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Falenderime dhe mirënjohje!

Përgatitja dhe finalizimi i këtij raporti studimor ka gjetur mbështetjen, përkrahjen dhe
dashamirësinë e shumë personave të tjerë të cilëve do të doja t’ju dedikoja pjesën e
falenderimeve dhe mirënjohjeve.

Mirënjohje dhe falenderim për Fondacionin Shoqëria e Hapur për Shqipërinë, i cili
më ka mbështetur dhe ndihmuar pa masë në kuadër të finalizimit të këtij raporti
studimor, me një impakt të konsiderueshëm në aspektin e marrëdhënieve të punës,
të para këto të fundit nën efektet e pandemisë globale Covid-19. Fondacioni, duke
marrë në konsideratë ardhjen në ndihmë të punëmarrësve të prekur nga kjo pandemi,
por edhe punëdhënësit në R.Sh-së, financioi këtë raport studimor, i cili trajton si në
rrafshin teorik, por edhe atë praktik marrëdhëniet e punës, me fokus zgjidhjen e tyre,
të para këto nën efektet e pandemisë Covid-19.

Mirënjohje dhe falenderim për Z. Franc Terihati, i cili më ka suportuar dhe mbështetur
gjatë gjithë kohëzgjatjes së këtij projekti.
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iv.

Përmbledhje Ekzekutive

Më 9 mars 2020, Shqipëria deklaroi rastet e para të COVID-19. Qeveria anulloi
menjëherë të gjitha aktivitetet publike, ndërsa bizneset si baret, restorantet, palestrat,
zonat rekreative u mbyllën. Këto masa u shoqëruan edhe me mbylljen e kufijve
tokësorë dhe ajrorë me vetëm disa përjashtime, në një situatë të paprecedentë më
parë e njohur si mbyllje e vendit. Më shumë se 50% e të gjithë aktivitetit ekonomik
vazhdoi me kapacitet të reduktuar, pavarësisht bllokimit. Rastet pozitive ranë
gradualisht dhe deri më 27 prill, vendi përparoi në një lehtësim të njëpasnjëshëm të
masave. Aktiviteti ekonomik u kthye në normalitet për shumicën e aktiviteteve deri më
1 qershor, me përjashtim të transportit publik dhe ngjarjeve të mëdha publike dhe
kulturore. Nisur nga situata e krijuar nga COVID-19 që prej 9 mars 2020, në vend janë
ndërmarrë një sërë masash të cilat kanë ardhur duke u përshkallëzuar. Dinamika e
akteve ligjore dhe nënligjore me të cilat janë marrë këto masa ka qenë shumë e
madhe. Këto masa kanë patur natyrë shtrënguese, kufizuese dhe më pas lehtësuese
në funksion të kontrollit të situatës së epidemisë, uljes së numrit të të infektuarve nga
COVID-19 dhe monitorimit të saj në vazhdimësi.

Pandemia Covid-19, si forcë madhore ka ndikuar drejtëpërdrejtë në marrëdhëniet e
punës në të gjithë botën, përfshirë edhe Republikën e Shqipërisë. Janë evidentuar
praktika të ndryshme të aplikuara në praktikë për zgjidhjen e kontratave të punës nën
efektin e forcës madhore dhe janë evidentuar shumë kërkesë padi pranë Gjykatës së
Rrethit Gjyqësor Tiranë lidhur me konfliktet e lindura në marrëdhënie pune, më së
shumti, zgjidhje të kontratave të punës për shkaqe ristrukturimi/riorganizimi të
ndërmarrjeve, ulje të nummrit të fuqisë punëtore, pezullime të pagave, etj.

Përmes këtij raporti studimor të strukturuar në pesë krerë, kam si qëllim të analizoj
kuadrin ligjor në fuqi që rregullon marrëdhëniet e punës në R. Sh-së me fokus të
veçantë zgjidhjen e kontratës së punës, të trajtuara këto të fundit në vështrim të
krahasuar me praktikat më të mira të ONP-së dhe rasteve praktike të paraqitura pranë
Gjykatës së Rrethit Gjyqësor Tiranë. Në kreun e parë, është trajtuar në mënyrë të
zgjeruar kuadri ligjor në fuqi në R.Sh-së, i cili rregullon marrëdhëniet e punës. Janë
trajtuar në mënyrë hierarkike të gjitha aktet ligjore në fuqi, duke filluar me Kushtetutën
e R.Sh-së dhe duke përfunduar me Kodin e Punës. Rëndësi të veçantë merr analiza
ix

e kontratës individuale të punës dhe asaj kolektive, si edhe sindikatat në R.Sh-së. Në
kreun e dytë, është trajtuar në mënyrë shteruese zgjidhja e kontratës individuale të
punës, me fokus të veçantë impaktin e forcës madhore Covid-19. Kjo trajtesë është
analizuar si në rrafshin teorik ashtu edhe atë praktik.

Në kreun e tretë, është

parashtruar i gjithë legjislacioni i nxjerrë në kuadër të Covid-19, specifikisht ai
legjislacion që ka patur impakt në marrëdhëniet e punës gjatë kohës së pandemisë
Covid-19. Në kreun e katërt, janë pasqyruar praktikat më të mira të ONP-së në kuadër
të marrëdhënieve të punës gjatë kohëzgjatjes së pandemisë Covid-19. Në kreun e
pestë, është trajtuar nga pikëpamja empirike dhe ajo materiale jurisprudenca e
Gjykatës së Rrethit Gjyqësor Tiranë, në kuadër të konflikteve gjyqësore në
marrëdhëniet e punës.
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v.

Metodologjia

Për realizimin e këtij raporti studimor, është përdorur një metodologji të larmishme, si
më poshtë:

Kërkimi doktrinar.
Kërkimi doktrinar ka konsistuar në evidentimin dhe analizën e literaturës së nevojshme
mbi aspektet më kryesore të kontratës së punës, elementëve të saj dhe aspektet e
kontratave kolektive dhe lirisë sindikale. Evidentimi i literaturës ka përfshirë
identifikimin, mbledhjen dhe analizimin e librave, artikujve shkencorë në fushën ligjore
dhe me fokus kryesor marrëdhëniet e punës. Bibliografia e përzgjedhur është fokusuar
veçanërisht në autorët e huaj, por edhe shqiptarë.

Studim i praktikës gjyqësore.
Në kuadër të këtij raporti studimor, një nga komponentët më të rëndësishëm të
studimit ka qenë evidentimi dhe përpunimi i rasteve gjyqësore në Gjykatën e Rrethit
Gjyqësot Tiranë.

Metoda e analizës së legjislacionit.
Me qëllim arritjen e objektivave të studimit, ka qenë e domosdoshme analiza e kuadrit
ligjor kombëtar dhe atij ndërkombëtar mbi marrëdhëniet e punësimit.

Metoda empirike.
Me qëllim realizimin e një raporti studimor sa më të plotë, autori ka përdorur edhe
metodën empirike, me qëllim deduktimin më të saktë në kuadër të rasteve gjyqësore
pranë Gjykatës së Rrethit Gjyqësor Tiranë dhe pasqyrimin e trendit të çështjeve
gjyqësore në forma tabelare apo me grafikë.
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vi.

Struktura e punimit

Ky punim është ndarë në pesë kapituj ku në secilin prej tyre janë trajtuar aspekte të
ndryshme teorike dhe praktike të marrëdhënieve juridike të punës.

Në kreun e parë, është trajtuar në mënyrë të zgjeruar kuadri ligjor në fuqi në R.Shsë, i cili rregullon marrëdhëniet e punës. Janë trajtuar në mënyrë hierarkike të gjitha
aktet ligjore në fuqi, duke filluar me Kushtetutën e R.Sh-së dhe duke përfunduar me
Kodin e Punës. Rëndësi të veçantë merr analiza e kontratës individuale të punës dhe
asaj kolektive, si edhe sindikatat në R.Sh-së.

Në kreun e dytë, është trajtuar në mënyrë shteruese zgjidhja e kontratës individuale
të punës, me fokus të veçantë impaktin e forcës madhore Covid-19. Kjo trajtesë është
analizuar si në rrafshin teorik ashtu edhe atë praktik.

Në kreun e tretë, është parashtruar i gjithë legjislacioni i nxjerrë në kuadër të Covid19, specifikisht ai legjislacion që ka patur impakt në marrëdhëniet e punës gjatë kohës
së pandemisë Covid-19.

Në kreun e katërt, janë pasqyruar praktikat më të mira të ONP-së në kuadër të
marrëdhënieve të punës gjatë kohëzgjatjes së pandemisë Covid-19.

Në kreun e pestë, është trajtuar nga pikëpamja empirike dhe ajo materiale
jurisprudenca e Gjykatës së Rrethit Gjyqësor Tiranë, në kuadër të konflikteve
gjyqësore në marrëdhëniet e punës.
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KREU I
KUADRI LIGJOR RREGULLATOR I MARRËDHËNIEVE INDIVIDUALE DHE
KOLEKTIVE TË PUNËS NË REPUBLIKËN E SHQIPËRISË

1.1

Kushtetuta e Republikës së Shqipërisë

Kushtetuta e Republikës së Shqipërisë, e miratuar me ligjin nr 8417, datë 21.10.1998,
ndryshuar së fundmi me Ligjin Nr. 115/2020, datë 30.07.20201, i njeh secilit të drejtën
për të fituar mjetet e jetesës së tij me punë të ligjshme, të cilën personi e zgjedh vetë
dhe e pranon vetë2. Kjo do të thotë se askush nuk mund t’i nënshtrohet punës së
detyruar3. Në këtë kuadër afirmohet liria për të zgjedhur profesionin, vendin e punës,
si edhe sistemin e kualifikimit profesional.4 Më konkretisht, Kushtetuta parashikon se,
askujt nuk mund t’i kërkohet të kryejë një punë të detyruar, përveçse në rastet e
ekzekutimit të një vendimi gjyqësor, të kryerjes së shërbimit ushtarak, të një shërbimi
që rrjedh nga një gjendje lufte, nga një gjendje e jashtëzakonshme ose nga një
fatkeqësi natyrore, që kërcënon jetën ose shëndetin e njerëzve.5

Kushtetuta

parashikon në mënyrë eksplicite se të gjithë shtetasit janë të barabartë përpara ligjit
dhe askush nuk mund të diskriminohet padrejtësisht për shkaqe të tilla si gjinia, raca,
feja, etnia, gjuha, bindjet politike, fetare a filozofike, gjendja ekonomike, arsimore,
sociale ose përkatësia prindërore6. Askush nuk mund të diskriminohet për shkaqet e
mësipërme, nëse nuk ekziston një përligjje e arsyeshme dhe objektive 7.

