë ligjore të largonin nga puna punëtorët, por se jo që këto vendime 
të kenë një kosto enorme për punëdhënësin, e cila kosto ndikon më pastaj në mënyrë enorme 
në aktivitetin e vet.  
 

Rekomandime:  
1. Gjyqtarët të respektojnë ligjin në kuptim të zgjidhjes së ngutshme të rasteve nga 
marrëdhënia e punës.  
2. Kryetarët e gjykatave të përkujdesen që rastet civile nga marrëdhënia e punës të 
zgjidhen sipas prioritetit të caktuar me ligj.  
3. Kryetarët e gjykatave në cilësinë e autoriteteve kompetente sipas Ligjit Nr.6/L-057 për 
Përgjegjësinë Disiplinore të Gjyqtarëve dhe Prokurorëve të iniciojnë procedura disiplinore 
ndaj gjyqtarëve që paraqesin qasje selektive ndaj palëve dhe cenojnë besimin e publikut 
në paanshmërinë dhe besueshmërinë e gjyqësorit.  
4. Komisioni për Administrimin e Gjykatave në KGJK të bëjë një analizë me rekomandime 
për mënyrën se si të adresohet zgjidhja e kontesteve nga marrëdhënia e punës brenda 
afateve të arsyeshme.  
5. Në përputhje me dispozitat ligjore dhe jo në dëm të cilësisë, gjyqtarët të administrojnë 
rastet sipas parimit të ekonomizimit të procedurës, në mënyrë që edhe kohëzgjatja totale 
e rasteve të jetë më e shkurtër.  

 

DISKRIMINIMI I GRAVE NË 
MARRËDHËNIEN E PUNËS 
 
 Të gjitha çështjet e adresuara deri më tash, të cilat identifikohen në kontestet e punës, 
përfshijnë një aspekt të përgjithshëm gjinor, duke mos pasur mundësi që të ndahen për 
analizë më të detajuar veç e veç për gra dhe burra. Kjo sidomos për shkak se institucionet 
përgjegjëse, nuk mbajnë regjistra të veçantë ku do t’i identifikonin rastet dhe problemet që 
trajtohen në secilin rast, varësisht nga gjinia e palës në një kontest të caktuar pune.  
 Rrjedhimisht, krahas gjetjeve dhe elementeve të përmendura më sipër, si p.sh. çështja 
e mos formalizimit të marrëdhënies së punës, zvarritja e procedurave, mungesa e sigurisë në 
punë, etj. që janë problemet të njëjta të cilat ndjekin si burrat ashtu e gratë, IKD gjen se 
gratë, më tepër sesa burrat, në marrëdhënie pune ballafaqohen veçanërisht edhe me 
diskriminim me bazë gjinore. 
 Kjo përbën një problematikë të veçantë, sidomos në aspektin e trajtimit të këtyre 
rasteve, por njëkohësisht edhe në radhë të parë raportimin e rasteve të tilla dhe parashtrimin 
e tyre para institucioneve përgjegjëse. 
 Përkundër një kornize ligjore të përafruar me standardet e Bashkimit Evropian, sfida 
më e madhe gjithsesi mbetet aspekti praktik, ku gratë në baza ditore janë viktimë e 
diskriminimit në marrëdhënie pune dhe për më tepër të gjitha shkeljet e tilla jo çdo herë 
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trajtohen dhe adresohen në mënyrë të drejtë nga ana e institucioneve përkatëse, duke ndikuar 
kështu drejtpërdrejt pastaj në dekurajimin e grave të tjera për raportimin dhe realizimin e të 
drejtave të veta në procedurë. 
 IKD për qëllim të këtij raporti ka organizuar edhe një fokus grup me gjyqtarë, avokatë, 
përfaqësues të institucioneve të tjera shtetërore relevante, si dhe përfaqësues të shoqërisë 
civile, ku është diskutuar lidhur me avancimin e të drejtave të grave në marrëdhënie pune. 
 Nga ai diskutim janë nxjerrë disa përfundime konkrete, në bazë të të cilave janë nxjerrë 
rekomandime specifike që do të ndikonin tutje në avancimin e të drejtave të grave në 
marrëdhënie pune. 
  
 

Monitorimi i kontesteve të grave në marrëdhënie pune 
 
 Veçanërisht sfiduese për monitoruesit e IKD ka qenë fakti se asnjë nga gjykatat nuk 
ka një regjistër të veçantë ku klasifikohen dhe mund të identifikohen rastet, ku gratë janë palë 
në procedurë në një kontest pune. 
 Përkundër kësaj, IKD përgjatë periudhës kohore të zbatimit të këtij projekti, prej 
shkurtit 2020 e deri në prill 2021, ka identifikuar dhe monitoruar mbi 200 seanca gjyqësore të 
natyrës civile, por dhe administrative, ku gratë kanë qenë të përfshira në konteste të ndryshme 
nga marrëdhënia e punës.  
 Në këtë drejtim, IKD ka gjetur se përgjatë kësaj periudhe kohore nuk ka pasur asnjë 
rast ku gjykatat kanë vendosur mbi diskriminimin në bazë të Ligjit mbi Diskriminim. 
 Bazuar në monitorimin e këtyre rasteve, dëshmohet se diçka e tillë veçanërisht ndodhë 
për shkak se edhe në ato raste vetëm është përmendur në referatin e padisë se në rastet 
konkrete ekziston diskriminim, kërkesëpadia nuk ka përmbajtur diçka konkrete në këtë 
drejtim, që nënkupton se pala në padi në asnjë rast nuk ka kërkuar konstatimin e kësaj çështje 
apo dënimin e institucionit/kompanisë përkitazi me këtë situatë. 
 Vlen të ceket se përgjithësisht numri i rasteve ku kemi gra të përfshira në konteste të 
punës ku pretendohet për diskriminim në punë është i ulët. Një disbalancë e tillë e rasteve të 
diskriminimit të cilat ndodhin në përditshmëri dhe mos përkthimi i tyre në padi të paraqitura 
në gjykatat e vendit, tregon më së miri gjendjen e vetëdijesimit kundrejt raportimit të këtyre 
rasteve tek institucionet kompetente. 
 
Rekomandime:  

1. Të bëhet profilizimi i gjyqtarëve që trajtojnë vetëm konteste të punës. 
2. Ky numër i gjyqtarëve të profilizuar të jetë në përputhje me numrin e lëndëve të kësaj 
natyre që pranohen nëpër gjykata. 
3. Avokatët të mbajnë trajnime të vazhdueshme lidhur me të drejtat e grave në marrëdhënie 
pune. 
4. Shoqëria civile të organizojë kampanja vetëdijësuese, që gratë në masë sa më të madhe të 
kuptojnë të drejtat dhe mundësitë e tyre për realizimin e të njëjtave. 
5. Në vendimet që nxjerrën nga gjykatat e Kosovës, veçanërisht në kontestet e punës, të 
citohen vendimet e Gjykatës Evropiane për të Drejtat e Njeriut, meqë ka vendime që i 
referohen ekskluzivisht të drejtave të punës. 
  
 
 



21 
 

Analiza e aktgjykimeve të rasteve të kontesteve të grave në 

marrëdhënie pune 
 
 IKD ka identifikuar dhe analizuar 30 aktgjykime të kësaj natyre, të përzgjedhura në 
mënyrë rastësore, duke nxjerrë kështu në pah karakteristikat specifike për këto raste. 
 Krahas evidentimit të shkeljeve të përgjithshme, veçse të adresuara në këtë raport, 
mbi të gjitha, zvarritjes së procedurës, IKD ka identifikuar edhe disa specifika të veçanta për 
secilin nga këto raste. 
 Vlen të ceket se nga kjo analizë e aktgjykimeve rezulton që numri më i madh i rasteve 
të kontesteve të punës ku janë të përfshira gratë ka të bëjë me pagat jubilare dhe ato 
përcjellëse. Pastaj, kemi rastet ku paditëset kanë kërkuar kompensim të pagës apo diferencës 
në pagë, kurse evidentohen edhe kur është kërkuar anulim i vendimit dhe kthim në vendin e 
punës. 
 Në pjesën më të madhe, kontestet e punës që trajtohen nga gjykatat, përfshijnë rastet 
që rrjedhin pas përfundimit të marrëdhënies së punës. Në fakt, kjo e dhënë flet për një mos 
guxim të palëve që të raportojnë dhe përmes rrugëve ligjore të kërkojnë të drejtat e tyre gjatë 
kohës sa janë në marrëdhënie të punës. 
 

 
  
 Ndërsa, nga 32 palë të identifikuara nga këto 30 aktgjykime, vetëm gjashtë (6) prej 
tyre nuk kanë pasur përfaqësues në ballafaqimin e tyre në gjykatë. Ndërsa, 26 të tjera janë 
paraqitur me përfaqësues. 
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 Sa i përket afatit kohor të trajtimit të këtyre rasteve të analizuara, IKD ka gjetur se 
mesatarja kohore e trajtimit të këtyre rasteve prej ditës së paraqitjes së padisë e deri në ditën 
e marrjes së vendimit përfundimtar nga Gjykata e Apelit, mesatarisht kalojnë 1,599 ditë apo 
më shumë sesa 4 vjet. 
 Kjo dëshmon se gjyqtarët përkundër që këto lëndë i zgjidhin më shpejtë sesa rastet e 
përgjithshme të natyrës civile, sepse në raportin e IKD për Drejtësinë Civile, rezulton se rastet 
në Departamentin e Përgjithshëm – Divizioni Civil përfundojnë për plot 2,801 ditë apo mbi 7 
vjet25, megjithatë dëshmohet se kjo nuk mjafton për të siguruar efikasitet të mjaftueshëm në 
këto raste të ndjeshme. 
 
Rekomandime: 
1. Në rastet kur parashtrohen padi në konteste pune dhe pretendohet për diskriminim, përveç 
kërkesave specifike bazuar në Ligjin Punës, në kërkesëpadi të kërkohet edhe konstatimi i 
diskriminimit nga ana e gjykatës. 
2. Gjykatat të mbajnë regjistër të veçantë të këtyre rasteve në mënyrë që të evidentohen në 
mënyrë specifike sipas gjinisë së tyre. 
 

Anketimi i gjyqtarëve, avokatëve dhe paditëseve në kontestet e 

punës 
 
 IKD ka realizuar edhe pyetësor me palët në procedurë. Në këtë drejtim IKD ka 
anketuar 41 gjyqtarë, 73 avokatë dhe 7 paditëse, prej ku edhe ka nxjerrë të dhënat në vijim.  
 Numri i të anketurave nëpër kategori (gjyqtarë, avokatë e palë) varion, për shkak të 
gatishmërisë së treguar nga secila palë për t’u përgjigjur në pyetësorët e IKD. Veçanërisht 
sfidues ka qenë identifikimi i palëve, meqë edhe në rastet e monitoruara në gjykatë, në pjesën 

 
25 Instituti i Kosovës për Drejtësi. Drejtësia Civile. Prishtinë, 2019 
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më të madhe palët nuk marrin pjesë drejtpërdrejtë në seancë, por vetëm përmes 
përfaqësuesve të tyre. 
 Fillimisht IKD ka kërkuar të dijë se nga sa raste të kësaj natyre kanë pranuar gjyqtarët 
përgjatë tri viteve të fundit, nga ku dëshmohen dy çështje tashmë të shtruara nga IKD. E 
para, se institucionet tona nuk kanë një regjistër të mirëfilltë që identifikon dhe mban statistika 
të veçanta që të dihet se sa dhe si kryhen këto raste nëpër institucionet tona. Dhe e dyta, se 
numri i këtyre rasteve të raportuara është i vogël.  
 Megjithatë, është me interes të theksohet se nga përgjigjet e gjyqtarëve vërehet se 
përgjithësisht kemi një tendencë rritjeje, marrë parasysh se numri më i madh i rasteve të 
evidentuara nga ta, shfaqet në vitin 2020, për dallim nga vitet 2019 dhe 2018 (edhe pse jo të 
gjithë kanë arritur t’i ndajnë rastet nëpër vite kur kanë dhënë përgjigjen e tyre). 
 