Lidhur me marrëdhëniet e punës si dhe marrëdhënie të tjera që lidhen me to,
Kushtetuta ka një grup dispozitash që sanksionojnë parimet më të rëndësishme që
lidhen me të drejtat e njeriut me natyrë ekonomike, sociale dhe kulturore. Natyrisht e
drejta për punë ka nevojë për ndërhyrjen e shtetit me qëllim që të sigurohen mundësitë
dhe kushtet e përshtatshme për punësim8. Shteti është përgjegjës për të respektuar

1 Ndryshuar me ligjin nr. 115/2020, datë 30.07.2020
2 Omari, Luan dhe Anastasi, Aurela: ‘E Drejta Kushtetuese’, ABC Botime 2010, Fq.188.
3 Idem.
4 Idem.
5 Neni 26 i Kushtetutës.
6.Neni 18 i Kushtetutës.
7 Idem.
8 Omari, Luan dhe Anastasi, Aurela: ‘E Drejta Kushtetuese’, ABC Botime 2010, Fq.188.
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parimet e përgjithshme dhe rregullat kushtetuese në fushën e punës 9. Ndërhyrja e
shtetit për punësimin e shtetasve, është e lidhur më shumë se kushdo me natyrën
sociale të tij10. Shteti, brenda kompetencave kushtetuese dhe mjeteve që disponon, si
dhe në plotësim të nismës dhe të përgjegjësisë private, synon: punësimin në kushte
të përshtatshme të të gjithë personave të aftë për punë; plotësimin e nevojave të
shtetasve për strehim; standartin më të lartë shëndetësor, fizik e mendor, të
mundshëm; arsimimin dhe kualifikimin sipas aftësive të fëmijëve dhe të të rinjve, si
dhe të personave të pazënë me punë; përkujdesjen dhe ndihmën për të moshuarit,
riaftësimin shëndetësor, edukimin e specializuar dhe integrimin në shoqëri të të
paaftëve, si dhe përmirësimin në vazhdimësi të kushteve të tyre të jetesës, etj. Në këtë
kuadër, bazuar në Ligjin Nr. 15/2019 ‘Për Nxitjen e Punësimit’, janë përcaktuar
rregullat dhe mënyrat e funksionimit të sistemit publik të shërbimeve të punësimit, të
programeve aktive dhe pasive të tregut të punës, si dhe organet përgjegjëse për
menaxhimin e tyre, me përjashtim të rasteve kur rregullohen nga legjislacioni i
posaçëm. Ligji ka si qëllim rritjen e punësueshmërisë së forcave të punës, nëpërmjet
ofrimit të shërbimeve dhe programeve publike të punësimit, të vetëpunësimit dhe të
kualifikimit profesional.

Kushtetuta parashikon edhe mundësinë e dëmshpërblimit dhe rehabilitimit të çdo
shtetasi që është dëmtuar si rezultat i një akti apo veprimi të organeve publike. Ajo
parashikon se çdo shtetas ka të drejtë të rehabilitohet dhe/ose të zhdëmtohet në
përputhje me ligjin, në rast se është dëmtuar për shkak të një akti, veprimi ose
mosveprimi të paligjshëm të organeve shtetërore11. Kjo do të thotë, se ndërprerja e
marrëdhënies së punës pa shkaqe të arsyeshme, për punonjësit që kanë pasur një
marrëdhënie pune në administratën publike, kanë të drejtë të përfitojnë nga ky parim
për të kërkuar shpërblimin e dëmit në gjykatë.

9

Idem
Idem.
11 Neni 44 i Kushtetutës.
10
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1.2 Konventa Evropiane e të Drejtave të Njeriut12
Shqipëria ka bërë përpjekje të rëndësishme për përafrimin e legjislacionit shqiptar me
atë evropian dhe standartet e Këshillit të Evropës (KE) me synim përmirësimin e
situatës së të drejtave të njeriut. Gjatë këtyre 24 viteve nga data e ratifikimit të KEDNjsë, respektimi i të drejtave të njeriut ka njohur progres në aspektin ligjor, institucional
dhe atë financiar. Megjithatë, progresi i mëtejshëm në respektimin më të mirë të të
drejtave të njeriut përbën ende prioritet për zhvillimin dhe konsolidimin e demokracisë,
si një ndër kriteret kryesore për integrimin në strukturat euro-atlantike. Në sistemin
ligjor shqiptar, Konventa Evropiane e të Drejtave të Njeriut (KEDNj) është pjesë e
legjislacionit të brendshëm dhe gëzon epërsi menjeherë pas Kushtetutës së
Republikës së Shqipërisë.

KEDNj-ja shërben si një standard minimum i të drejtave, aspekt i cili nuk e pengon
shtetin shqiptar të ndërmarrë masa për garantimin dhe respektimin e tyre në një nivel
më të lartë. Ndonëse, në përgjithësi kuadri ligjor shqiptar është në përputhshmëri me
frymën e KEDNj-së, mbetet problem zbatimi në praktikë i tij. KEDNj-ja është dokumenti
më me vlerë, i krijuar në kuadër të Këshillit të Evropës (KE), për të cilin mbrojtja dhe
emancipimi i të drejtave të njeriut përbën themelet e demokracisë dhe garantimi i tyre
kërkon angazhimin e përbashkët të të gjithë shteteve anëtare. KEDNj-ja është një
instrument i “gjallë”, dinamik gjithmonë e në përsosje.

Gjykata Evropiane e të Drejtave të Njeriut (GjEDNj) është shndërruar në një mjet
efektiv për mbrojtjen dhe garantimin në mënyrë të paanshme dhe të pavarur të të
drejtave të njeriut në rang ndërkombëtar. Shqyrtimi i shkeljeve të të drejtave të njeriut
pranë kësaj Gjykate konsiderohet si mjeti i fundit për ndalimin e shkeljes dhe
rivendosjen në vend të të drejtave të individit të dëmtuar. Për këtë qëllim, interesi më
i lartë i Gjykatës së Strasburgut është mbrojtja e të drejtave të njeriut dhe angazhimi i
shteteve për reformimin dhe përmirësimin e sistemit të tyre të brendshëm në funksion
të tij. Mekanizmi mbikqyrës i KEDNj-së dhe karakteri suplementar i saj veçohet për

12 Konventa Evropiane për të Drejtat e Njeriut (KEDNj) (emri zyrtar Konventa për Mbrojtjen e të Drejtave të Njeriut

dhe Lirive Themelore) është një dokument ndërkombëtar për mbrojtjen e të drejtave të njeriut dhe lirive themelore
në Evropë. Hartuar në vitin 1950 nga Këshilli i Evropës, atëherë i sapo formuar, konventa hyri në fuqi më 3 shtator
1953.
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fuqinë e madhe dhe efikasitetin e instrumentave që përdor, për inkurajimin dhe nxitjen
e forcimit të kapaciteteve të shteteve anëtare për mbrojtjen e të drejtave në nivel
kombëtar. Jurisprudenca e pasur e GjEDNj-së duhet të njihet dhe të zbatohet nga
shtetet anëtare në sistemet e brendshme kombëtare.
Shteti shqiptar ratifikoi KEDNj-në me Ligjin Nr. 8137, datë 31.07.1996, “Për ratifikimin
e Konventës Evropiane për Mbrojtjen e të Drejtave të Njeriut dhe Lirive Themelore”.
Bazuar në “Dispozitat Kryesore Kushtetuese”. Për sa i takon statusit të marrëveshjeve
ndërkombëtare të ratifikuara me ligj, Shqipëria adaptoi sistemin dualist, sipas të cilit
këto marrëveshje nuk ishin drejtpërdrejtë të zbatueshme në vendin tonë, por që ato të
shndërroheshin në të tilla, duhej më parë që, pas ratifikimit të tyre me ligj, Parlamenti
të miratonte një ligj kombëtar, të brendshëm, të tillë që parashikimet e marrëveshjes
ndërkombëtare të ishin të zbatueshme nga autoritetet dhe gjykatat në territorin e
Republikës së Shqipërisë. Madje, bazuar në Dispozitat Kushtetuese në fjalë, u miratua
edhe Ligji me Nr.8371, datë 9.7.1998, “Për lidhjen e traktateve dhe marrëveshjeve
ndërkombëtare”.

Me miratimin e Kushtetutës së Republikës së Shqipërisë të vitit 1998 ndryshoi
krejtësisht situata dhe roli i gjyqësorit u bë tejet domethënës në këtë drejtim. Miratimi
i kësaj të fundit shënoi edhe kalimin nga sistemi dualist, në atë monist, sa i takon vendit
të së drejtës ndërkombëtare. Sipas këtij sistemi, marrëveshjet ndërkombëtare të
ratifikuara me ligj janë pjesë e rendit të brendshëm juridik dhe zbatohen drejtpëdrejt
nga autoritetet dhe gjykata. Natyrisht që kjo dispozitë konkrete është paraprirë nga
parimi i sanksionuar në nenin 5 të Kushtetutës, ku thuhet se “Republika e Shqipërisë
zbaton të drejtën ndërkombëtare të detyrueshme për të”. Siç shihet edhe nga formulimi
i përmbajtjes së nenit 122 të Kushtetutës, tashmë rregulli është që marrëveshja
ndërkombëtare është e zbatueshme drejtpërdrejt, ndërsa përjashtimi është se, kur kjo
nuk është e mundur, implementimi i saj arrihet nëpërmjet transpozimit të përmbajtjes
së saj në një ligj kombëtar. Pra, aplikimi i sistemit monist është fryma e Kushtetutës,
ndërsa aplikimi i sistemit dualist është subsidiar, kur për shkaqe objektive të
pamundësisë së zbatimit të marrëveshjes ndërkombëtare në mënyrë të drejtpërdrejtë,
teksti i saj konvertohet, kuptohet, duke u elaboruar, nëpërmjet legjislacionit të
brendshëm.
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Epërsia e marrëveshjeve ndërkombëtare mbi ligjet kombëtare, përveç nenit 122,
parashikohet edhe në nenin 116 të Kushtetutës, i cili flet për hierarkinë e akteve. Kjo
do të thotë që gjykatat për çdo konflikt mbi kuptimin apo interpretimin e ligjit në një
situatë

të

caktuar

faktike

duhet

të

zbatojnë

drejtpërdrejtë

marrëveshjen

ndërkombëtare.

Konventa Evropiane e të Drejtave të Njeriut parashikon se është e ndaluar si
skllavëria, ashtu edhe puna e detyruar. Askush nuk do të mbahet në skllavëri ose në
robëri dhe askush nuk do të shtrëngohet të kryejë një punë me dhunë ose të detyruar.
Termi “punë e kryer me dhunë ose e detyruar”, nuk përfshin: çdo lloj pune që i kërkohet
të kryejë zakonisht një personi të ndaluar në kushtet e parashikuara për nevoja publike
ose gjatë lirimit të tij me kusht; çdo lloj shërbimi i karakterit ushtarak ose, në rastin e
kundërshtarëve të ndërgjegjes në vendet ku kundërshtimi i ndërgjegjes është i njohur
me ligj, shërbimi që kryhet në vend të shërbimit ushtarak të detyrueshëm; çdo lloj
shërbimi që kërkohet në rast krizash ose fatkeqësish, që kërcënojnë jetën ose
mirëqenien e bashkësisë; çdo lloj pune ose shërbimi që është pjesë e detyrimeve
normale qytetare.

KEDNj-ja sanksionon edhe parimin e ndalimit të diskriminimit, duke parashikuar se:
gëzimi i të drejtave dhe i lirive të përcaktuara në këtë Konventë duhet të sigurohet, pa
asnjë dallim të bazuar në shkaqe të tilla si: seksi, raca, ngjyra, gjuha, feja, mendimet
politike ose çdo mendim tjetër, origjina kombëtare ose shoqërore, përkatësia në një
minoritet kombëtar, pasuria, lindja ose çdo status tjetër.

1.3 Kodi i Punës
Nga pikëpamja e evolucionit historiko-ligjor, rrugëtimi për të mbërritur në Kodin e
Punës që është aktualisht në fuqi, ka qënë relativisht i gjatë dhe nuk është në objektin
e këtij raporti studimor që t’a trajtojë, por shkurtimisht është me rëndësi të përmendim
që, ligji “Për dispozitat kryesore Kushtetuese”, që ishte miratuar në vendin tonë në vitin
1991, nuk përmbante rregullimin juridik kushtetues të hollësishëm të të drejtave dhe
lirive themelore të njeriut, ndonëse shprehej në parim se “...Republika e Shqipërisë
njeh dhe garanton të drejtat dhe liritë themelore të njeriut ...”. Në këtë periudhë
5

Republika e Shqipërisë ishte rianëtarësuar në Organizatën Ndërkombëtare të Punës
(ONP). Këtë vakum juridik kushtetues e plotësoi Ligji Nr.7692, datë 31.3.1993 “Për një
shtojcë në Ligjin 7491, datë 29.4.1991 “Për dispozitat Kryesore Kushtetuese”. Kjo
shtojcë, tepër e rëndësishme, përbënte një kre më vetë me emërtimin “Të drejtat dhe
liritë themelore të njeriut”. Kështu, u sanksionua respektimi dhe gëzimi i gjithanshëm i
të drejtave dhe lirive të njeriut, si një ndër aspiratat më të larta të popullit shqiptar dhe
si një parakusht i domosdoshëm për garantimin e lirisë, drejtësisë sociale dhe të
parimeve demokratike të shoqërisë sonë. Ky akt juridik përbën burim tepër të
rëndësishme për të drejtën shqiptare të punës dhe në zhvillimet e saj.
Ligji Nr. 7961, datë 12.7.1995 ‘Kodi i Punës’, është amenduar kohë pas kohe me ligjet:
Nr. 8085, datë 13.3.1996; Nr.9125, datë 29.7.2003; Nr. 10 053, datë 29.12.2008 dhe
nr. 136/2015, datë 5.12.2015. Kodi i Punës13 me amendamentet përkatëse të tij, i kanë
dhënë tanimë këtyre marrëdhënieve një profil të ri modern Evropian14. Derivon se janë
zgjeruar dhe pasuruar dimensionet e lirisë dhe të të drejtave të punëmarrësve, duke
siguruar kështu, përafrimin e lindjes, ndryshimit dhe shuarjes së këtyre marrëdhënieve
me aktet e së drejtës ndërkombëtare siç janë: Karta e Kombeve të Bashkuara 15,
Konventat dhe Rekomandimet e ONP-së16, Konventa Evopiane për të Drejtat e
Njeriut17, Karta Sciale Evropiane18, etj

1.4 Lindja e marrëdhënies individuale të punës
Kodi i Punës parashikon se marrëdhënia e punës lind të mënyrë të drejtpërdrejtë si
një raport midis punëdhënësit dhe punëmarrësit, që mbështetet në rregullin ofertëkërkesë në tregun e punës. Punëdhënësi e punëson në mënyrë të drejtpërdrejtë
punëmarrësin. Për t’u vënë në kontakt me njëri-tjetrin punëdhënësi mund të përdorë
shërbimet e zyrave shtetërore të punësimit, të agjencive private të punësimit për të
seleksionuar punëmarrësin ose t’i rekrutojë vetë punëmarrësit. Të analizosh
marrëdhëniet juridike të punës në kushtet e tanishme të zhvillimit ekonomik e shoqëror

13Kodi

i Punës i Republikës së Shqipërisë, Ligji Nr.7961, datë 12.07.1995.
ÇELA, “E Drejta e Punës”, Ilar 2012, fq.195.
15Karta e Kombeve të Bashkuara, hartuar në vitin 1945 në San Francisko, Kaliforni.
16Organizata Ndërkombëtare e Punës (ONP), themeluar në vitin 1919.
17Konventa Evropiane për të Drejtat e Njeriut (KEDNj), hyrë në fuqi më 3 Shtator 1953.
18Karta Sociale Evropiane, miratuar në vitin 1961 dhe rishikuar në vitin 1999.
14Kudret
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të vendit tonë, do të thotë përpara së gjithash të evidentosh thelbin dhe tiparet kryesore
të tyre si dhe prirjet e zhvillimit e të përsosjes në të ardhmen të këtyre marrëdhënieve 19.

Është e kuptueshme dhe faktike që në shoqërinë tonë lindin dhe zhvillohen
marrëdhënie pune të shumëllojshme, mirëpo, jo të gjitha këto marrëdhënie rregullohen
nga normat e së drejtës së punës, kësisoj derivon se, jo të gjitha kanë karakterin e
posaçëm të marrëdhënies juridike të punës20. Rregullim juridik gjejnë vetëm ato
marrëdhënie shoqërore të punës që janë më të rëndësishme për jetën shoqërore, të
cilat janë të nevojshme për forcimin e rendit shoqëror. Deduktojmë se ato marrëdhënie
pune të cilat rregullohen nga normat e së drejtës në fuqi, marrin një formë të re, formën
e marrëdhënies juridike të punës.

Si çdo marrëdhënie juridike, të cilat definohen si, marrëdhënie patrimoniale ose jopatrimoniale personale, të cilat krijohen midis subjekteve të së drejtës dhe rregullohen
nga normat e së drejtës në fuqi, edhe marrëdhënia juridike e punës, mbart në vetvete
elementët e marrëdhënies juridike. Kësisoj, marrëdhënia juridike e punës në korpusin
e saj, ka këto elementë: (i) Subjektet, (ii) Objektin dhe (iii) Përmbajtjen.

Kjo marrëdhënie juridike, e ka gjenezën e saj në një kontratë midis palëve. Kontrata si
një nën kategori e veprimeve juridike, si një veprim juridik bilateral, edhe në këtë rast
ka karakterisitikat e saj. Kontratën e punës mund ta definojmë si një veprim juridik
bilateral, i cili konsiston në shfaqen e ligjshme të vullnetit të subjektit të së drejtës, i cili
synon të dare, facare, praestare të drejta ose detyrime juridiko-civile. Si një veprim
juridik, në substancën e tij gjejmë tri lloj elementësh: (i) essentialia negotti, (ii) naturalia
negotii, (iii) accidentalia negotii21.

1.4.1 Kontrata e punës
Kontrata e punës është definuar në Kodin e Punës22 si një marrëveshje midis
punëmarrësit dhe punëdhënësit, ku punëmarrësi merr përsipër të ofrojë punën ose
shërbimin e vet për një periudhë të caktuar ose të pacaktuar kohe, në kuadër të
19Kudret

ÇELA, “E Drejta e Punës”, Ilar 2012, fq.195.
ÇELA, “E Drejta e Punës”, Ilar 2012, fq.196.
21Rustem Gjata, “E Drejta Civile-Pjesa e Përgjithshme”, AlbPaper 2010, fq.141.
22Kodi I Punës i Republikës së Shqipërisë, Neni 12.
20Kudret
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organizimit të urdhërave të një personi tjetër të quajtur punëdhënës, ndërsa ky i fundit
merr përsipër të paguajë një shpërblim.

Si rregull, personat kanë një kontratë punësimi me anë të të cilit ata punësohen, duke
vënë shërbimet e tyre në kuadrin e organizimit dhe të urdhërave të punëdhënësit,
kundrejt një page të caktuar. Nga definicioni i dhënë nga Kodi i Punës në Nenin 12 të
tij, deduktojmë se elementi varësi është një condition sine qua non për vlefshmërinë e
kontratës së punës. Por në praktikë hasen raste shumë diverse, ku shumë individë
janë të pavarur dhe ofrojnë shërbimet e tyre për anëtarët e një shoqërie siç mund të
jetë rasti i një orë ndreqësi23.Në këtë rast flitet për punonjës të pavarur ose siç njihen
nga legjislacioni fiskal dhe ai tregtar si ‘persona fizikë’.24 Në doktrinën juridike ka pasur
shumë diskutime se cili punonjës do të konsiderohet i pavarur dhe cili i punësuar25.
Por për të konkluduar mund të themi se dallimet në statusin juridik të punësuarit dhe
punonjësit të pavarur kanë të bëjnë me dallimet lidhur me : (i) pagesat për sigurimet
shoqërore, (ii) të drejtat e mbrojtjes së punësimit, (iii) mbrojtjen në punë, (iv) mbrojtjen
e pagave në rast të falimentit të punëdhënësit, (v) përfitimet nga sigurimi shëndetësor,
(vi) sigurimi nga papunësia, (vii) masa dhe mënyra e taksimit, etj.