 
  
 Përgjigje të përafërta kemi pranuar edhe nga avokatët, nga përgjigjet e të cilëve 
kuptohet se të njëjtit nuk kanë trajtuar raste të kësaj natyre pothuajse fare. 
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Grafiku 7. Përgjigjet e gjyqtarëve mbi numrin e rasteve nga 
marrëdhënia e punës që kanë pranuar gjatë tri viteve të fundit, 

ku padia i është referuar Ligjit mbi Diskriminimin (në bazë 
gjinore)
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 Ngjashëm si më sipër, nga këto pyetësor rezulton se sa i përket kohëzgjatjes dhe 
përfundimit të këtyre rasteve, vlerësim të përafërt kanë gjyqtarët edhe avokatët, të cilët në 
masë më të madhe konsiderojnë se kohëzgjatja e një procesi të tillë konsiston në afërsisht 2 
vjet në shkallë të parë dhe po aq në shkallë të dytë. 
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Grafiku 8. Përgjigjet e avokatëve mbi numrin e rasteve të 
diskriminimit gjinor në marrëdhënie të punës që kanë trajtuar
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 Një gjetje specifike përbën përgjigja e palëve, që si shumicë konsiderojnë se para 
inicimit të kontestit, kanë pasur shumë njohuri mbi të drejtat e tyre në marrëdhënie pune. 
 

 
 
 Por ndryshe mendojnë avokatët, të cilët trajtojnë raste të kësaj natyre. Sipas tyre, në 
momentin kur paraqiten për të kërkuar shërbimet e avokatit, palët kanë kryesisht pak njohuri 
për të drejtat e tyre në marrëdhënie pune. 
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Grafiku 10. Vlerësimi i avokatëve mbi kohëzgjatjen e 
procedurës në kontestet nga marrëdhënia e punës
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 Në pothuajse gjysmën e rasteve të palëve të anketuara, të njëjtat kanë deklaruar se 
janë ndier të diskriminuara në bazë gjinore gjatë kohës sa kanë qenë në marrëdhënie pune. 
Fatkeqësisht, përkundër kësaj, vetëm një nga to ka deklaruar se e ka raportuar rastin, kurse 
gjashtë të tjerat jo. 
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Grafiku 12. Përgjigjet e avokatëve, mbi atë se sa kanë pasur 
njohuri palët për të drejtat e tyre në marrëdhënie pune
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Trajtimi i rasteve të diskriminimit të grave në marrëdhënie të 

punës nga Inspektorati i Punës dhe Këshilli i Pavarur Mbikëqyrës 

i Shërbyesve Civilë të Kosovës 
 
 Për sa i përket trajtimit të këtyre rasteve nga këta dy (2) mekanizma, IKD ka gjetur se 
as njëri dhe as tjetri, nuk kanë trajtuar ndonjë rast të tillë. 
 Për më tepër, në emisionin “Mbrojtja e grave nga diskriminimi në punë”, të realizuar 
në kuadër të “Betimi për Drejtësi”, anëtari i KPMSHCK-së Arben Mehmeti ka deklaruar se ky 
institucion nuk ka pranuar shumë ankesa mbi këtë bazë. 
 
 “Kryesisht ankesa kanë bo në çështjet e ligjshmërisë së aspekteve tjera d.m.th. nuk 
kemi shumë ankesa që adresohen me qëllim që ju ka shkel një e drejtë sa i përket ligjit për 
barazi gjinore, kryesisht te na ka ankesa që kanë të bëjnë me çështje të konkurseve, çështje 
të eventualisht të sistematizimi jo adekuat, të ndonjë transferimi në pozita jo adekuate, nuk 
ka shumë në këtë drejtim d.m.th. çështje që adresohen prej ankuesve që lidhen ekskluzivisht, 
që lidhen me çështjen gjinore, por na nuk kemi arritë me nxjerr një përfundim në këtë drejtim, 
d.m.th. edhe palët në këtë drejtim edhe ankuesit, nuk kemi vërejtë se kanë ndonjë ankesë në 
këtë drejtim që është shkel ligji për barazi gjinore ose aspekti gjinor ka qenë si një nga 
elementet kryesore që ju ka cenu ndonjë e drejtë”.26 
  
 E njëjta situatë vlen edhe për institucionin tjetër, atë të Inspektoratit të Punës, ku 
zëvendës-kryeinspektori i punës Agim Millaku, thotë se në Inspektoratin Punës në pak raste 
palët paraqesin pretendime se ka diskriminim në marrëdhëniet e punës. 
 
 “Në vitin 2020, nuk kemi pas ndonjë ankesë lidhur me diskriminimin e grave në vendin 
e punës në Inspektoratin e Punës, nuk do të thotë që nuk ka, por sa janë ato të vetëdijësume 
për format e diskriminimit dhe për format që mund t’i paraqesin në Inspektorat të Punës, kjo 
është çështje që mund të diskutohet, por deri tani nuk kemi pas një ankesë të tillë. [...] Ka 
mundësi që në kuadër të shkeljeve të të drejtave nga marrëdhënia e punës ndër të tjera mund 
të përfshihet edhe diskriminimi në vendin e punës, por që si diskriminim i drejtpërdrejtë nuk 
kemi të raportum. Dhe realizimi i të drejtave nga marrëdhënia e punës nënkupton edhe pagën 
e ndryshme për vend të punës, për punë të njëjta paguhen ndryshe, edhe ky është një lloj 
diskriminimi, por që asnjëherë nuk është prezantu prej palëve si diskrinimin”27. 
  
 Ndërsa, sa i përket aspektit gjinor, nga KPMSHCK kanë njoftuar se nga viti 2018 janë 
parashtruar 625 ankesa nga gratë.  
 Nga këto, në vitin 2018 është vendosur për 262 ankesa, prej të cilave 35 janë aprovuar, 
27 janë detyrim për vendosje, 2 pjesërisht të aprovuara, 43 të hedhura poshtë, 124 janë 
refuzuar, në 7 raste KPMSHCK është gjetur jo kompetent, në 13 raste kemi përfundim 
procedimi, kurse 15 rishqyrtim. Në vitin 2019 në KPMSHCK kanë arritur 251 ankesa, nga të 
cilat janë vendosur vetëm 2. Ku një është aprovuar, kurse tjetra është refuzuar. Në vitin 2020 
kanë arritur 80 ankesa.28 

 
26 Deklarata e anëtarit të KPMSHCK-së Arben Mehmeti, në emisionin “Betimi për Drejtësi”, të titulluar 
“Mbrojtja e grave nga diskriminimi në punë”, i transmetuar në Radio Televizionin e Kosovës (RTK), më 

06 mars 2021. 
27 Deklarata e zëvëndëskryeinspektorit të punës Agim Millaku, në emisionin “Betimi për Drejtësi”, të 

titulluar “Mbrojtja e grave nga diskriminimi në punë”, i transmetuar në Radio Televizionin e Kosovës 

(RTK), më 06 mars 2021. 
28 Përgjigja e Këshillit të Pavarur Mbikëqyrës të Shërbyesve Civil të Kosovës për IKD-në, përmes postës 

elektronike. 21 shtator 2020. 
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 Deri në kohën e marrjes së përgjigjes nga IKD29, KPMSHCK ka qenë pa anëtarë meqë 
të njëjtëve u kishte skaduar mandati dhe rrjedhimisht për mungesë kuorumi për vendimmarrje 
ky institucion nuk ka arritur të vendosë për asnjë ankesë. Kjo situatë ka filluar qysh në fund 
të janarit 2019. 
 Në anën tjetër, nga IP kanë deklaruar se për 3 vitet e fundit (2018-2020), ku palë në 
konteste të ndryshme kanë qenë gra, kanë pranuar gjithsej 348 ankesa. Prej këtyre, i kanë 
aprovuar 214, të pabazuara i kanë gjetur 113, dy (2) raste i kanë dërguar në kompetencë të 
inspektorëve, një (1) rast është në procedurë dhe tetë (8) palë e kanë tërhequr ankesën.30 
 
 

 

 
 

 
29 Data e marrjes së përgjigjes: 21 shtator 2020. 
30 Përgjigja e Inspektoratit të Punës për IKD-në, përmes postës elektronike. 05 tetor 2020. 
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PËRFUNDIMI 
 

 Raporti në pjesën e parë i adresohet gjetjeve të përgjithshme, ku elemente të caktuara 

të trajtuara dhe të ngritura në atë pjesë kanë të bëjnë me të dy gjinitë, pra me gjendjen e 

punëtorëve në aspekt të përgjithshëm. Kjo sidomos për shkak se institucionet përgjegjëse nuk 

përmbajnë regjistra të veçantë ku të dhënat përpunohen sipas gjinisë së palëve dhe që do të 

na mundësonte një analizë të tillë të rasteve konkrete. 

 Në këtë drejtim, praktika e evidentuar nga monitorimi i IKD-së tregon se sistemi i 

drejtësisë nuk i përgjigjet kërkesave kushtetuese dhe ligjore për mbrojtjen e këtyre të 

drejtave. Për më tepër, IKD ka gjetur se gratë, më tepër sesa burrat, në marrëdhënie pune 

ballafaqohen veçanërisht me diskriminim me bazë gjinore, gjë që përbën një problematikë të 

veçantë, sidomos në aspektin e trajtimit të këtyre rasteve dhe po ashtu edhe sa i përket 

raportimi të rasteve të tilla dhe parashtrimin e tyre para institucioneve përgjegjëse. 

 Përkundër një kornize ligjore të përafruar me standardet e Bashkimit Evropian, sfida 

më e madhe për gratë që janë viktimë e diskriminimit në marrëdhënie pune, mbetet aspekti 

praktik, ku të gjitha shkeljet e tilla jo çdo herë trajtohen dhe adresohen në mënyrë të drejtë 

nga ana e akterëve institucionalë përkatëse, duke ndikuar kështu drejtpërdrejt pastaj në 

dekurajimin e grave të tjera për raportimin dhe realizimin e të drejtave të veta në procedurë. 

 IKD ka gjetur se janë disa çështje kryesore që përmbajnë problematikë të veçantë për 

statusin e punëtorëve në Kosovë. Në raport, këto gjetje janë identifikuar në aspekt të 

përgjithshëm dhe jo duke adresuar qartazi aspektin gjinor. Kjo për shkak se gjykatat nuk 

mbajnë regjistra të veçantë që këto raste të mund të identifikohen sipas gjinisë së 

parashtruesve. Megjithatë, të gjitha këto gjetje, qoftë sa i përket mos formalizimit të 

marrëdhënies së punës, mungesës së sigurisë në punë, si dhe zvarritjes së proceseve 

gjyqësore janë shkelje që IKD i ka identifikuar në raste ku palë kanë qenë edhe gratë edhe 

burrat. 