Kontrata e individuale e punës është një veprim juridik bilateral dhe një kontratë
bilaterale, e cila gjen shprehje vullneti për detyrime të ndërsjellta midis palëve. Në këtë
kuadër kontrata e punës i përket kategorisë së kontratave me veprime të ndërsjellta,
që do të thotë se detyrimet dhe të drejtat e palëve janë bilaterale. Kjo është një kontratë
e cilësuar nga ligji, respektivisht Kodi i Punës dhe është e individualizuar dhe e
rregulluar në mënyrë eksplicite nga ligji. Personalisht, duke u bazuar në karakteristikat
dalluese me kontrata të tjera tipike dhe atipike, deduktoj se kontrata individuale e
punës është një kontratë autonome, kontratë e një lloji sui generis. Kontrata e punë
sintetizon pasoja juridike vetëm për palët e kësaj kontrate dhe jo për të tretët, por nga
kjo kontratë mund të lindë përgjegjësia jashtë kontraktore e punëdhënësit në rastet e
parashikuara në mënyrë eksplicite nga legjislacioni i punës. Është një kontratë me
shpërblim, kësisoj shpërblimi është një kusht konstitutiv i kësaj kontrate, mungesa e

23Smorto,

G.: “La justice contractuele”, botuar në “Revue international de droit compare”, Paris 2008, fq. 583-589.
J.C.Javillier “Droit du travail communitare”, Paris 1995. Fq.500.
25Gerard Couturier “Droit du travail” 1 (Les relations individuelles de travail), Paris 1993. Fq. 266.
24R.Blanpain-
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të cilit e bën atë të pavlefshme. Kjo do të thotë që mungesa e shpërblimit deformon
kontratën e punës. Afati nuk është një element thelbësor kontraktor sepse kontrata
individuale e punës mund të jetë me ose pa afat, sipas modaliteteve kontraktore të
palëve. Kontrata individuale e punës është një kontratë konsensuale, ajo quhet e lidhur
kur përputhet vullneti i palëve kontraktore. Kjo është një kontratë jo-formale dhe forma
kërkohet për arsye ad probationem.

1.4.1.1 Essentialia Negotii në Kontratën e Punës
Essentialia Negotii apo të njohur ndryshe në teorinë e veprimeve juridike26 si elementët
thelbësore të veprimit juridik, janë të domosdoshëm për ekzistencën e kontratës së
punës, sepse nëse mungon njëri prej tyre, kontrata e punës nuk do të jetë e aftë të
sjellë pasoja juridike. Essentialia negotii, janë: (i) një ose më shumë subjekte, (ii)
vullneti, (iii) forma e shfaqjes së vullnetit dhe (iv) shkaku27. Këto janë elementë
konstitutive, absolutisht të domosdoshëm dhe të kërkueshëm për ad valeditatem të
kontratës së punës.

A. Subjektet e Kontratës së Punës
Subjektet janë elementë konstitutivë të marrëdhënies juridike, janë personat të cilët
marrin pjesë në marrëdhënie me cilësinë e mbajtësit të të drejtave subjektive dhe
detyrimeve juridike përkatëse28. Kodi Civil njeh dy kategori personash: (i) personat
fizikë dhe (ii) personat juridikë. Në optikën e marërdhënies juridike të punës, të dy këta
subjekte të marrëshëniës juridiko civile in generalis, mund dhe janë, edhe subjekte të
marrëdhënies juridike të punës, e kësisoj do të trajtohen në mënyrë të detajuar në këtë
pjesë të hulumtimit. Palët në kontratën e punës, ose subjektet e kësaj marrëdhënie
juridike, emërtohen punëdhënës dhe punëmarrës. Në cilësinë e punëmarrësve janë
vetëm personat fizikë, ndërsa në cilësinë e punëdhënësit mund të jenë si personat
fizikë (të regjistruar pranë organeve shtetërore, respektivisht Qendrës Kombëtare të
Biznesit [QKB] si persona fizikë [tregtarë]) ashtu edhe personat juridikë. Për efekt
sqarues, terminologjia e përdorur nga Kodi Civil dhe ajo e përdorur nga legjislacioni
tregtar dhe ai fiskal duhet të diferencohet në kuadër të ‘personit fizik’. Koncepti i

26Rustem

Gjata, “E Drejta Civile-Pjesa e Përgjithshme”, AlbPaper 2010, fq.142.
Gjata, “E Drejta Civile-Pjesa e Përgjithshme”, AlbPaper 2010, fq.142.
28Ardian Nuni, “E Drejta Civile-Pjesa e Përgjithshme”, Tiranë 2011, fq.77.
27Rustem
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personit fizik është lehtësisht i thjeshtë për t’u kuptuar. Personit fizik i korrespondon
një individ i caktuar, një njeri konkret, mbajtës i një kapaciteti të pakufizuar juridik29.
Sipas Nenit 1 të Kodit Civil të Republikës së Shqipërisë: “Çdo person fizik gëzon zotësi
të plotë e të barabartë për të pasur të drejta e detyrime civile, brenda kufijve të
përcaktuar me ligj.”30 Ndërsa referuar legjisalcionit tregtar dhe atij fiskal, personi fizik
është ‘tregtari’ i regjistruar pranë QKB-së me një NUIS të caktuar dhe i nënshtrohet
rregullimit ligjor të tregtarit sipas ligjit ‘Për Tregtarët dhe Shoqëritë Tregtare’.

Zotësia juridike mund të përkufizohet si mundësia që i njeh ligji personit për të pasur
të drejta e për të marrë përsipër detyrime, ose si aftësia e personit për të qënë titullar
të drejtash dhe detyrimesh31. Kjo zotësi është një cilësi e pandarë e personit fizik. Ajo
është e njohur dhe e garantuar nga ligji. Zotësia juridike është e patjetërsueshme, ajo
nuk mund të kalojë nga një person tek një tjetër as me trashëgim, as me kontratë, as
me ndonjë lloj tjetër të veprimt juridik32. Zotësia juridike nuk është e drejtë subjektive,
por një premisë, një mundësi potenciale për të pasur të drejta subjektive, por jo një e
drejtë subjektive më vete33. Këto përkufizime të së drejtës civile le t’i analizojmë nën
suazën e legjislacionit të punës.

Personi i cili merr pjesë si i punësuar ose punëdhënës në marrëdhëniet juridike të
punës, merr pjesë vetëm sepse ka zotësi juridike dhe zotësi të plotë për të punuar.
Zotësia juridike e punës është mundësia që shteti i ka garantuar realisht çdo njeriu për
të vënë në jetë të drejtën e tij për punë tek punëdhënësi, kundrejt një page e cila jepet
sipas punës së kryer34. Kjo zotësi duhet të dallohet nga zotësia juridiko-civile, sepse
kjo e fundit lind në mënyrë të pavarur nga zotësia për të vepruar, kurse në të drejtën
e punës zotësia juridike dhe zotësia për të vepruar, janë të lidhura ngushtë dhe lindin
së bashku në të njëjtën kohë, kur shtetasi ka plotësuar moshën e caktuar nga ligji. 35
Kjo diktohet nga fakti se puna është një veprimtari e vullnetshme e njeriut që e kryen
atë dhe sipas Kodit të Punës, aftësinë për punë mund ta disponojë vetëm mbajtësi i

29Ardian

Nuni, “E Drejta Civile-Pjesa e Përgjithshme”, Tiranë 2011, fq.78.
Civil, i Republikës së Shqipërisë, 01.11.1994
31Rustem Gjata, “E Drejta Civile-Pjesa e Përgjithshme”, AlbPaper 2010, fq.69.
32Ardian Nuni, “E Drejta Civile-Pjesa e Përgjithshme”, Tiranë 2011, fq.109.
33Ardian Nuni, “E Drejta Civile-Pjesa e Përgjithshme”, Tiranë 2011, fq.109
34Kudret ÇELA, “E Drejta e Punës”, Ilar 2012, fq.236.
35Kudret ÇELA, “E Drejta e Punës”, Ilar 2012, fq.236
30Kodi
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tij.36 Kësisoj detyrimet të cilat i derivojnë personit nga marrëdhënia juridike e punës
nuk mund të lindin e të zbatohen me anë të përfaqësimit, me përjashtim të rasteve kur
në marrëveshje parashikohet e kundërta. Derivon se, personi i punësuar, ka
njëkohësisht zotësinë për të vepruar dhe zotësinë juridike. Rrjedh se, zotësia juridike
dhe zotësia për të vepruar në punë, e personit, përbëjnë bashkarisht aftësinë e tij për
të qënë subjekt në të drejtën e punës, për t’i shprehur punëmarrësit vullnetin e tij në
marrëdhëniet juridike të punës, dhe për të disponuar lirisht pagën që ka fituar në punën
e tij.37
Sipas Kodit të Punës38, personat mund të jenë subjekt të marrëdhënies juridike të
punës, pra mund të kenë të drejtën të lidhin kontratë pune kur:
(i)

gëzojnë zotësi të plotë për të vepruar sipas dispozitave të Kodit Civil.

(ii)

janë persona me zotësi të kufizuar, por të autorizuar shprehimisht ose me
heshtje për të kryer punë nga përfaqësuesit e tyre ligjorë.

Mosha39 lidhet me kriteret biologjike, fiziologjike, psikologjike dhe shoqërore. Mosha
ligjore është një moshë kur shtetasi arrin shkallën e nevojshme të pjekurisë mendore
të zhvillimit fizik në atë masë që nuk e dëmton më pjesmarrja e tij në punë. Kjo moshë
u garanton mbrojtjen e shëndetit të të miturve dhe u siguron atyre mundësinë që të
kryejnë rregullisht arsimimin e detyrueshëm 9-vjeçar si dhe mësim profesional.40

Kushti, që shtetasi të plotësojë moshën ligjore për të qenë subjekt i marrëdhënies
juridike të punës, ka karakter imperativ. Kjo do të thotë se shkelja e këtij kushti e bën
të pavlefshme marërdhënien juridiko-civile të punës. Nga sa u analizua ut supra,
evidentohet qartësisht se zotësia juridike dhe zotësia për të vepruar në punë e
personave, lindin njëkohësisht, pikërisht me plotësimin e kritereve ligjore 41. Kjo do të
thotë se zotësia juridike dhe zotësia për të vepruar në punë e personave, lindin në
raste përjashtimore, më parë se zotësia për të vepruar e tyre në lëmin e

36Ibid
37Ibid
38

Neni 20, Kodi i Punës i Republikës së Shqipërisë.
ÇELA, “E Drejta e Punës”, Ilar 2012, fq.237
40Ibid
41 Ibid
39Kudret
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marrëdhënieve juridiko-civile e cila lind me arritjen e moshës 18 vjeçare, por më vonë
se zotësia juridiko civile e cila fillon nga çasti kur personi lind i gjallë42.
Lidhur me punësimin e të miturve, bazuar në Vendimin Nr. 108, datë 15.2.2017 ‘Për
miratimin e rregullores ‘Për Mbrojtjen e Fëmijëve në Punë’’, janë parashikuar në
mënyrë të detajuar rregullat dhe kushtet e punësimit të të miturve. Qëllimi i kësaj
rregulloreje është të përcaktojë parimet dhe kërkesat e hollësishme për mbrojtjen e
sigurisë dhe shëndetit të fëmijëve nën moshën 18 vjeç, kundër shfrytëzimit ekonomik
dhe çdo pune që mund të dëmtojë sigurinë e shëndetin e tyre në punë apo zhvillimin
fizik, mendor, moral apo social, ose të rrezikojë arsimimin apo pjesëmarrjen e tyre në
aktivitete kulturore, tregtare dhe aktivitete të ngjashme, për të garantuar kushte pune
të përshtatshme me moshën dhe shëndetin e tyre, si dhe për të siguruar që fëmijët të
marrin arsim e të mos u cenohet kjo e drejtë për shkak të punës që kryejnë. Rregullorja
ka parashikuar në mënyrë eksplicite se performancat në veprimtari kulturore, artistike,
sportive, reklamuese apo veprimtari të modelimit, mund të lejohen për fëmijët në bazë
të autorizimit të Inspektoratit Shtetëror të Punës rast pas rasti.

Zotësia për të vepruar në punë, kur janë kushtet ligjore, kanë edhe personat të cilët
vuajnë nga sëmundje psikike ose me të meta mendore, por nuk janë krejt të pazotë të
kujdesen për punët e tyre. Në këto kushte, atyre u njihet mundësia për të qënë
subjekte të marrëdhënieve të punës, që u përshtaten gjëndjes psikike të tyre. Me
qëllim që të sigurohet mjekimi i personave të lartpërmendur dhe të administrohet si
duhet pasuria e tyre, por jo për të disponuar aftësinë për punë, mbi këta persona
vendoset kujdestaria, kur plotësohen kushtet ligjore.

Personit të cilit i është hequr krejtësisht zotësia për të vepruar, me vendim të organeve
kompetente shtetërore, sepse vuan nga sëmundjet psikike ose të meta të rënda
mendore, nuk mund të jetë subjekt i marrëdhënies juridike të punës, sepse ky person
nuk ka ndërgjegje të rëndësisë së veprimit të kryer, nuk mund të udhëheqë e të
kontrollojë veprimin e tij, qoftë edhe në një proces pune sado të thjeshtë 43.

42Neni

2, Kodi i Civil
ÇELA, “E Drejta e Punës”, Ilar 2012, fq.238

43Kudret
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Kufizimet e zotësisë për të vepruar të personit në fushën e marrëdhënieve të punës,
vihen vetëm për rastet kur punëmarrësi ka kryer ato vepra penale, që në bazë të ligjit,
sjellin pasoja të tilla, ose nuk ka moshën e kërkuar e aftësi të nevojshme teknike e
profesionale për kryerjen e disa detyrave të caktuara44. Sipas legjislacionit tonë,
rrethanat të cilat i kufizojnë personit zotësinë juridike dhe zotësinë për të vepruar në
fushën e marrëdhënieve të punës janë dënimet plotësuese45. Këto dënime jepen për
personat që kanë kryer vepra penale ose kundravajte penale. Bashkë me dënimin
kryesor, ndaj personave të mësipërm, mund të jepen edhe një ose disa dënime
plotësuese. Dënimet plotësuese mund të jenë: (i) ndalimi i së drejtës për të ushtruar
detyra si nënpunës shtetëror ose shërbim publik46, (ii) ndalimi për të drejtuar
automjete47, (ii) heqja e së drejtës për të ushtruar detyra drejtuese pranë personave
juridikë48, etj.

Personi juridik është çdo subjekt i së drejtës, i ndryshëm nga personi fizik, çdo entitet
i aftë të shprehë vullnet, por i ndryshëm nga individi konkret 49. Zotësia juridikë e
personit juridik në të drejtën e punës, quhet mundësia dhe detyrimi, që shteti i ka
ngarkuar atij, për t’u dhënë punë personave në përshtatje me qëllimet e veprimtarisë
së tij, destinacionit të tij50. Derivon se, zotësia juridike e personit është e posaçme
sepse personi juridik mund të marrë në punë vetëm shtetas të atyre kategorive dhe
specialiteteve që janë të nevojshëm për kryerjen e detyrave që i janë ngarkuar ose
njohur nga shteti, personit juridik.

Vëllimi i zotësisë juridike të personit juridik publik përcaktohet respektivisht nga
organika dhe plani i fuqisë së tij punëtore51. Këto akte juridike përcaktojnë numrin e
punëmarrësve që ndërmarrja, institucioni mund të marrë në punë 52. Organika shpreh
numrin e personelit të domosdoshëm administrativ dhe teknik të personit juridik publik
përkatës, duke përfshirë edhe funksionin e secilit53.
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ÇELA, “E Drejta e Punës”, Ilar 2012, fq.239
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46Neni 35, i Kodit Penal.
47Neni 37, i Kodit Penal.
48Neni 40, i Kodit Penal.
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50Kudret ÇELA, “E Drejta e Punës”, Ilar 2012, fq.236
51Malcom Sargeant “Employment Laë”, Oxford 2002. Fq. 320.
52Malcom Sargeant “Employment Laë”, Oxford 2002. Fq. 320.
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45Kudret

13

B. Vullneti në Kontratën e Punës
Vullneti si element dinamik i botës së juridike, është element esencial që i jep jetë
kontratës së punës. Për rëndësinë që ka, vullneti parashikohet në mënyrë eksplicite
në ligj54. Kur subjekti i së drejtës ushtron lirinë e tij, duke shfaqur një vullnet konkret
lidhur me kontratën e punës, nuk do të thotë që duke njohur vlerën e vulllnetit të
kërkohen patjetër shtytjet e brendshme të deklaruesit dhe gjithçka që përmblidhet në
hetim psikologjik të një vendimi volitiv.55 Kontrata e Punës lidhet me qëllimin e vetëm
për të shkaktuar pasoja juridike të caktuara, ku punëdhënësi përfiton nga puna e
punëmarrësit dhe punëmarrësi përfiton shpërblimin nga kontrata e punës. Kësisoj
palët shfaqin vullnetin e tyre për lidhjen e kësaj kontrate konsensuale me qëllim
ardhjen e pasojave të dëshiruara. Vullneti i deklaruar nga palët duhet të jetë i vërtetë
dhe serioz dhe jo i shtyrë nga veset e vullnetit.

C. Forma e Kontratës së Punës
Kodi i Punës në Nenin 21 parashikon në mënyrë eksplicite që kontrata e punës të ketë
formë të shkruar. Pavarësisht parashikimit të Kodit të Punës, në interpretimin tim,
forma shkresore e kontratës së punës nuk kërkohet për arsye vlefshmërie, por për
arsye provueshmërie, sepse edhe në qoftëse palët nuk e kanë nënshkruar një kontratë
pune, marrëdhënia e tyre ipso facto do të rregullohet nga normat imperative të Kodit
të Punës. Duke i’u referuar Nenit 21 të Kodit të Punës, kontrata e punës mund të lidhet
edhe të ndryshohet vetëm me shkrim. Ajo mund të ndryshohet vetëm në marrëveshje
midis palëve. Çdo ndryshim i kontratës së shkruar, në dëm të punëmarrësit, duhet të
përfundohet me shkrim.
Kontrata e punës e përfunduar me shkrim duhet të përmbajë56:
a) identitetin e palëve
b) vendin e punës
c) përshkrim e përgjithshëm të punës
d) datën e fillimit të punës
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Nuni, “E Drejta Civile-Pjesa e Përgjithshme”, Tiranë 2011, fq.285.
Nuni, “E Drejta Civile-Pjesa e Përgjithshme”, Tiranë 2011, fq.285.
56Kudret ÇELA, “E Drejta e Punës”, Ilar 2012, fq.249.
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e) kohëzgjatjen e punës, kur kemi kontratë pune me afat
f) kohëzgjatjen e pushimeve të paguara
g) afatin e njoftimit për zgjidhjen e kontratës
h) elementët përbërës të palës dhe datën e dhënies së saj
i) kohën normale javore të punës
j) duhet të përmbajë edhe kontratën kolektive në fuqi

Kur kontrata e punës lidhet me gojë, punëdhënësi detyrohet që brenda 7 ditëve, të
hartojë një dokument me shkrim, të nënshkruar prej tij dhe punëmarrësit, i cili
përcakton, sidomos elementët e parashikuar që duhet të përmbajë kontrata e punës57.
Unë, personalisht, mendoj se kontrata e punës edhe pse është një kontratë
konsensuale dhe parimisht jo-formale, ajo gjithmonë i nënshtrohet formës shkresore
edhe pse në një moment të dytë kohor post lidhjes së saj. Por klasifimi i kontratave
formale dhe jo formale bazohet në doktrinë përgjithësisht në momentin e lidhjes së
kontratës dhe vlerës që ka forma, kësisoj në kontratën e punës deduktojmë që forma
ka vetëm vlerë për efekte provueshmërie.

D. Shkaku i Kontratës së Punës.
Çdo kontratë pune ka një causa dhe causa është thelbi i kontratës së punës. Sipas
pikëpamjes klasike, qëllimi ose shkaku, përbën atë që synojnë palët me rastin e
marrjes përsipër të detyrimeve kontraktore58. Në kontratën e punës, si një kontratë
bilaterale, detyrimi i njërës palë ka si qëllim të vet detyrimin e palës tjetër. In haec
verba në këtë kontratë, njëra palë merr përsipër detyrimin për shkak se edhe pala tjetër
detyrohet prej saj. Ky është qëllimi ose shkaku i vërtetë i marrjes përsipër të detyrimit.
Sipas pikëpamjes klasike, shpjegohet shkaku nëpërmjet një kriteri objektiv, duke
abstraguar motivet të cilat i kanë nxitur palët të marrin përsipër detyrime kontraktore59.