 Ndër problemet e vazhdueshme në Kosovë, mbetet mos formalizmi i marrëdhënies së 

punës. Puna jo formale do të thotë që punëmarrësi ka pak ose aspak siguri në punë. Mos 

formalizimi i punëtorëve në tregun e punës shkakton pasoja shumë dimensionale. Fillimisht, 

mungesa e formalizimit të tregut të punës paraqet pasiguri për punëtorët, të cilët në këtë 

situatë, i ekspozohen cenimit të të drejtave të tyre. Pasoja tjetër që krijohet nga mos 

formalizimi i punës është krijimi i një konkurrence jolojale në treg në mes të punëdhënësve 

që formalizojnë marrëdhënien e punës me punëmarrësit dhe punëdhënësve që nuk e bëjnë 

këtë. Po ashtu, mos formalizimi i marrëdhënieve të punës paraqet dëmtim edhe të buxhetit 

të Republikës së Kosovës, për arsye se për pagat e punëmarrësve, nuk paguhet tatimi i 

përcaktuar me ligj. Për më tepër, mungesa e formalizimit të marrëdhënieve ndikon negativisht 

edhe tek zhvillimi i procedurave gjyqësore. Kjo pasi në rastet e padive të punëmarrësve, 

punësimi i të cilëve nuk ka qenë i formalizuar, në procedurë gjyqësore paraqitet vështirësi në 

vërtetimin e disa fakteve me rëndësi kruciale për rastin, siç janë themelimi i marrëdhënies së 

punës, pozita e të punësuarit, paga, ndërprerja e marrëdhënies së punës etj.  

 IKD nga analiza e rasteve ka identifikuar edhe një situatë të një rreziku të madh në 

punë, ku dhjetëra persona të vdekur e të aksidentuar janë raportuar vit pas viti.  
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 Përballë të gjitha këtyre problemeve, pasiviteti i Prokurorit të Shtetit në raport me 

ndjekjen penale lidhur me krimet kundër marrëdhënies së punës dhe mungesa e efikasitetit 

të gjykatave në trajtimin e rasteve civile ndërtojnë argumentin se sistemi i drejtësisë nuk është 

duke përmbushur mandatin kushtetues dhe ligjor në drejtim të eliminimit të problemeve me 

të cilat përballet fusha e marrëdhënies së punës në Kosovë.  

 Gjatë monitorimit të rasteve gjyqësore të kontesteve nga marrëdhënia e punës, IKD 

ka gjetur se që një numër i madh i “të mbijetuarve” nga aksidentet në punë i drejtohen 

gjykatës, ku përmes padive për kompensim dëmi, ata kërkojnë kompensimin e dëmit të 

shkaktuar me rastin e aksidenteve në punë, pasi sipas padive punëdhënësit e tyre nuk kishin 

arritur që të sigurojnë kushte të përshtatshme në punë. 

 Ndërsa, zvarritjet e shpeshta më së shumti dëmtojnë palët. Përkundër faktit se ligji 

përcakton se këto raste duhet të trajtohen me një urgjencë më të madhe, IKD ka gjetur se 

zvarritjet e shumta të këtyre rasteve brenda sistemit të drejtësisë pothuajse ia humbin 

kuptimin mjeteve juridike për mbrojtjen e këtyre të drejtave, për shkak se palët duhet të 

presin me vite të tëra që rastet e tyre të marrin një epilog gjyqësor. 

 Kushtetuta dhe ligjet e Republikës së Kosovës si dhe konventat evropiane garantojnë 

të drejtën e mjeteve efektive juridike kundër vendimeve gjyqësore dhe administrative që 

shkelin të drejtat ose interesat e qytetarëve të saj. Ndërsa, sipas KEDNj-së gjykimi brenda një 

afati të arsyeshëm është pjesë kruciale e gjykimit të drejtë, derisa jurisprudenca e GjEDNj-së 

ka theksuar se është detyrë e shteteve që të organizojnë sistemet e tyre gjyqësore në atë 

mënyrë që gjykatat të jenë në gjendje për të garantuar të drejtën e secilit për të nxjerrë një 

vendim gjyqësor përfundimtar në lidhje me të drejtat dhe detyrimet civile, brenda një afati të 

arsyeshëm. 

 Karakteristikë është se përveç këtyre problemeve të përgjithshme, të cilat 

përfaqësojnë si burrat, ashtu edhe gratë, IKD ka gjetur se gratë, përveç këtyre problemeve, 

sfidë të veçantë në marrëdhënie pune kanë ballafaqimin me diskriminim me bazë gjinore. 

Megjithatë, përgjatë kësaj periudhe kohore nuk ka pasur asnjë rast ku gjykatat kanë vendosur 

mbi diskriminimin në bazë të Ligjit mbi Diskriminim. 

 Bazuar në monitorimin e këtyre rasteve, dëshmohet se diçka e tillë veçanërisht ndodhë 

për shkak se edhe në ato raste vetëm është përmendur në referatin e padisë se në rastet 

konkrete ekziston diskriminim, kërkesëpadia nuk ka përmbajtur diçka konkrete në këtë 

drejtim, që nënkupton se pala në padi në asnjë rast nuk ka kërkuar konstatimin e kësaj çështje 

apo dënimin e institucionit/kompanisë përkitazi me këtë situatë. 

 Një disbalancë e tillë e rasteve të diskriminimit të cilat ndodhin në përditshmëri dhe 

mos përkthimi i tyre në padi të paraqitura në gjykatat e vendit, tregon më së miri gjendjen e 

vetëdijesimit kundrejt raportimit të këtyre rasteve tek institucionet kompetente. 

 Sa i përket afatit kohor të trajtimit të këtyre rasteve të analizuara, IKD ka gjetur se 

mesatarja kohore e trajtimit të këtyre rasteve prej ditës së paraqitjes së padisë e deri në ditën 

e marrjes së vendimit përfundimtar nga Gjykata e Apelit, mesatarisht kalojnë 1,599 ditë apo 

më shumë sesa 4 vjet. Kjo dëshmon se gjyqtarët përkundër që këto lëndë i zgjidhin më shpejtë 

sesa rastet e përgjithshme të natyrës civile, megjithatë dëshmohet se kjo nuk mjafton për të 

siguruar efikasitet të mjaftueshëm në këto raste të ndjeshme. 

 Për sa i përket trajtimit të këtyre rasteve nga këta Inspektorati i Punës dhe Këshilli i 

Pavarur Mbikëqyrës i Shërbimit Civil të Kosovës, IKD ka gjetur se as njëri dhe as tjetri, nuk 

kanë trajtuar ndonjë rast të diskriminimit të grave në marrëdhënie pune. 
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 Rastet në vijim përfshijnë edhe paditës burra dhe evidentojnë mënyrën e trajtimi të 
rasteve nga institucionet përkatëse. IKD ka paraqitur këto raste në vijim, të cilat ilustrojnë 
qartë mënyrën e trajtimit të tyre. Të njëjtat ndodhin edhe në rastet kur palë në procedurë 
janë gratë. 

SHTOJCA I: TRAJTIMI I RASTEVE 

SPECIFIKE NGA MARRËDHËNIA E 

PUNËS NGA GJYKATAT THEMELORE 
 

Trajtimi i kontesteve që ndërlidhen me kompensimin e dëmit të 

shkaktuar në punë 

 

Rasti 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 Qerim Beka më 12 tetor 2010, kishte ushtruar padi me të cilën kishte kërkuar nga GjTh 
në Prishtinë ta obligoj të paditurën t’ia kompensoj dëmin për lëndimet e pësuara gjatë orarit 
të punës. 
 Në padi thuhet se paditësi më 29 gusht 2010, në Mirash, Komuna e Obiliqit, ka pësuar 
lëndime të rënda në kokë dhe në dorën e majtë, gjatë kryerje së punëve dhe detyrave të 
punës. 
 Bazuar në padi, deri te lëndimi i paditësit, kishte ardhur ashtu që pasi i njëjti ishte 
duke u kthyer nga terreni, ku mirëmbajtësit ekskavatorin e kishin lënë pa drita, dhe si pasojë 
e kësaj paditësi fare nuk kishe pasur mundësi të ketë pamjen e duhur për vozitjen e tij. 
 Sipas padisë, paditësi nuk e kishte parë se ishte duke ecur në drejtim të një hendeku, 
ku kishte rënë duke pësuar lëndime të rënda. 
 
 
 
 
 
 Paditësi kishte ushtruar padi në tetor të vitit 2010, pas gati një dekade dhe zhvillimit 
të disa seancave gjyqësore, punëdhënësi i tij respektivisht e paditura ishte pajtuar që për 
dëmin e shkaktuar gjatë orarit të punës, ta kompensoj me 2,000 euro. 

Pas gati një dekade, arrihet pajtimi gjyqësor për kompensimin e dëmit të shkaktuar në 

vendin e punës. 

Gjykata Themelore në Prishtinë 

Nr. i lëndës: C.nr.1265/19 

Paditës: Qerim Beka 

E paditur: Korporata Energjetik e Kosovës (KEK) 

Data e paraqitjes së padisë: 12.10.2010 

Faza e procedurës: Ka përfunduar me pajtim gjyqësor 

Data e vendosjes: 06.02.2020 
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 Ndryshe, ky rast ishte gjykuar njëherë, ku Gjykata Themelore në Prishtinë, më 14 
korrik 2014, paditësit ia kishte aprovuar pjesërisht kërkesëpadinë dhe atë për të gjitha 
kategoritë e dëmit, shumën prej 3,625,00 euro, ndërsa shumat tjera të kërkuara i ishin 
refuzuar. 
 Ndërsa, Gjykata e Apelit, më 19 prill 2019, e ka prishur vendimin e shkallës së parë, 
dhe lëndën e ka kthyer në rigjykim, me arsyetimin se shumat e aprovuara janë në kundërshtim 
me praktikën gjyqësore. 
 Në këtë rast paditësit i është pamundësuar realizimi i të drejtës së tij brenda afatit të 
arsyeshëm.  
 
 

Rasti 2 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 Bashkim Maqastena më 3 prill 2003, kishte ushtruar padi me të cilën kishte kërkuar 
nga GjTh në Prishtinë, ta obligoj të paditurën që ta kompensoj atë me 165 mijë euro, për 
lëndimet e pësuara në punë. 
 Siç pretendohet në padi, me 24 korrik 2000, derisa kishte qenë duke punuar, kishte 
pësuar aksident duke u djegur në dorën e majtë, në anën e djathtë të fytyrës dhe me ç ‘rast 
kishte humbur shikimin në syrin e djathtë. Siç thuhet në padi, paditësi me rastin e pësimit të 
këtij aksidenti, pa fajin e tij, kishte pësuar lëndime të rënda trupore, kishte pësuar shëmtim, 
humbje të shikimit në syrin e djathtë, zvogëlim të aktivitetit jetësor dhe frikë. 
 
 
 
 
 Kanë kaluar gati 17 vite prej kur paditësi i cili si pasojë e lëndimeve të marra në 
vendin e punës pa fajin e tij, kishte pësuar lëndime të rënda trupore, me ç ‘rast si pasojë e 
djegies kishte humbur shikimin në syrin e djathtë. 
 Ndryshe, ky rast ishte gjykuar njëherë, ku me aktgjykimin e Gjykatës Themelore në 
Prishtinë, të datës 5 mars 2014, ishte aprovuar pjesërisht kërkesëpadia e paditësit Maqastena. 
 Me këtë aktgjykim, ishte aprovuar kërkesëpadia e paditësit për kompensimin e 33 mijë 
euro, për të gjitha kategoritë e dëmit, ndërsa pjesa tjetër e kategorisë mbi shumat e kërkuara, 
padia ishte refuzuar si e pathemeltë. 
 Ndërsa, Gjykata e Apelit, më 28 gusht 2017, e kishte prishur vendimin e shkallës së 
parë dhe çështjen e kishte kthyer në rigjykim, me udhëzim që për vërtetimin e drejtë të 
gjendjes faktike, sërish të angazhohen ekspertë mjekësorë, për të sqaruar të gjitha format e 
dëmit që ka pësuar paditësi si pasojë e lëndimit në punë. 
 Në këtë rast paditësit i është pamundësuar realizimi i të drejtës së tij brenda afatit të 
arsyeshëm.  