Më vonë lindi pikëpamja e kundërt, ajo e mohimit të shkakut apo qëllimit të kontratës
së punës. Sipas kësaj teorie të zhvillimeve moderne të së drejtës së punës dhe asaj
civile, shkaku nuk i shton asgjë të re kontratës së punës60. Sipas kësaj teorie, shkaku
57Neni

21/3, Kodi i Punës.
Gjata, “E Drejta Civile-Pjesa e Përgjithshme”, AlbPaper 2010, fq.137.
59Rustem Gjata, “E Drejta Civile-Pjesa e Përgjithshme”, AlbPaper 2010, fq.137.
60Rustem Gjata, “E Drejta Civile-Pjesa e Përgjithshme”, AlbPaper 2010, fq.138.
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konfondohet me objektin e kontratës së punës dhe me teorinë e përputhjes së
vullneteve. Kjo sepse gjithçka që mund të shpjegohet nëpërmjet shkakut, mund të
shpjegohet nëpërmjet objektit të kontratës së punës61. Kësisoj në kontratën e punës
mungon shkaku ose është ligjërisht i ndaluar, atëherë kontrata është e pavlefshme jo
për shkak të kundër ligjshmërisë së shkakut, por për shkak të mungesës osë kundër
ligjshmërisë së objektit të kontratës së punës.62

E. Objekti i Kontratës së Punës
Të drejtat dhe detyrimet e subjekteve të kontratës së punës, drejtohen mbi një objekt
të caktuar, pa të cilin marrëdhënia juridike e punës nuk do të kishte kuptim, nuk do të
mund të krijohej e të ekzistonte63. Në këtë kuadër, objekt i marrëdhëniës juridike të
punës, do të konsiderohet çdo gjë mbi të cilën drejtohen të drejtat subjektive dhe
detyrimet juridike korresponduese që personat si subjekte të së drejtës kanë në këtë
marrëdhënie.

Objekti i kontratës së punës është shërbimi personal i punës, është puna në vetvete,
domethënë ato energji pune fizike ose intelektuale që punëmarrësi është i detyruar të
përmbushë kundrejt pagës64.
Objekti duhet të përmbushë disa karakteristika, ai duhet të jetë65:
(i)

I mundshëm

(ii)

I ligjshëm

(iii)

I përcaktueshëm ose i përcaktuar.

Përcaktimi i objektit të punës, duhet të përcaktojë dhe tregojë rolin që ka punëmarrësi
në momentin e punësimit ose të kualifikimit, të cilit i korrespondojnë detyrat e caktuara.
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1.4.1.2 Accidentalia Negotii në Kontratën e Punës
Elementët rastësorë ose aksidentalë të kontratës së punës, janë modifikime të
vendosura nga palët në formën e klauzolave pa prekur tipin e veçantë të kontratës së
punës dhe e kufizojnë përmbajtjen e kontratës së punës në një farë mënyre. Këto
klauzola të ndryshme, që konkretisht ekzistojnë vetëm nëse dëshirohen në mënyrë
eksplicite, disa prej tyre kanë një peshë të veçantë duke u gjendur të përsëritura në
varësi të situatave të veçanta, ato janë: kushti dhe afati.

A. Afati në Kontratën e Punës
Afati është momenti i kohës, nga i cili fillojnë të vërtetohen, ose deri në të cilin zgjasin,
pasojat juridike të kontratës së punës. Shpesh herë afati në kontratën e punës
konceptohet si fiksimi i një kufiri kohe nga i cili varen pasojat e kontratës së punës dhe
herë të tjera ai është vetëm një instrument për të fiksuar në kohë momentin e një
detyrimi ose të ndonjë përmbushjeje tjetër (afat skadimi).

Afatet mund të jenë fillestare ose përfundimtare. Kur periudha e kohës përmbushet
kemi skadim të afatit të kontratës së punës. Në parim, afati mund të vendoset në favor
të punëdhënesit ose në favor të punëmarrësit. Në rast se kjo nuk deduktohet nga
kontrata e punës, prezumohet se afati është në favor të punëmarrësit.

Afati si accidentalia negotii në kontratën e punës, bën kategorizimin e kontratave të
punës në: (i) kontrata me kohëzgjatje të pacaktuar dhe (ii) kontrata me kohëzgjatje të
caktuar.66

B. Kushti në Kontratën e Punës
Kushti është një kufizim i vendosur nga vullneti i palëve kontraktore, ndaj pasojave që
vijnë prej kontratës së punës dhe bën që këto pasoja të varen nga vërtetimi i një
ngjarjeje të ardhme të pasigurt.67 Me vendosjen e kushtit, efiçensa e kontratës së
punës bëhet e pasigurt. Kushtet vullnetare duhet të dallohen nga condition iuris.
Kushte pezulluese, pezullojnë pasojat deri në vërtetimin e ngjarjes dhe pastaj sjellin

66Kudret
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ÇELA, “E Drejta e Punës”, Ilar 2012, fq.250.
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pasojën68. Kontrata e punës e lidhur me kusht pezullues, është e vlefshme në rast se
detyrimi, që fillimisht është i pamundur, bëhet i mundshëm, përpara përmbushjes së
kushtit, ose mbarimit të afatit.

1.4.1.3 Përmbajtja e Kontratës së Punës
Përmbajtja e marrëdhënies juridike të punës, është tërësia e të drejtave subjektive dhe
detyrimeve juridike të palëve të saj. Përmbajtja është një prej elementëve kryesorë të
marrëdhënies juridike të punës, sepse ky element dallon marrëdhënien jurdike të
punës nga marrëdhënie e thjeshta të saj. Të drejtat dhe detyrimet e palëve lindin në
të njëjtën kohë me lindjen e marrëdhënies juridike të punës. Të dyja këto, marrëdhënia
juridike e punës së bashku me përmbajtjen, kanë vetëm një burim të vetëm – faktin
juridik. Me vërtetimin e faktit juridik, lind marrëdhënia juridike e punës dhe të drejtat
dhe detyrimet e palëve të përfshira në të.

Të drejtat dhe detyrimet e palëve mund të përmbushen që në fillim, në çastin e lindjes
së marrëdhënies juridike të punës ose edhe më vonë, pas një kohe të caktuar, ose
pjesërisht në fillim e pjesërisht më vonë, sipas llojit të përmbushjes së tyre. Të drejtat
dhe detyrimet në marëdhënien juridike të punës janë në lidhje e varësi të ndërsjelltë
midis tyre. Përmbajtja e së drejtës përcakton përmbajtjen e detyrimit dhe vice versa.

A. Detyrimet e Përgjithshme të Punëmarrësit sipas Kodit të Punës.

1. Kryerja e punës personalisht. Në bazë të Nenit 22 të Kodit të Punës,
punëmarrësi kryen personalisht punën e ngarkuar, me përjashtim të rasteve kur
me marrëveshje parashikohet e kundërta. Puna për vetë karakterin e saj vetjak,
duhet të realizohet si rregull personalisht. Puna e punëmarrësit duhet të
realizohet në një frymë bashkëpunimi, e kuptuar kjo jo në mënyrë abstrakte, por
në aspektin që puna e kryer të jetë edhe në interesin efektiv të punëdhënësit.
Ad contrario, do të ndodheshim përballë një shërbimi pune jo konstruktiv për
punëdhënësin, pse jo edhe të dëmshëm. Karakteri personal i shërbimit të
punës, si rregull, nuk ndryshon edhe në rastin kur i njëjti punëmarrës kryen disa
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lloj punësh qoftë edhe në punëdhënës të ndryshëm. Sipas legjislacionit tonë në
fuqi, nuk është i vlefshëm zotimi i punëmarrësit për t’i siguruar punëdhënësit
një zëvendësues, kur ai nuk është i detyruar të punojë si pasojë e zbatimit të
Kodit të Punës. Punëmarrësi zëvendësohet ose ndihmohet nga një i tretë, me
pëlqimin e shprehur ose në heshtje të punëdhënësit. Në këtë rast,
zëvendësuesi ose ndihmësi quhet punëmarrës i punëdhënësit. Çdo
marëveshje e kundërt është e pavlefshme.
2. Detyrimi i bindjes69. Ky detyrim parashikohet në Nenin 23 të Kodit të Punës.
Në përmbajtjen e tij, detyrimi i bindjes shpreh respektimin nga punëdhënësi të
udhëzimeve të përgjithshme dhe të veçanta të punëdhënësit. Por, duhet të jetë
e qartë se udhëzimet e përgjithshme ose të veçanta që ndryshojnë thelbësisht
kushtet e punës, nuk e detyrojnë punëmarrësin t’i zbatojë. Ndryshimi i kontratës
së punës bëhet me marrëveshje të të dy palëve. Urdhërat dhe udhëzimet e
përgjithshme dhe të veçanta të punëdhënësit që rrezikojnë jetën dhe shëndetin
e punëmarrësit nuk duhen zbatuar.
3. Detyrimi i kujdesit në punë70. Punëmarrësi kryen me kujdes punën që i
ngarkohet sipas Nenit 24 të Kodit të Punës. Për kryerjen e punës duhet të
përdorë sipas rregullave të caktuara mjetet e punës, aparaturat dhe pajisjet e
vëna në dispozicion të tij. Kujdesi në punë duhet dalluar nga mungesa e
përvojës, sepse ndërkohë që i pari është një shfaqje e vullnetit, e dyta është
pasojë e mungesës së njohurive. Kësisoj, nuk mund të flitet për faj të
punëmarrësit, kur ai nuk ka aftësi teknike, profesionale për shkak të mungesës
së përvojës. Kjo përvojë fitohet në mënyrë graduale dhe në këtë akumulim të
përvojës, ndikon shumë ndihma dhe përkrahja e punëmarrësve më me përvojë
tek punëdhënësi.
4. Detyrimi i dhënies llogari dhe i kthimit71. Ky detyrim parashikohet
shprehimisht nga Neni 25 i Kodit të Punës. Në përmbushje të këtij detyrimi,
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punëmarrësi i jep llogari punëdhënësit për gjithçka të përfituar në emër të
punëdhënësit gjatë ushtrimit të veprimtarisë së tij brenda kontratës, veçanërisht
për shumat në para. Punëmarrësi i kthen menjëherë gjithçka të marrë
punëdhënësit me përjashtim të bakshisheve dhe të dhuratave personale për të.
Ai i kthen punëdhënësit menjëherë dhe gjithçka të prodhuar nga veprimtaria në
bazë të kontratës.
5. Detyrimi i besnikërisë72. Punëmarrësi në bazë të bazë të Nenit 26 të Kodit të
Punës, ruan me besnikëri interesat e ligjshme të punëdhënësit. Punëmarrësi
ndihmon brenda mundësive të tij punëmarrësit e tjerë ose punëdhënësin, në
rast fatkeqësie ose rreziku. Gjatë vlefshmërisë së kontratës, punëmarrësi nuk
mund të kryejë asnjë punë të paguar nga të tretët, e cila dëmton punëdhënësin
ose i bën konkurrencë atij. Gjatë vlefshmërisë së kontratës dhe mbas mbarimit
të saj, punëmarrësi duhet të ruajë faktet e destinuara të mbeten sekret, si
sekreti i fabrikimit dhe i veprimtarisë, që ai ka patur dijeni kur ka qenë në
shërbim të punëdhënësit. Punëmarrësi ka të drejtë të denoncojë në organet
kompetente veprat penale, shkeljet e legjislacionit të punës ose të kontratës,
për të cilat ai ka dijeni.