Pas gati 17 vitesh apo 6,145 ditësh gjykata pjesërisht aprovon padinë e paditësit për 
kompensimin e dëmit të shkaktuar në vendin e punës. 

Gjykata Themelore në Prishtinë 

Nr. i lëndës: C.nr.2516/17 

Paditës: Bashkim Maqastena 

E paditur: Korporata Energjetik e Kosovës (KEK) 

Data e paraqitjes së padisë: 03.04.2003 

Faza e procedurës: Aprovohet pjesërisht padia. 

Data e vendosjes: 13.01.2020 
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Rasti 3 

 
 
. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Burim Latifi më 2 shtator 2011 kishte ushtruar padi në GjTh në Prishtinë me kërkesën 
që të obligohen të paditurit që t’ia kompensojnë atij dëmin e shkaktuar si pasojë e lëndimeve 
të marra gjatë orarit të punës. 
 Nga të paditurit ai kishte kërkuar kompensimin e dëmit në shumë prej 25 mijë euro. 
 Në padi pretendohet se në qershor të vitit 2010, paditësi gjatë orarit të punës, kishte 
dërguar kamion e ndërmarrjes ndërtimore “Nartel”, për riparimin e gomës te i padituri 
autoservisi – vullkanizer “DIMI”. 
 Siç thuhet në padi, pasi që i padituri autoservisi – vullkanizer “ IMI”, e kishte riparuar 
gomën, ajo kishte pëlcitur dhe si pasojë kishte mbetur i vdekur punëtori i servisit, kurse 
lëndime të rënda trupore kishte pësuar tani paditësi. 
Prandaj, paditësi me anën e kësaj padie, po kërkon nga gjykata që padia dhe kërkesa e saj 
të aprovohen si të bazuara dhe të detyrohen të paditurat t’ia kompensojë dëmin material dhe 
jo material në shumë prej 25 mijë euro. 
 Kanë kaluar gati 8 vite prej kur paditësi kishte kërkuar kompensimin e dëmit të 
shkaktuar me gjatë orarit të punës.  
 Lidhur me këtë rast është caktuar nxjerrja e ekspertizës, dhe i njëjti është ende në 
procedurë. 
 Zvarritja e procedurës nga viti 2011 i ka pamundësuar paditësit realizimin e të drejtës 
së tij brenda afatit të arsyeshëm, e që gjykimi në kohë të arsyeshme, është një nga 3 
elementet që sipas KEDNj-së përbën të drejtën për një proces të rregullt gjyqësor. Në 
shumicën dërrmuese të rasteve, në sistemin gjyqësor të Republikës së Kosovës nuk ka pasur 
mundësi që të zbatohet kjo e drejtë e qytetarëve, derisa arsyet kanë qenë të ndryshme. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Gjykatës i janë dashur 2,882 ditë deri në trajtimin e rastit ku paditësi kërkon kompensim 
për dëmin e shkaktuar gjatë orarit të punës. 

Gjykata Themelore në Prishtinë 

Nr. i lëndës: C.nr.1942/11 

Paditës: Burim Latifi 

I paditur: “Nartel” dhe dyqani për servisimin e automjeteve “Dimi” 

Data e paraqitjes së padisë: 02.09.2011 

Data e mbajtjes së seancës përgatitore: 08.07.2019  

Faza procedurale: Në proces në shkallë të dytë 
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Rasti 4 

 Azem Sopjani më 18 janar 2014, kishte ushtruar padi në GjTh në Prishtinë, ku kishte 

kërkuar t’i njihet e drejta për kompensimin e dëmit të shkaktuar gjatë orarit të punës. 

 Në padi thuhet se në maj të vitit 2013, paditësi ka pësuar lëndime të rënda trupore në 
vendin e punës dhe atë përderisa kishte qenë duke punuar, e kishin zënë tetë pllaka të granitit. 
 Në padi thuhet se paditësi në këtë situatë kishte qëndruar për një interval të gjatë 
kohor, derisa kishin intervenuar punëtorët e tjerë të firmës, konkretisht tani të palës së 
paditur. 
Si pasojë e kësaj, sipas padisë, ai kishte pësuar lëndime të rënda trupore, dhembje fizike, frikë 
dhe nevojë për kujdesin e huaj. 
 
 
 
 
 Kanë kaluar gati 5 vite prej kur paditësi kishte kërkuar kompensimin e dëmit të 
shkaktuar me gjatë orarit të punës.  
 Ky rast ende nuk ka marr një epilog, duke i pamundësuar paditësit realizimin e të 
drejtës së tij brenda afatit të arsyeshëm, e që gjykimi në kohë të arsyeshme, është një nga 
tre elementet që sipas KEDNj-së përbën të drejtën për një proces të rregullt gjyqësor. Në 
shumicën dërrmuese të rasteve, në sistemin gjyqësor të Republikës së Kosovës nuk ka pasur 
mundësi që të zbatohet kjo e drejtë e qytetarëve, derisa arsyet kanë qenë të ndryshme. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Gjykatës i janë dashur 4,857 ditë deri në trajtimin e rastit ku paditësi kërkon kompensim 
për dëmin e shkaktuar gjatë orarit të punës. 

Gjykata Themelore në Prishtinë 

Nr. i lëndës: C.nr.146/14 

Paditës: Azem Sopjani 

E paditur: Kompania “Gubetini” 

Data e paraqitjes së padisë: 18.01.2014 

Data e mbajtjes së seancës përgatitore: 14.08.2019  

Faza procedurale: Në proces në shkallë të dytë. 
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Trajtimi i kontesteve që ndërlidhen me shkëputje të 

marrëdhënies së punës 

 
 

Rasti 1 

 Besarta Hasani përmes padisë së ushtruar më 19 shkurt 2014, kishte kërkuar nga GjTh 

në Prishtinë, që ta obligoj të paditurën, Bankën për Biznes, që ta kthej në vendin e saj të 

punës, pasi pretendon se në kundërshtim me ligjin dhe pa paralajmërim ishte larguar nga 

puna. 

 Siç thuhet në padi, paditësja kishte lidhur kontratë pune me të paditurën që nga viti 

2008, për kohë të pacaktuar, në vendin e punës sporteliste. 

 Në padi thuhet se e paditura pa paralajmërim, me vendimin e datës 30 dhjetor 2013, 
asaj ia kishte ndërprerë marrëdhënien e punës. 
 Bazuar në padi, kundër këtij vendimi paditësja kishte ushtruar ankesë, por siç thuhet 
në padi, e njëjta nuk ishte përgjigjur. 
 
 
 
 
 
 
 Paditësja kishte ushtruar padi në shkurt të vitit 2014, ndërkaq rasti i saj kishte arritur 
të trajtohet nga gjykata pas më shumë se pesë vitesh kur edhe ishte mbajtur seanca  
 Në seancën përgatitore, paditësja ishte përfaqësuar nga avokati Zhivoin Jokanoviq, 
por që për përfaqësimin e saj ai nuk kishte pasur autorizim. 
 Gjykata kishte mbajtur seancën në mënyrë që pas përfundimit të saj avokati të sjelltë 
autorizimin, por këtë ai nuk e kishte bërë, dhe në seancën e radhës ndonëse i ftuar në mënyrë 
të rregullt, avokati nuk ishte paraqitur për seancë dhe padia ishte konsideruar e tërhequr.  
 Pas më shumë se pesë vitesh pas që ishte paraqitur, padia ishte konsideruar e 
tërhequr. 
 IKD vlerëson se zvarritja kaq e madhe e rastit përpos që shkel parimin mbi gjykimin e 
drejtë dhe të arsyeshëm, por mund të ndikoj që palët të heqin dorë nga realizimi i kërkesave 
të tyre.  
 Sa i përket zvarritjes së procedurës, me qëllim të trajtimit sa më efikas të këtyre 
kontesteve për shkak të natyrës që ato kanë, LPK ka paraparë një procedurë të veçantë, me 

Gjykatës i janë duhur 2,038 ditë deri në trajtimin e padisë së paditëses e cila kërkonte 
kthimin në punë dhe kompensimin e pagave. 

Gjykata Themelore në Prishtinë 

Nr. i lëndës: C.nr.527/14 

Paditës: Besarta Hasani  

E paditur: Banka Për Biznes (BPB) 

Data e paraqitjes së padisë: 19.02.2014 

Data e mbajtjes së seancës përgatitore: 25.10.2019 

Faza e procedurës: Padia është konsideruar e tërhequr 
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qëllim paditësit brenda afatit më të shkurtër kohorë t’i mundësohet realizimi i të drejtave të 
tyre, e cila procedurë nuk është zhvilluar sipas këtij përcaktimi ligjor në rastin konkret. 
 
 

Rasti 2 

 Liridon Abazi, përmes padisë së ushtruar më 27 mars 2015, kishte kërkuar nga Gjykata 

Themelore në Prishtinë, anulimin e vendimit të datës 16 shkurt 2015, me të cilën e paditura 

Byroja Kosovare e Sigurimeve i kishte shkëputur marrëdhënien e punës. 

 Sipas padisë, paditësi ishte në marrëdhënie pune tek e paditura në vendin e punës 
operator i policave në pikën kufitare Mutivodë, ku kishte lidhur kontratë pune deri më 23 
shkurt 2015, mirëpo më 16 shkurt 2015, të njëjtit iu kishte dorëzuar vendimi me të cilin e 
paditura ia kishte ndërprerë marrëdhënien e punës. Kundër këtij vendimi paditësi kishte 
ushtruar ankesë, por që lidhur me këtë, në padi thuhet se nuk kishte marrë përgjigje brenda 
afatit ligjor. 
 
 
 
 

 
 Paditësi kishte ushtruar padi në gusht të vitit 2015 ndërsa rasti i tij kishte filluar të 
trajtohet nga gjykata pas katër vitesh. 
 Ky rast ende nuk ka arritur të marr një epilog nga gjykata ndonëse kanë kaluar më 
shumë se katër vite. 
 Për trajtimin e kontesteve të punës LPK ka paraparë një procedurë të veçantë, me 
qëllim që paditësit brenda afatit më të shkurtër kohorë t’i mundësohet realizimi i të drejtave 
që ndërlidhen me marrëdhënien e punës. 
 Në këtë drejtim, LPK ka paraparë afate më të shkurta, ku edhe për përmbushjen e 
obligimit e edhe për ushtrimin e ankesës ka paraparë afat prej 7 ditësh.31 
 Në anën tjetër gjykimi në kohë të arsyeshme është një nga tre elementet që sipas 
KEDNj-së përbën të drejtën për një proces të rregullt gjyqësor. Në shumicën dërrmuese të 
rasteve, në sistemin gjyqësor të Republikës së Kosovës nuk ka pasur mundësi që të zbatohet 
kjo e drejtë e qytetarëve, derisa arsyet kanë qenë të ndryshme. 
 

 
31 Ligji NR. 03/L-006 për Procedurën Kontestimore. Neni 467 dhe 477. 

Gjykatës i janë dashur 1,585 ditë deri në trajtimin e padisë së paditësit, i cili kërkonte 

kthimin në punë dhe kompensimin e pagave. 

Gjykata Themelore në Prishtinë 

Nr. i lëndës: C.nr.744/15 

Paditës: Liridon Abazi  

E paditur: Byroja Kosovare e Sigurimeve (BKS) 

Data e paraqitjes së padisë: 27.03.2015 

Data e mbajtjes së seancës përgatitore: 09.08.2019 

Faza procedurale: Në proces në shkallë të dyte 
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Rasti 3 

  

Arlind Sharani përmes padisë së ushtruar më 10 shkurt 2009, kishte kërkuar nga GjTh në 

Prishtinë anulimin e vendimeve me të cilat Shërbimi Doganor, i kishte shkëputur marrëdhënien 

e punës dhe kthimin në punë. 

 Sipas padisë paditësi ka qenë i punësuar te e paditura, ish-Shërbimi doganor i UNMIK-
ut për kohë të pacaktuar, si Zyrtar i lartë doganor, grada 6 prej 10 shkurti 2003 e deri në 
suspendimin dhe përjashtimin e paligjshëm nga puna më 11 shtator 2008. 
 Sipas padisë paditësi po pretendon se i është bërë shkelje ligjore me vendimin e 
Komisionit Disiplinor ku kishte konstatuar se paditësi në cilësinë e zyrtarit doganor, në 
pranimin dhe vlerësimin e dokumentacioneve në zyrën doganore të Hanit të Elezit, në mënyrë 
sistematike kishte keqpërdorur detyrën zyrtare. 
 Siç thuhet në padi, paditësi kishte bërë ankesë kundër vendimit të Komisionit Disiplinor 
të shërbimit doganor më 30 dhjetor 2012, për shkak të konstatimit të gabuar të gjendjes 
faktike dhe vendimit mbi masën disiplinore të përjashtimit nga puna, duke paraqitur fakte mbi 
lëshimet dhe mangësitë e vendimit të Komisionit Disiplinor, ku kishte kërkuar nga Drejtori 
Gjeneral, zbutjen e masës së shqiptuar, mirëpo ankesa i ishte refuzuar. 
 
 
 
 
 
 
  
Paditësi kishte ushtruar padi në shkurt të vitit 2009, ndërsa rasti i tij ende nuk ka marr një 
epilog përfundimtar. Gjykata e shkallës së parë më 30 maj 2014, kishte aprovuar në tërësi si 
të bazuar padinë e paditësit. 
 Por, më 15 prill 2019, rasti ishte kthyer në rigjykim nga Gjykata e Apelit, me arsyetimin 
se aktgjykimi i shkallës së parë është përfshirë në shkelje të procedurës kontestimore, 
aktgjykimi është kundërthënës me vetveten dhe nuk është vërtetuar plotësisht gjendja faktike. 
 Sa i përket zvarritjes së këtij rasti IKD vlerëson se dispozitat ligjore të LPK kanë 
përcaktuar një procedurë të veçantë, me qëllim paditësit brenda afatit më të shkurtër kohorë 
t’i mundësohet realizimi i të drejtave që ndërlidhen me marrëdhënien e punës.  
 
 
 
 

Gjykata Themelore në Prishtinë 

Nr. i lëndës: C.nr.1525/09 

Paditës: Arlind Sharani 

E paditur: Dogana e Kosovës 

Data e paraqitjes së padisë: 10.02.2009 

Data e mbajtjes së seancës përgatitore: 16.07.2019 

Faza e procedurës: Në proces në shkallë të parë 

Gjykimi në rastin ku paditësi po kërkon kthimin në vendin e tij të punës, nga ku pretendon 
se është larguar në mënyrë të kundërligjshme po vazhdon edhe pas 3,956 ditësh. 
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Rasti 4 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Avdullah Ahmeti përmes padisë së ushtruar më 8 janar 2014, kishte kërkuar nga GjTh 
në Prishtinë, që ta kthej në vendin e tij të punës në Kompaninë Rajonale e Mbeturinave 
“Pastrimi” sh.a, Prishtinë, dhe kompensimin e të ardhurave si pasojë e shkëputjes së 
marrëdhënies së punës.  
 Paditësi kishte ushtruar padi në janar të vitit 2014 ndërsa rasti i tij kishte arritur të 
trajtohet nga gjykata pas pesë vitesh. 
 Pas më shumë se pesë vitesh, më 15 nëntor të vitit 2019, padia e paditësit është 
aprovuar në tërësi si e bazuar. 
 
 
 
 
 
 

Rasti 5 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Ish-zyrtari i KEDS-it, Fidan Jashari pas lirimit nga akuza për marrje ryshfeti e cila i 
kishte kushtuar me vendin e tij të punës, i ishte drejtuar GjTh në Prishtinë, nga e cila kishte 
kërkuar kthimin në vendin e tij të punës dhe kompensimin e pagave të pa paguara si rezultat 
i largimit nga puna.  
 Në gusht të vitit 2016 ai kishte ushtruar padi, e cila ishte trajtuar nga gjykata afro tre 
vite më vonë.  
  

Gjykatës i janë dashur 2,112 ditë deri në vendosje lidhur me padinë e paditësit me të 
cilën kishte kërkuar të kthehej në vendin e tij të punës. 

Gjykata Themelore në Prishtinë 

Nr. i lëndës: C.nr.49/15 

Paditës: Avdullah Ahmeti  

E paditur: K.R.M “Pastrimi” 

Data e paraqitjes së padisë: 08.01.2014 

Data e mbajtjes së seancës përgatitore: 01.08.2019 

Aktgjykimi: Aprovohet në tërësi kërkesëpadia 

Gjykata Themelore në Prishtinë 

Nr. i lëndës: C.nr.3372/16 

Paditës: Fidan Jashari  

E paditur: Kompania Kosovare për Distribuim dhe Furnizim me Energji Elektrike (KEDS) 

Data e paraqitjes së padisë: 10.08.2016 

Data e mbajtjes së seancës përgatitore: 03.06.2019 

Faza e procedurës: Aprovohet padia e paditësit 
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 Më 23 dhjetor të vitit 2019, rasti ndaj tij kishte marr epilog, kur GjTh në Prishtinë kishte 
marr aktgjykim me të cilin ai ishte kthyer në vendin e tij të punës.  
 Gjykata kishte obliguar të paditurën t’ia kompensoj atij dyfishin e pagave të papaguara 
si pasojë e largimit nga puna. 
 
 

Rasti 6 

 Zyla Ajeti pas largimit nga puna nga kompania ku punonte Kompania Kosovare për 
Distribuim dhe Furnizim me Energji Elektrike i ishte drejtuar GjTh në Prishtinë, nga e cila 
kërkonte anulimin e vendimit me të cilin i ishte shkëputur marrëdhënia e punës, si dhe 
kompensimin e pagave të pa paguara si rezultat i ndërprerjes së marrëdhënies së punës.  
 Sipas padisë, paditësja kishte qenë në marrëdhënie pune, fillimisht në Korporatën 
Energjetike të Kosovës (KEK), në pozitën punëtor higjiene, në bazë të kontratës së lidhur më 
1 shtator 1999, pastaj në vitin 2013, ishte bërë privatizimi i shpërndarjes dhe furnizimit të 
energjisë elektrike te tani e paditura KEDS, siç thuhet në padi, në vendin e punës zyrtar për 
projekte, sipas kontratës së punës së lidhur më 5 tetor 2015. 
 Më 23 korrik të vitit 2019, GjTh në Prishtinë kishte aprovuar si të bazuar padinë e 
paditëses si të bazuar, duke e obliguar të paditurën që ta kthej në vendin e saj të punës, duke 
ia paguar edhe pagat e papaguara si rezultat i shkëputjes së marrëdhënies së punës.  
 Paditësja kishte ushtruar padi në gusht të vitit 2016 ndërsa rasti i saj kishte arritur të 
trajtohet nga  gjykata afro tre vite më vonë. Ndërkaq pas rreth tre vitesh paditësja kishte 
arritur të realizojë të drejtën e saj. 
 
 
 
 
 
 
 
 

Gjykatës i janë dashur 1,100 ditë deri në trajtimin e padisë së paditësit, i cili kërkonte 
kthimin në punë dhe kompensimin e pagave. 

Gjykata Themelore në Prishtinë 

Nr. i lëndës: C.nr.2688/16 

Paditëse: Zyla Ajeti 

E paditur: Kompania Kosovare për Distribuim dhe Furnizim me Energji Elektrike (KEDS) 

Data e paraqitjes së padisë: 01.11.2016 

Data e mbajtjes së seancës përgatitore: 08.07.2019 

Aktgjykimi i shkallës së parë : Aprovohet padia e paditësit 

Data e vendosjes: 23.12.2019 

 

Gjykatës i janë dashur 1,240 ditë deri në trajtimin e padisë së paditësit, i cili kërkonte 
kthimin në punë dhe kompensimin e pagave. 
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Rasti 7 

 Nazim Sahiti, më 7 dhjetor 2018, kishte ushtruar padi me të cilën kishte kërkuar nga 
Gjykata Themelore në Prishtinë, që ta anulojë vendimin e Drejtorisë së Përgjithshme të 
Policisë, me të cilin ai ishte shkarkuar nga pozita e drejtorit të Drejtorisë së Hetimeve të 
Krimeve Ekonomike dhe Korrupsionit në Policinë e Kosovës, duke kërkuar gjithashtu që të 
kthehen në vendin e tij të punës.  
 Për të arritur deri tek përfundimi i kësaj rasti, Gjykata Themelore në Prishtinë ka 
mbajtur vetëm dy seanca gjyqësore, të cilat që të dyja ishin caktuar brenda muajit mars 2019, 
atë më 6 mars dhe 25 mars 2019.  
 Ndërsa pas përfundimit të kontestit më 25 mars 2019, Gjykata Themelore në Prishtinë 
pas 18 ditëve ka marrë vendim me të cilën e ka aprovuar në tërësi kërkesëpadinë e paditësit 
Nazim Sahiti dhe e ka kthyer në vendin e tij të mëparshëm të punës, me të gjitha të drejtat 
nga marrëdhënia e punës.  
 
 
 
 
 Ndaj këtij vendimi, Policia e Kosovës ka parashtruar ankesë në Gjykatën e Apelit, më 
16 maj 2019 mirëpo e njëjta nuk ka vendosur ende për këtë rast.  
 IKD vazhdimisht ka kërkuar trajtimin e rasteve brenda një afati të arsyeshëm kohor në 
mënyrë që secili qytetar i Republikës së Kosovës të realizoj të drejtat e tij.  
 Mirëpo qasjen e gjykatës në raport me  rastin e Drejtorit të  Hetimeve të Krimeve 
Ekonomike dhe Korrupsionit në Policinë e Kosovës, IKD e sheh selektive dhe ky fakt ndikon 
në uljen e besimit të publikut në sistemin gjyqësor të Republikës së Kosovës. 
 
 

Trajtimi i kontesteve që ndërlidhen me kompensimin e pagave jubilare 

dhe përcjellëse 

 
 Mos zbatimi i kontratave kolektive të nënshkruara nga vet punëdhënësit, ka bërë që 
rasteve ku punonjësit përmes rrugës gjyqësore të realizojnë të drejtat e tyre të garantuara 
me kontratën kolektive të punës. 
 IKD ka monitoruar një numër të madh të seancave gjyqësore objekt i të cilave janë 
pikërisht kontestet e punës ku paditësit kërkojnë nga punëdhënësi i tyre i fundit kompensimin 
e këtyre pagave.  