6. Detyrimi

për

shpërblimin

e

dëmit73.

Punëmarrësi

përgjigjet

ndaj

punëdhënësit për dëmin që i shkakton kur shkel detyrimet kontraktore me
dashje ose nga pakujdesia. Shkelja e përgjegjësisë së punëmarrësit për
shpërblimin e dëmit varet nga njohuritë teknike të nevojshme për të kryer punën
e caktuar, duke patur parasysh aftësitë dhe cilësitë e punëmarrësit, që
punëdhënësi i njihte ose duhej t’i kishte njohur. Dëmi që është rezultat i kryerjes
së punës përballohet nga punëdhënësi.
7. Ndalimi i konkurrencës pas përfundimit të marrëdhënieve të punës74.
Punëmarrësi mbi 18 vjeç mund të zotohet me shkrim kundrejt punëdhënësit që
pas përfundimit të marrëdhënieve të punës, nuk do t’i bëjë atij konkurrencë në
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asnjë lloj mënyre, veçanërisht, nuk do të formojë një sipërmarrje konkurrente,
nuk do të punojë dhe nuk do të interesohet për të. Kodi i Punës, parashikon se
marrëveshja për ndalimin e konkurrencës është e vlefshme vetëm nëse raportet
e punës i kanë dhënë mundësinë punëmarrësit të ketë dijeni për sekretin e
fabrikimit ose të veprimtarisë së punëdhënësit dhe nëse përdorimi i këtyre
sekreteve mund t’i shkaktojë punëdhënësit një dëm të rëndë. Për më tepër,
punëdhënësi mund të kërkojë zbatimin e marrëveshjes për ndalimin e
konkurrencës vetëm nëse i ofrohet nga punëmarrësi, gjatë periudhës së
ndalimit, jo më pak se 75% e pagës që ai do të merrte po të vazhdonte të
punonte për punëdhënësin. Kur paga është variabël, shpërblimi llogaritet mbi
pagën e bazës mesatare të vitit të mëparshëm dhe indeksohet. Kodi i Punës
parashikon edhe disa kufizime që lidhen me çështjen e ndalimit të
konkurrencës. Sipas këtyre kufizimeve, marrëveshja duhet të përcaktojë qartë
ndalimin e konkurrencës për vendin, kohën, llojin e veprimptarisë, për të mos
dëmtuar të ardhmen ekonomike të punëmarrësit. Afati i ndalimit nuk mund të
jetë më shumë se një vit. Gjykata mund të zvogëlojë elementët e ut supra për
ndalimin e konkurrencës së tepruar, duke pasur parasysh të gjitha rrethanat.
Ajo mban parasysh veçanërisht nëse shpërblimi i dhënë nga punëdhënësi
tejkalon minimumin e parashikuar nga Neni 28 i Kodit të Punës, ose jo.

Ndalimi i Konkurrencës merr fund në afatin e caktuar në marrëveshje. Pavarësisht nga
afati i caktuar në marrëveshje, ndalimi i konkurrencës përfundon nëse vërtetohet se
punëdhënësi nuk ka më asnjë interes për vazhdimin e saj. Marrëveshja për ndalimin
e konkurrencës nuk zbatohet kur punëmarrësi zgjidh kontratën e punës për shkaqe të
justifikuara që lidhet me punëdhënësin. Shkelja e ndalimit për të bërë konkurrencë sjell
sankione të caktuara. Kështu, punëmarrësi, që shkel ndalimin për të bërë konkurrencë,
duhet të zhdëmtojë dëmin që i shkakton punëdhënësit. Nëse në marrëveshje është
parashikuar dënimi me gjobë në rast shkeljeje të ndalimit të konkurrencës, Gjykata
mund të pakësojë gjobën, nëse ajo është tepruar, duke marrë parasysh rrethanat që
kanë çuar për këto shkelje. Punëdhënësi mund të kërkojë, kur ai e ka parashikuar
shprehimisht këtë të drejtë me shkrim përveç pagimit të gjobës dhe dëmshpërblimeve
të tjera ta parashikuara edhe ndalimin e veprimtarisë konkuruese, nëse kjo masë është
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e justifikueshme, duke patur parasysh interesat e cënuar ose të rrezikuar të
punëdhënësit si dhe sjelljen e punëmarrësit.

B. Detyrimet e Përgjithshme të Punëdhënësit sipas Kodit të Punës.
1. Mbrojtja e personalitetit75. Punëdhënësi respekton dhe mbron në raportet e
punës personalitetin e punëmarrësit. Ai duhet të parandalojë çdo qëndrim që
cënon dinjitetin e punëmarrësit. Ndalohet çdo veprim që përbën shqetësim
seksual ndaj punëmarrësit dhe nuk lejohet kryerja e veprimevëe të tilla ndaj
punëmarrësve të tjerë. Shqetësimi seksual është çdo formë e padëshiruar
sjelljeje e shprehur në fjalë ose veprime fizike dhe simbolike, me natyrë
seksuale, e cila ka qëllim ose sjell si pasojë cënimin e dinjitetit personal, në
mënyrë të veçantë kur krijon një mjedis kërcënues, armiqësor, poshtërues,
përçmues ose fyes.
2. Detyrimi për mosmbledhjen informative76. Punëdhënësi gjatë marrëdhënies
së punës, nuk duhet të mbledhë informacione lidhur me punëmarrësin, përveç
rasteve kur këto informacione lidhen me aftësitë profesionale të punëmarrësve
ose janë të nevojshme për zbatimin e kontratës.
3. Kontrolli i sendeve vetjake77. Punëmarrësi dhe sendet e tij vetjake nuk bëhen
objekt i kontrollit, me përjashtim të rasteve kur duhet të mbrohet pasuria e
punëdhënësit, punëmarrësve të personit juridik ose personave të tretë nga një
cënim i paligjshëm. Kontrolli kryhet gjatë kohës së punës nga punëdhënësi ose
një personi të caktuar prej tij. Personi që kontrollon dhe personi që kontrollohet,
duhet të jenë të së njëjtës gjini. Kontrolli kryhet brenda territorit të ndërmarrjes,
në prani të një punëmarrësi tjetër, të pranuar nga punëmarrësi që kontrollohet.
4. Detyrimi për të pajisur punëmarrësin me çertifikatën e punës.78
Punëmarrësi mund t’i kërkojë punëdhënësit në çdo kohë një çertifikatë mbi
75Neni
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natyrën dhe kohëzgjatjen e marrëdhënieve të punës, cilësinë dhe sjelljen e tij.
Me kërkesën e shprehur të punëmarrësit, çertifikata përmban të dhëna vetëm
mbi natyrën dhe kohëzgjatjen e marrëdhënieve të punës. Punëdhënësi nuk ka
të drejtë t’u japë të tjerëve informacione për punëmarrësit e tij, me përjashtim
të rasteve të parashikuara në ligj ose me pëlqimin e punëmarrësit.
5. Detyrimin për mbajtjen e regjistrit79. Punëdhënësi, mban regjistrin e
punëmarrësve të punësuar tek ai. Përmbajtja e regjistrit caktohet nga dispozitat
e Kodit të Punës dhe me Vendim të Këshillit të Ministrave.
6. Detyrimin për dhënien e pagës dhe të shpërblimeve të tjera të punës.80 Ky
detyrim është thelbësor për marrëdhënien e punës dhe rregullohet hollësisht në
Kreun XI të Kodit të Punës.
7. Dhënia e masave disiplinore81.

8. Përgjegjësia pasurore e punëdhënësit. Punëdhënësi ka përgjegjësi pasurore
për dëmshpërblimin e punëmarrësit deri në një vit pagë, që i shtohet pagës që
ai duhet të marrë gjatë afatit të njoftimit, në qoftë se punëdhënësi e ka larguar
nga puna punëmarrësin pa shkaqe të arsyeshme. Gjithashtu punëdhënësi
detyrohet t’i paguajë punëmarrësit shpërblimin për vjetërsinë në rastin e
zgjidhjes së kontratës së punës më afat të përcaktuar. Punëdhënësi detyrohet
t’i shpërblejë punëmarrësit edhe dëmet që i’a ka shkaktuar pasurisë së tij
(punëmarrësit). Në kontratën e punës mund të përcaktohet se dëmi mund të
shpërblehet në natyrë ose në të holla. Sipas Kodit të Punës, punëdhënësi
detyrohet të paguajë diferenëcn midis dëmit dhe shpërblimit që merr
punëmarrësi nga sigurimet shoqërore, kur aksidenti ose sëmundja profesionale
është pasojë e fajësisë së rëndë të punëdhënësit. Kur punëdhënësi nuk ka
regjistruar punëmarrësin në sigurimet shoqërore, ai duhet të përballojë të gjitha
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shpenzimet që ka bërë punëmarrësi si rezultat i aksidentit ose sëmundjes
profesionale, si edhe të gjitha dëmet si pasojë e mos regjistrimit.
9. Vënia në dispozicion e Kodit të Punës82. Punëdhënësi është i detyruar të
vërë në dispozicion të punëmarrësit një kopje të Kodit të Punës.