Gjykata Themelore në Prishtinë 

Nr. i lëndës: C.nr.3586/18 

Paditës: Nazim Sahiti 

E paditur: Drejtoria e Përgjithshme e Policisë së Kosovës. 

Data e paraqitjes së padisë: 07.12.2018 

Data e mbajtjes së seancës përgatitore: 06.03.2019 

Aktgjykimi i shkallës së parë : Aprovohet padia e paditësit 

Data e vendosjes: 11.04.2019 

Gjykatës i janë dashur 69 ditë deri në vendosje për kthim në punë të paditësit. 
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 Në rastet e monitoruara nga IKD, paditë për pagat jubilare janë ushtruar ndaj 
Korporatës Energjetike të Kosovës, Qendrës Klinike Universitare të Kosovës, Qendrës Kryesore 
e Mjekësisë Familjare, Komunës së Prishtinës, Pejës, Malishevës, Fushë Kosovës, Lipjanit, 
Ferizajt, Prizrenit, Shtimes, Kamenicës etj. 
 
 
 
 
 
  
 Gjykata në 90% të rasteve ua njeh të drejtën për këto kompensime punonjësve të 
pensionuar, ndërsa pjesa tjetër e rasteve kur gjykata nuk ua njeh këtë të drejtë është kur ata 
nuk janë të përfshirë në kontratën kolektive të punës, apo nuk kanë arritur përvojën e duhur 
të punës për të qenë përfitues të kësaj të drejtë. 
 
 

SHTOJCA II: TRAJTIMI NGA 

GJYKATA KUSHTETUESE I RASTEVE 

QË NDËRLIDHEN ME 

MARRËDHËNIEN E PUNËS  
 
 Kosova përmes Ligjin për shërbimin civil të Republikës së Kosovës Nr. 03/L-149, ka 
rregulluar edhe marrëdhënien e punës midis shtetit dhe shërbyeseve civil të Kosovës. 
 Ndërkaq përmes krijimit të një institucioni të pavarur siç është Këshilli i Pavarur 
Mbikëqyrës për Shërbyesit Civil (KPMSHC), ka garantuar respektimin e të drejtave që rrjedhin 
nga marrëdhënia e punës midis shërbyesve civil dhe shtetit. 
 Lidhur me shkeljet të cilat pretendojnë se ju janë bërë, shërbyesit civil duhet ti 
drejtohen KPMShCK, të cilët përmes vendimeve konstatojnë nëse janë shkelur apo jo të drejtat 
e punëmarrësve.  

Neni 13 i LKPMShCK-së përcakton se:  
“Vendimi i Këshillit paraqet vendimin administrativ të formës së prerë dhe 
ekzekutohet nga zyrtarit të nivelit të lartë drejtues ose personi përgjegjës i 

institucionit që e ka marrë vendimin e parë ndaj palës. Ekzekutimi duhet të bëhet 
brenda afatit prej pesëmbëdhjetë (15) ditësh nga dita e pranimit të vendimit” 

 
 Ligjshmëria e vendimeve të Këshillit mund të kontestohet vetëm përmes inicimit të 
konfliktit administrativ në Departamentin për Çështje Administrative të Gjykatës Themelore 
në Prishtinë, respektivisht procedura e atakimit të këtyre vendimeve rregullohet me Ligjin për 
Konfliktin Administrativ. 
 Në këtë drejtim, në disa prej rasteve Këshilli kishte konstatuar se shërbyesit civil ishin 
larguar nga puna pa të drejtë, duke vendosur që ata t’i kthente sërish në vendin e tyre të 

Në krahasim me kontestet tjera të punës, kontestet lidhur me paga jubilare dhe 
përcjellëse trajtohen më shpejtë. 
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punës.  Por, realizimi i të drejtave të tyre ishte pamundësuar nga gjykatat për faktin se sipas 
mendimit juridik të Gjykatës Supreme (GjS), vendimet e Këshillit nuk janë tituj përmbarimor.32 
 GjK në aktgjykimet e analizuara kishte konstatuar se sundimi i ligjit është një prej 
parimeve themelore të një shoqërie demokratike dhe pre supozon respektimin e parimit te 
sigurisë juridike, sidomos në lidhje me vendimet gjyqësore që janë bërë përfundimtare dhe të 
përmbarueshme. Asnjë palë nuk ka të drejtë të kërkojë rishikimin e një aktgjykimi 
përfundimtar dhe detyrues vetëm për qëllim të fitimit të një rishqyrtimi dhe vendimi të ri të 
rastit.  
 Po të mos ishte kështu, anulimi i vendimeve përfundimtare do te rezultonte ne një 
klime të përgjithshme të pasigurisë juridike, duke zvogëluar kështu besimin e publikut në 
sistemin gjyqësor dhe si rrjedhojë, edhe në sundimin e të drejtës. Prandaj, organet 
kompetente kanë për obligim pozitiv që ta organizojnë një sistem për zbatimin e vendimeve, 
i cili është efektiv ne kuptimin ligjor dhe atë praktik, dhe i cili siguron zbatimin e tyre pa vonesa 
te panevojshme.33 
 
 

Aktgjykimet e Gjykatës Kushtetuese  

 

Rasti 1 

 
 
 
 
 
 
 Më 10 maj 2011, zyrtari profesional për arkiv historik në Drejtorinë për Kulturë, Rini 
dhe Sport në Komunën e Skenderajt, humbi vendin e punës, pasi që pozita të cilën ai 
ushtronte, u shua. 
 Kërkuesi iu drejtua KPMShCK me pretendimin se vendimi për shuarjen e vendit te 
punës është bërë në kundërshtim me dispozitat e procedurës administrative, duke kërkuar 
kthimin e tij ne vendin e punës dhe kompensimin e pagës. 
 Më 13 shtator 2011, KPMShCK aprovoi ankesën e tij duke e obliguar Komunën që në 
afat prej 15 ditësh nga dita e pranimit te vendimit, parashtruesi i kërkesës të kthehet në 
vendin e tij të punës me te gjitha te drejtat dhe obligimet nga marrëdhënia e punës, duke 
përfshirë kompensimin e pagave mujore në mënyrë retroaktive. 
 Menjëherë pasi morri vendimin e KPMShCK, ai iu drejtua Gjykatës Komunale në 
Skenderaj, për përmbarimin e vendimit. 
 Por, gjykata kishte hedhur poshtë propozimin e për përmbarimin e vendimit të 
KPMShCK, me arsyetimin se vendimi nuk është titull përmbarimor. 
 Kundër këtij vendimi ai ushtroi ankesë në Gjykatën e Qarkut, e cila refuzoi ankesën e 
tij dhe si te pabazuar dhe vërtetoi në tërësi vendimin e Gjykatës Komunale ne Skenderaj. 
 
 
 

 
32 Gjykata Supreme e Kosovë. Agj.nr.136/12. 20.02.2012. (Shih linkun https://supreme.gjyqesori-
rks.org/wp-

content/uploads/legalOpinions/33.%20KPMSHCscan0002_741750.pdf?fbclid=IwAR0UrNTR6inywR-

yx6EpGVEë8DR4UWQha7YY1FyA6jL52_xHy_I_G8ekDZw). (Qasur për herë të fundit më 3 mars 2021). 
33 Aktgjykimi i Gjykatës Kushtetuese. Rasti nr. KI04/12. Paragrafi 45. (Shih linkun https://gjk-ks.org/wp-

content/uploads/vendimet/KI04_12_shq.pdf). (Qasur për herë të fundit më 3 mars 2021). 

Rasti nr. KI112/12  

Parashtrues: Adem Meta 

https://supreme.gjyqesori-rks.org/wp-content/uploads/legalOpinions/33.%20KPMSHCscan0002_741750.pdf?fbclid=IwAR0UrNTR6inywR-yx6EpGVEë8DR4UWQha7YY1FyA6jL52_xHy_I_G8ekDZw
https://supreme.gjyqesori-rks.org/wp-content/uploads/legalOpinions/33.%20KPMSHCscan0002_741750.pdf?fbclid=IwAR0UrNTR6inywR-yx6EpGVEë8DR4UWQha7YY1FyA6jL52_xHy_I_G8ekDZw
https://supreme.gjyqesori-rks.org/wp-content/uploads/legalOpinions/33.%20KPMSHCscan0002_741750.pdf?fbclid=IwAR0UrNTR6inywR-yx6EpGVEë8DR4UWQha7YY1FyA6jL52_xHy_I_G8ekDZw
https://supreme.gjyqesori-rks.org/wp-content/uploads/legalOpinions/33.%20KPMSHCscan0002_741750.pdf?fbclid=IwAR0UrNTR6inywR-yx6EpGVEë8DR4UWQha7YY1FyA6jL52_xHy_I_G8ekDZw
https://gjk-ks.org/wp-content/uploads/vendimet/KI04_12_shq.pdf
https://gjk-ks.org/wp-content/uploads/vendimet/KI04_12_shq.pdf
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Konstatimi i Gjykatës Kushtetuese  
 Gjykata gjeti se moszbatimi i vendimit të Këshillit nga gjykatat e rregullta dhe dështimi 
i organeve kompetente te Republikës se Kosovës për të siguruar mekanizma efikas për te 
siguruar zbatimin e vendimeve përkatëse të organeve dhe te gjykatave përben shkelje te 
neneve 31, 32 dhe 54 te Kushtetutës dhe te nenit 6 dhe 13 te KEDNJ-se. Si rrjedhoje, 
e drejta për gjykim te drejte dhe për mjete efektive juridike, e garantuar me nenet e 
lartcekura, është shkelur dhe se vendimi përfundimtar i KPMK-se duhet te zbatohet në tërësi.34 
 
 
 

Rasti 2 

 

 

 
 Parashtruesja e kërkesës ishte e punësuar ne Ministrinë për Komunitete dhe Kthim si 
zyrtare për barazi gjinore, në bazë të kontratës për periudhë të caktuar kohore prej 1 qershorit 
2007 deri më 30 maj 2009. 
 Kërkueses iu ndërpre kontrata e punës më 24 janar 2008, dhe më pas ajo iu drejtuar 
KPMShCK, ku kërkoi që të kthehet në vendin e saj të punës. 
 Më 25 maj 2009, KPMShCK aprovoi ankesën e saj si të bazuar duke anuluar vendimin 
e MKK dhe duke e obliguar që në afat prej 15 ditëve, ankuesit t'ia mundësojë kthimin në punë 
dhe realizimin e të gjitha të drejtave nga marrëdhënia e punës dhe t'i përtërijë kontratën e 
punës. 
 Ministria i ripërtëriu kontratën dhe i kompensoi pagat në vitin 2012, por këtë e bëri 
vetëm për kohen sa kishte pasur kontratë dhe jo deri në ripërtërirën e kontratës siç thuhej në 
vendim.  
 Për këtë, ajo ju drejtua Gjykatës Themelore në Prishtinë ku edhe fitoi rastin, por pas 
ankesës ajo e Apelit mori një vendim në disfavor të saj. 
 
 
Konstatimi i Gjykatës Kushtetuese  
 Në përfundim, Gjykata konstaton se mos përmbarimi i vendimit te KPMK-se në tërësi 
nga ana e autoriteteve kompetente administrative dhe nga gjykatat e rregullta për pjesën e 
kompensimit te pagave te papaguara, përbën shkelje te neneve 31 dhe 54 te Kushtetutës dhe 
neneve 6 dhe 13 te KEDNJ-se. Si rezultat i kësaj shkeljeje, parashtruesja e kërkesës ishte 
privuar nga e drejta e saj qe te merr kompensim për pagat e papaguara35. 
 
 
 
 
 

 
34Aktgjykimi i Gjykatës Kushtetuese. Rasti nr. KI112/12. Paragrafi 62. (Shih linkun https://gjk-

ks.org/wp-content/uploads/vendimet/KI112-12_Aktgjykim_SHQ.pdf ). (Qasur për herë të fundit më 3 
mars 2021).  

35Aktgjykimi i Gjykatës Kushtetuese. Rasti nr. KI72/14. (Shih linkun https://gjk-ks.org/wp-

content/uploads/vendimet/gjk_ki_72_14_shq.pdf?fbclid=IwAR2785CtVf8CJoJ5R4MMWj9Sl12LMGLRrt

XxGMpop2M8Zz0nTKMP6wj_n6U). (Qasur për herë të fundit më 3 mars 2021). 

Rastin Nr. KI72/14  

Parashtrues: Besa Qirezi 

https://gjk-ks.org/wp-content/uploads/vendimet/gjk_ki_72_14_shq.pdf?fbclid=IwAR2785CtVf8CJoJ5R4MMWj9Sl12LMGLRrtXxGMpop2M8Zz0nTKMP6wj_n6U
https://gjk-ks.org/wp-content/uploads/vendimet/gjk_ki_72_14_shq.pdf?fbclid=IwAR2785CtVf8CJoJ5R4MMWj9Sl12LMGLRrtXxGMpop2M8Zz0nTKMP6wj_n6U
https://gjk-ks.org/wp-content/uploads/vendimet/gjk_ki_72_14_shq.pdf?fbclid=IwAR2785CtVf8CJoJ5R4MMWj9Sl12LMGLRrtXxGMpop2M8Zz0nTKMP6wj_n6U
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Rasti 3 

 

 

 
 Parashtruesi i kërkesës ishte nëpunës civil në Komunën e Klinës, në detyrën si punëtor 
social në Qendrën për Punë Sociale në Klinë me kontratë me kohë të caktuar. Para skadimit 
të kontratës së punë, Komuna e Klinës kishte nxjerrë vendim për ndërprerjen e marrëdhënies 
së punës për shkak të skadimit të kontratës dhe për shkak të vlerësimit negative të detyrave 
të punës. 
 Ndaj një vendimi të tillë, parashtruesi ishte ankuar në të gjitha instancat e organeve 
komunale të cilat refuzuan ankesën e tij. Ai parashtroi ankesë gjithashtu në KPMSHC. 
KPMSHC-ja vendosi në favor të parashtruesit duke e detyruar Komunën e Klinës që të njëjtit 
t’i ripërtërihet kontrata e punës dhe t’i kompensohen të gjitha të ardhurat e papaguara prej 
momentit të ndërprerjes së marrëdhënies së punës deri në ekzekutimin e këtij vendimi. 
 Rezulton se Komuna e Klinës, këtë vendim nuk e ekzekutoi me ç ‘rast parashtruesi iu 
drejtua Gjykatave të rregullta për të përmbaruar vendimin e KPMShC-së, të cilat vendosën në 
favor të parashtruesit, duke konfirmuar të drejtën e tij të punës.   
 Përkundër vendimit të KPMShC, dy vendimeve të Gjykatës Komunale në Klinë dhe 
Qarkut në Pejë në favor të tij, Komuna e Klinës asnjëherë nuk ekzekutoi këto vendime.  
 Si rrjedhojë e kësaj, rastin parashtruesi e drejtoi në Gjykatën Kushtetuese të Kosovës. 
 
Konstatimi i Gjykatës Kushtetuese  
Gjykata konstatoi se ishte shkelur e drejta në gjykim të drejtë dhe efektiv, që garantohet me 
Kushtetutë dhe KEDNj dhe se vendimi përfundimtar përmbarimor i KPMShCK, dhe vendimet 
e gjykatave të rregullta duhet të ekzekutohen36 
Gjykata është e mendimit se, ekzekutimi i një vendimi te marre nga një gjykate duhet shikuar 
si pjese përbërëse e te drejtës për gjykim te drejtë37 
Si përfundim, Gjykata Kushtetuese konstaton se, moszbatimi i vendimeve gjyqësore nga 
autoritetet e Komunës dhe dështimi i autoriteteve kompetente të Republikës se Kosovës për 
të siguruar mekanizma efikas ne kuptim të zbatimit të vendimeve të autoriteteve përkatëse 
dhe vendimeve gjyqësore përbenë shkelje të Nenit 31, 32 dhe 54 të Kushtetutës, si dhe Nenit 
6 ne lidhje me nenin 13 te KEDNJ-së.38 

 

Rasti 4 

 

 

 
 Parashtruesja e kërkesës ishte përfshirë në një kontest administrativ dhe gjyqësor me 
Ministrinë e Kulturës, Rinisë dhe Sportit, pasi që kjo e fundit ia kishte ndërruar pozitën e saj 
prej menaxheres së personelit në zyrtare të personelit. 

 
36 Aktgjykimi i Gjykatës Kushtetuese. Rasti nr. KI129/11. Paragrafi 50. (Shih linkun https://gjk-
ks.org/wp-

content/uploads/vendimet/Aktgjykim%20KI129_11_SHQ.pdf?fbclid=IwAR210q9v6zNT3s75CZDO5HR

VAiDP8WyuMZjMxZM0pfO3jlRMTLWbngW-pes).  
37 Po aty. Paragrafi 47. 
38 Po aty. Paragrafi 48. 

Rastin Nr. KI129/11  

Parashtruesi: Viktor Marku 

Rastin Nr. KI33/16 

Parashtruesi: Minire Zeka 

https://gjk-ks.org/wp-content/uploads/vendimet/Aktgjykim%20KI129_11_SHQ.pdf?fbclid=IwAR210q9v6zNT3s75CZDO5HRVAiDP8WyuMZjMxZM0pfO3jlRMTLWbngW-pes
https://gjk-ks.org/wp-content/uploads/vendimet/Aktgjykim%20KI129_11_SHQ.pdf?fbclid=IwAR210q9v6zNT3s75CZDO5HRVAiDP8WyuMZjMxZM0pfO3jlRMTLWbngW-pes
https://gjk-ks.org/wp-content/uploads/vendimet/Aktgjykim%20KI129_11_SHQ.pdf?fbclid=IwAR210q9v6zNT3s75CZDO5HRVAiDP8WyuMZjMxZM0pfO3jlRMTLWbngW-pes
https://gjk-ks.org/wp-content/uploads/vendimet/Aktgjykim%20KI129_11_SHQ.pdf?fbclid=IwAR210q9v6zNT3s75CZDO5HRVAiDP8WyuMZjMxZM0pfO3jlRMTLWbngW-pes
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 Parashtruesja e kërkesës kishte ushtruar ankesë në KPMSHC kundër vendimit të 
Ministrisë, me ç‘rast e çështja e kthimit në punë me të drejta të plota dhe në pozitën e 
menaxheres u vendos në favor të saj nga KPMSHC. 
 Mirëpo ekzekutimi i këtij vendimi nuk u bë edhe pas kalimit të më shumë se 10 viteve. 
 Gjykata Komunale në Prishtinë fillimisht e refuzoi propozimin e parashtrueses për 
ekzekutimin e vendimit të Këshillit për kthim në punë, me arsyetimin se vendimet e KPMSHC 
nuk janë tituj përmbarimor dhe si rrjedhojë nuk janë të përshtatshëm për përmbarim. 
Këtë e konfirmoi edhe Gjykata e Qarkut. 
 Por, Gjykata Supreme prishi vendimet e këtyre organeve pas paraqitjes së kërkesës 
për mbrojte të ligjshmërisë.  
 Më 24 qershor 2014, Gjykata Themelore konstatoi se vendimi i KPMShCK është i 
formës së prerë dhe i ekzekutueshëm dhe se Ministria është e obliguar ta ri caktojë 
parashtruesen e kërkesës ne vendin e punës se te njëjtit nivel dhe page siç e kishte para 
sistematizimit. 
 Por, Ministria parashtroi kundërshtim me pretendimin se propozimi ishte i pas 
afatshëm, dhe mbi këta bazë Gjykata Themelore aprovoi kundërshtimin e Ministrisë dhe e 
refuzoi propozimin e parashtrueses se kërkesës për ekzekutimin e vendimit te KPMK-se si te 
paafatshëm.  
 Parashtruesja e kërkesës parashtroi ne Gjykatën e Apelit ankesë kundër këtij vendimi, 
por që e njëjta u refuzua. Më pas parashtruesja e kërkesës i parashtroi propozim te ri 
Prokurorit te Shtetit te paraqesë kërkesë për mbrojtje te ligjshmërisë kundër vendimeve te 
lartcekura te Gjykatës Themelore dhe Gjykatës se Apelit.  
 Por lidhur me këtë, Prokurori i Shtetit e njoftoi parashtruesen e kërkesës se ai nuk 
ishte në gjendje te parashtroje kërkesë për mbrojtje te ligjshmërisë, për shkak se propozimi i 
saj për ekzekutimin e vendimit te KPMK-se ishte i paafatshem. 
 
Konstatimi i Gjykatës Kushtetuese  
Gjykata konstatoi se mos përmbarimi i vendimit te KPMShCK nga Ministria dhe gjykatat e 
rregullta gjatë një periudhe dhjetëvjeçare për kthimin e parashtrueses se kërkesës ne pozitën 
e saj të mëparshme "menaxhere e personelit" me koeficient 9 (nëntë), ose si alternativë ri 
caktimi i saj në një pozite tjetër te të njëjtit nivel dhe page, përben shkelje te neneve 31 dhe 
54 te Kushtetutës në lidhje me nenet 6 (1) dhe 13 të KEDNj. Si rezultat i kësaj shkeljeje, 
parashtruesja e kërkesës ishte privuar nga e drejta e saj për t'u rikthyer ne vendin e punës.39 
 
 
 

Rasti 5 

 

 

 
 Parashtruesi i kërkesës në cilësinë e Sekretarit të Përgjithshëm të Universitetit të 
Prishtinës ishte caktuar në një pozitë tjetër për shkak të shqiptimit të masës disiplinore “ulje 
në pozitë”. Këtë vendim të Universitetit të Prishtinës e kishte anuluar KPMShCK pasi s’kishte 
miratuar ankesën e parashtruesit të kërkesës, duke anuluar të gjitha veprimet procedurale 
dhe kishte obliguar Rektoratin e UP-së që parashtruesin e kërkesës ta në pozitën e Sekretarit 
të Përgjithshëm të Universitetit të Prishtinës, në afat prej 15 ditësh. 

 
39 Aktgjykimi i Gjykatës Kushtetuese. Rasti nr. KI33/16. Paragrafi 92 (Shih linkun https://gjk-ks.org/Wp-
content/uploads/vendimet/gjk_ki_33_16_shq.pdf?fbclid=IWAR0UOt39quXN1desbl_nk7WIYsN9cq8HS-

AnlVwWp8YdIyAL0iFXIuf-DjQ). (Qasur për herë të fundit më 3 mars 2021). 

Rastin Nr. K104/12 

Parashtruesi: Esat Kelmendi 

https://gjk-ks.org/Wp-content/uploads/vendimet/gjk_ki_33_16_shq.pdf?fbclid=IWAR0UOt39quXN1desbl_nk7WIYsN9cq8HS-AnlVwWp8YdIyAL0iFXIuf-DjQ
https://gjk-ks.org/Wp-content/uploads/vendimet/gjk_ki_33_16_shq.pdf?fbclid=IWAR0UOt39quXN1desbl_nk7WIYsN9cq8HS-AnlVwWp8YdIyAL0iFXIuf-DjQ
https://gjk-ks.org/Wp-content/uploads/vendimet/gjk_ki_33_16_shq.pdf?fbclid=IWAR0UOt39quXN1desbl_nk7WIYsN9cq8HS-AnlVwWp8YdIyAL0iFXIuf-DjQ


46 
 

 Ky vendim i KPM-së nuk u ekzekutua asnjëherë nga Rektorati i UP-së. Për të mbrojtur 
të drejtat e tij, ai parashtroi kërkesë për përmbarim në Gjykatën Komunale dhe në shkallën e 
dytë të Gjykatës së Qarkut, mirëpo pa sukses. Gjykata e rregullta refuzuan kërkesën e tij për 
përmbarimin e vendimit të formës së prerë, me arsyetimin se vendimi i KPMSHC nuk paraqet 
titull ekzekutiv. 
 
Konstatimi i Gjykatës Kushtetuese  
Gjykata konstaton që është shkelur e drejta për gjykim të drejtë dhe efektiv, siç garantohen 
me Kushtetutë dhe KEDNj.40 Gjykata, po ashtu konstaton se në këtë rast ka pasur edhe shkelje 
të nenit 24 të Kushtetutës, atë të barazisë para ligjit, pasi që gjykata e njëjtë në një çështje 
të njëjtë me atë të kërkuesit kishte vendosur ndryshe.  
Andaj gjykata konstaton që ky dallim diskriminues përbën shkelje të së drejtës për trajtim të 
barabartë para ligjit. Jo-efikasiteti i procedurave dhe mos-përmbarimi i vendimeve prodhon 
efekte qe sjellin ne situata që janë ne kundërshtim me parimin e sundimit te ligjit, një parim 
qe autoritetet e Kosovës janë te obliguara ta respektojnë.41 
 
 

SHTOJCA III: TRAJTIMI I RASTEVE 

NGA MARRËDHËNIA E PUNËS KU 

EKSKLUZIVISHT JANË TË PËRFSHIRA 

GRATË 
 

Rasti 1 

 

 

 

 

 

 

 

  

 
40 Aktgjykimi i Gjykatës Kushtetuese. Rasti Nr. KI04/12. Paragrafët. 45-48. (Shih linkun https:// gjk-
ks.org/wp-content/uploads/vendimet/KI04_12_shq.pdf) (Qasur për herë të fundit më 3 mars 2021).  
41 Po aty. Paragrafi 50. 

Gjykata Themelore në Prishtinë 

Nr. i lëndës: C.nr.428/17 

Paditës: Rozafa Koliqi  

I paditur: Universiteti i Prishtinës “Hasan Prishtina” 

Data e paraqitjes së padisë: 27.02.2017 

Data e mbajtjes së seancës përgatitore: 17.03.2020 

Faza e procedurës: Ka përfunuduar gjykimi në shkallë të parë 



47 
 

 Rozafa Koliqi ka parashtruar padi ndaj Universitetit të Prishtinës “Hasan Prishtina”, 

duke kërkuar anulimin e vendimit mbi ndërprerjen e marrëdhënies së punës dhe kompensimin 

e dyfishit të pagave të pa paguara që nga largimi nga puna. 

 Në padi paditësja pretendon se, i padituri në kundërshtim me Ligjin e Punës, Ligjin 

kundër Diskriminimit, Statutin e UP-së dhe Rregulloren për Procedurën Disiplinore, ka nxjerrë 

vendim më të cilin ia ka ndërprerë marrëdhënien e punës si asistente. 

 Sipas padisë, pas ankesës të ushtruar nga paditësja kundër vendimeve të të paditurit 

si dhe denoncimit për dyshimin për veprimeve korruptive, i padituri ia kishte ndërprerë 

marrëdhënien e punës. Madje, në padi thuhet, se paditësja nuk kishte marrë asnjë njoftim 

paraprak nga i padituri për ndërprerjen e marrëdhënies së punës. 

 Në këtë rast, më 07 prill 2021, ka përfunduar gjykimi në shkallë të parë, porse vendimi 

ende nuk është marrë nga ana e kësaj gjykate. 

  

Rasti 2 

 

 

 

 

 

 

 

  

 Në rastin e Indira Mujajt, Komisioni i Brendshëm Disiplinor i Policisë së Kosovës kishte 
shqiptuar masën disiplinore ndërprerje e mardhënies së punës me arsyetimimn se paditësja 
më 6 korrik 2015 ishte paraqitur në vendin e saj të punës e mbuluar me shami në kokë. 
 Ndaj këtij vendimi paditësja kishte ushtruar ankesë në Komisionin për ankesa, por e 
njëjta ishte refuzuar. Paditësja më pas i është drejtuar KPMSHCK, ku nga ky institucion kishte 
kërkuar anulimin e vendimit të Policisë së Kosovës, me arsyetimin se i njëjti është i 
kundërligjshëm. 
 Pas refuzimit të ankesës nga ana e KPMSHCK, paditësja Indira Mujaj i është drejtuar 
Departamentit për Çështje Administrative, të Gjykatës Themelore në Prishtinë ku në vitin 2016 
ka iniciuar konflikt administrativ. Lidhur me padinë e saj Gjykata Themelore në Prishtinë më 
17 janar 2018 kishte aprovuar padinë e paditëses dhe lëndën e kishte kthyer në rishqyrtim. 
 Pas kthimit të lëndës në rishqyrtim tek Komisioni i ankesave në Policinë e Kosovës, 
ankesa e paditëses ishte refuzuar sërish. Mujaj sërish i ishte drejtuar KPMSHCK, por që ankesa 
e saj sërish ishte refuzuar, duke bërë që paditësja më 1 gusht 2018 t’i drejtohet sërish Gjykatës 
Themelore në Prishtinë me kërkesën që të vendos në mënyrë meritore me pretendimin se 
është larguar nga puna për shkak të diskriminimit. 
 Në këtë rast, Gjykata Themelore në Prishtinë – Departamenti për Çështje 
Administrative, ka aprovuar kërkesëpadinë e Indira Mujajt, duke anuluar vendimin e 
KPMSHCK-së, vendimin e Komisionit të Brendshëm Disipinor dhe vendimin e Komisionit për 

Gjykata Themelore në Prishtinë 

Nr. i lëndës: A.nr.1892/18 

Paditës: Indira Mujaj  

I paditur: KPMShCK 

Data e paraqitjes së padisë: 01.08.2018 

Data e mbajtjes së seancës së parë: 03.12.2020 

Faza e procedurës: Aprovohet padia e paditëses/ Rasti ndodhet në Gjykatën e Apelit 

Data e vendosjes: 03.12.2020 
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Ankesa të Policisë së Kosovës. Njëkohësisht, e ka obliguar Policinë e Kosovës, që paditësen ta 
kthejë në vendin e saj të punës dhe t’i kompensohen të ardhurat personale deri në kthimin e 
saj në vendin e punës. 
 Rasti ndodhet në Gjykatën e Apelit për vendosje sipas ankesës. 

 

Rasti 3 

 

 

 

 

 

 

 

  
 Remzie Gashi përmes padisë së paraqitur në Gjykatën Themelore në Prishtinë, ka 
kërkuar nga kompania e sigurimeve “Kosova e Re”, kthimin në punë. 
 Siç thuhet në padi, paditëses i ishte ndërprerë marrëdhënia e punës, edhe pse kishte 
punuar si referente në departamentin e kompensimit të dëmit si punëtore me kohë të 
pacaktuar. Përkitazi me këtë, paditësja pas procedurës të zhvilluar në ish-Gjykatën Komunale 
të Prishtinës e kishte rikthyer statusin e punëtores me kohë të pacaktuar si dhe të njëjtës në 
procedurë të veçantë i ishte njohur kompensimi i pagave deri në kthimin e saj në punë. 
 Në padi paditësja pretendon se pas një kohe të gjatë ishte thirrur nga e paditura për 
t’ia filluar punës në kohëzgjatje prej dy muajve dhe atë në pozitën e pastrueses. Më tej, po 
ashtu thuhet se paditësja për këto veprimet të të paditurës kishte paraqitur kundërshtimin e 
saj, por kjo e fundit nuk kishte kthyer përgjigje dhe më pas i ishte drejtuar gjykatës. 
 Pas përfundimit të gjykimit, Gjykata Themelore në Prishtinë e ka detyruar kompaninë 
e sigurimeve “Kosova e Re”, që paditësen ta kthejë në vendin e mëparshëm të punës, apo në 
vend tjetër të punës i cili i përgjigjet përgatitjes profesionale të paditëses me të gjitha të 
drejtat nga marrëdhënia e punës si dhe të njëjtës t’ia kompensoj pagat e pa realizuara, 
kontributet pensionale dhe tatimin në pagë, me kamatë ligjore. 
 Rasti ndodhet në Gjykatën e Apelit për vendosje sipas ankesës. 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Gjykata Themelore në Prishtinë 

Nr. i lëndës: C.nr.678/12 

Paditës: Remzie Gashi  

E paditur: Kompania e sigurimeve “Kosova e Re” 

Data e paraqitjes së padisë: 27.03.2012 

Data e mbajtjes së seancës përgatitore: 20.03.2017 

Faza e procedurës: Aprovohet padia e paditëses 

Data e vendosjes: 05.11.2020 
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Rasti 4 

 

 

 

 

 

 

  
 
 Emine Berisha ka parashtruar padi, përmes së cilës kërkon anulimin e vendimit të të 
paditurës, bankës “ProCredit”, kthimin në vendin e punës si dhe kompensimin e pagave të 
papaguara dhe përfitimet tjera të humbura që nga ndërprerja e marrëdhënies së punës. 
 Siç thuhet në padi, paditësja Berisha, në bazë të kontratës së punës e ka pas statusin 
e punëtores me kohë të pacaktuar, në pozitën zyrtare për organizim. 
 Paditësja në padi pretendon se në dhjetor të vitit 2012 ishte ftuar nga menaxherët e 
të paditurës, të cilët më pas e kishin kërcënuar se nëse nuk do të jepte dorëheqje do t’ia 
shkatërronin karrierën dhe më pas thuhet se paditëses ia kishin ndërprerë qasjen në mjetet e 
punës dhe internet, duke ia vështirësuar kryerjen e detyrave të punës. 
 Tutje, në padi thuhet se në vazhdimësi dhe në mënyrë sistematike, ndaj paditëses 
është krijuar atmosferë armiqësore duke e kërcënuar, shantazhuar dhe ngacmuar psiqikisht, 
derisa ku e paditura ia kishte ndërprerë marrëdhënien e punës paditëses në mënyrë të 
kundërligjshme, me pretendimin se të njëjtën nuk kishte mundur ta transferonte në pozitë 
tjetër. 
 Ky rast është ende në shqyrtim në shkallë të parë. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gjykata Themelore në Prishtinë 

Nr. i lëndës: C.nr.814/13 

Paditës: Emine Berisha 

E paditur: ProCredit Bank Kosova 

Data e paraqitjes së padisë: 10.08.2016 

Data e mbajtjes së seancës përgatitore: 11.10.2016 

Faza e procedurës: Në shqyrtim në shkallë të parë 
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