1.4.1.4 Pavlefshmëria e Kontratës së Punës
Quod nullum est, nullum producit effectum83, parimi i lashtë Romak, sipas të së cilit
ç’ka është e pavlefshme, nuk prodhon asnjë pasojë juridike, vlen të aplikohet edhe për
kontratën e punës, si një veprim juridik bilateral. Por ky parim i modifikuar nga e drejta
pretoriane në Romë, arriti të bënte dallimet midis mangësive të rëndësishme dhe atyre
më pak të rëndësishme dhe ku Justiniani arriti në deduksionin e pavlefshmërisë
absolute dhe asaj relative84. Kësisoj, edhe Kontrata e Punës i nënshtrohet regjimit të
pavlefshmërisë absolute dhe asaj relative. Si çdo veprim tjetër juridik, pёr kontratën e
punës zbatohet sanksioni i pavlefshmërisë, nëse nuk janë respektuar kushtet
thelbësore që kërkon legjislacioni për vlefshmërinë e saj. Duke qenë se, kodi i punës
nuk rregullon institutin e pavlefshmërisë së kontratës së punës, atëherë rregullat e
përgjithshme të kodit civil, mbi pavlefshmërinë e veprimit juridik do të gjejnë zbatim
edhe për institutin e kontratës së punës, për aq sa nuk bien në kundërshtim me
dispozitat e kodit të punës. Problemi i vetëm është të përcaktojmë se cilat janë kufijtë
e zbatimit të normave të kodit civil të pavlefshmërisë së veprimit juridik mbi
pavlefshmërinë e kontratës së punës.

A. Pavlefshmëria absolute e Kontratës së Punës.
Veprimi juridik nul ose absolutisht i pavlefshëm është forma më e rëndë e
pavlefshmërisë së veprimit juridik85. Në rast se Kontrata e Punës konstatohet e
pavlefshme ajo do të konsiderohet se nuk ka ekzistuar asnjëherë86. Kontrata e Punës
që konstatohet e pavlefshme, është nul që në momentin e realizimit të saj. Kontrata e
Punës absolutisht e pavlefshme nuk mund të bëhet e vlefshme me asnjë akt të
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mëvonshëm, as me vullnetin e palëve, as me parashkrim dhe as me zhdukjen më pas
të shkakut të pavlefshmërisë87. Kjo lloj pavlefshmërie buron ipso lege. Që Kontrata e
Punës të prodhojë pasojat e dëshiruara nga palët ajo duhet të ketë një përmbajtje të
ligjshme. Kësisoj qëllimi ekonomik që ndjekin palët në kontratën e punës duhet të jetë
në pajtim me interesat me rëndësi publike. Kontrata e punës nuk duhet të vijë në
kundërshtim me parashkrimet imperative të Kodit të Punës, Kodit Civil, legjislacionit të
Republikës së Shqipërisë dhe atij ndërkombëtar të ratifikuar e miratuar nga Republika
e Shqipërisë. Rastet e pavlefshmërisë absolute të kontratës së punës janë si vijojnë:

(i)

Kontrata e Punës të vijë në kundërshtim me një dispozitë urdhëruese
të ligjit. Nuk kërkohet medoemos që shkaku i pavlefshmërisë absolute të
jetë i parashikuar në mënyrë të shprehur në ligj, por mjafton fakti që të jetë
shkelur një dispozitë imperative e ligjit. Condito sine qua non është vetëm
që objektivisht kontrata e punës të jetë në kundërshtim me ligjin.

(ii)

Kontrata e Punës lidhet për të mashtruar ligjin. Kontrata e punës, prima
facie nga pikpamja formale mund të mos jetë në kundërshtim me ligjin, por,
megjithatë në përmbajtjen e saj mund të fshihet veprimi ose pasoja juridike
e jashtë ligjshme.

(iii)

Kontrata e Punës lidhet nga i mituri nën 14 vjeç. Kontrata e punës nuk
mund të përfundohet nga subjekte të cilët nuk kanë zotësi të plotë për të
vepruar ose zotësi juridike.

(iv)

Kontrata e Punës Fiktive ose e Simuluar. Kontrata e punës fiktive ose e
simuluar është një veprim juridik, në të cilin vullneti i shfaqur nuk përputhet
me vullnetin e vërtetë. Ky është një rast i veçantë i pavlefshmërisë absolute
të Kontratës së Punës. Kontrata e Punës është fiktive kur ajo nuk ka qëllim
të sjellë pasoja juridike, ndërsa kontrata e punës është e simuluar kur ajo
lidhet për të mbuluar një veprim juridik tjetër i cili quhet veprim i disimuluar.

87Ardian
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B. Pavlefshmëria relative e Kontratës së Punës
Kontrata e Punës, si një veprim juridik relativisht i pavlefshëm, e quajtur ndryshe
veprim i anullueshëm88, ka fuqinë juridike të një kontrate pune të vlefshme, ajo sjell
efektet juridike që synohen nga palët, deri sa të shpallët e pavlefshme me vendim të
gjykatës kompetente. Vetëm prej këtij çasti kontrata e punës pushon së ekzistuari.
Shkaqet e pavlefshmërisë relative nuk janë të asaj rëndësie si ato të pavlefshmërisë
absolute, sepse para së gjithash përmes tyre preken fillimisht interesat e palëve. Në
këtë lloj pavlefshmërie, vlefshmëria e kontratës së punës varet nga vullneti i subjektit
kontraktor, e drejta e të cilit është cënuar nga Kontrata e Punës dhe jo nga vullneti i të
tjerëve. Padia për shpalljen relativisht të pavlefshme kontratën e punës parashkruhet
brenda pesë viteve. Llogaritja e afatit fillon në mënyra të ndryshme. Padia dhe vendimi
për pavlefshmërinë relative janë konstitutive. Shkaqet e pavlefshmërisë relative të
kontratës së punës mund të jenë:

(i)

Kontrata e punës e lidhur nga personat e pazotë për të vepruar dhe me
zotësi të kufizuar për të vepruar. Kjo pikë duhet interpretuar në përputhje
me Vendimin Nr. 108, datë 15.2.2017 ‘Për miratimin e rregullores ‘Për
Mbrojtjen e Fëmijëve në Punë’’, si më lartë shpjeguar.

(ii)

Kontrata e punës e lidhur nga persona të cilët nuk e kishin vetëdijen e
rëndësisë së veprimeve që kryenin.

(iii)

Kontrata e Punës e lidhur për shkak mashtrimi. Fraus Omnia Corrumpit.
Mashtrimi është gënjeshtra ose shpërdorimi i besimit ushtruar nga njëra
palë për ta shtyrë palën tjetër në lajthim për ndonjë element thelbësor të
veprimit juridik, me qëllim që ajo të kryejë veprimin juridik. Për të shkaktuar
pavlefshmërinë relative të kontratës së punës, duhet që gënjeshtra ose
shpërdorimi i besimit të ketë një karakter të tillë, që në mungesë të të cilit
pala nuk do ta kishte lidhur kontratën e punës.

88Rustem
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(iv)

Kontrata e Punës e lidhur për shkak kanosje. Kanosja është një formë e
dhunës psikike. Quod Metus Causa Gestum Eri Tratum Non Habebit, ajo që
lidhet nga frika nuk do të ketë vlerë. Kanosja është një veprim i tillë i personit
mbi psikikën e tjetrit, që ka për qëllim të shtyjë këtë të lidhë kontratën e
punës, dhe nga kjo kontratë ai do të pësojë një dëm të konsiderueshëm.

(v)

Kontrata e Punës e lidhur për shkak lajthimi. Lajthimi është përfytyrimi i
gabuar për një ose disa elementë konstitutive të kontratës së punës.

(vi)

Kontrata e Punës e lidhur nën ndikimin e nevojës së madhe. Kontrata e
punës mund të shpallet relativisht e pavlefshme për shkak të nevojës së
madhe vetëm kur detyrimet e njërës palë janë krejt të papërfillshme në
krahasim me përfitimet që nxjerr pala tjetër nga kontrata e punës. Kësisoj
condition sine qua non të drejtat dhe detyrimet e palëve do të jenë jo
proporcionale.

1.4.2 Puna nga shtëpia
Puna në shtëpi është një lloj kontrate e zbatuar zakonisht për punët e dorës të një
rëndësie të vogël (për shembull, të industrisë së konfeksionit). Sot realiteti ka
ndryshuar rrënjësisht, sidomos në shfrytëzimin e teknikave të telekomunikacionit dhe
të informatikës, që lejojnë të decentralizohen shumë tipe të aktivitetit të punës, nga më
të sofistikuarat (tregtare, kërkim, mbledhje, përpunim dhe shkëmbim informacioni),
deri tek ato më të thjeshtat (detyra thjesht ekzekutive si për shembull teledaktilografia
etj).

Kontrata e punës në shtëpi është një kontratë tipike e cila gjen rregullim në mënyrë
eksplicite në Nenin 15 të Kodit të Punës89 dhe gjithashtu në akte nën ligjore siç është
Vendimi i Këshillit të Ministrave Nr.255, i datës 25.03.1996 ‘Për Kontratën e Punës në
Shtëpi’. Kodi i Punës ka bërë rregullimin e përgjithshëm të kësaj kontrate e cila ka
derivuar që nga koha e revolucionit industrial por duke parë rëndësinë dhe impaktin
social që ka në shoqëri kjo formë e punësimit, legjislatori nëpërmjet akteve nënligjore
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ka parashikuar një detajim të suazës ligjore që rregullon këtë varietet të kontratës
standarde të punës.

Me kontratën e punës në shtëpi punëmarrësi kryen punën e tij në shtëpi, ose në ndonjë
vend tjetër të përcaktuar në marrëveshje me punëdhënësin, sipas kushteve të rëna
dakord midis tyre në kontratën e punësi. Punëmarrësi që punon në shtëpi gëzon të
njëjtat të drejta si edhe punëmarrësi që punon në sipërmarrje. Kur punëmarrësi nuk
punon në shtëpinë e tij, ai mund të kërkojë shtesë shpenzimesh për përdorimin e
infrastruktures se shtepise se tij.
Duke i’u referuar VKM-së, konsiderohet punë në shtëpi punët industriale, artizanale
dhe shërbimet e kryera me dorë apo me ndihmën e paisjeve. Punëmarrësi quhet se
është punësuar në mënyrë të pandërprerë, nëse ai ka punuar për punëdhënësin të
paktën 40 orë në javë gjatë 3 muajve dhe me kusht që ndërmjet dy periudhave të
punës të mos ketë kaluar më shumë se një muaj, pa llogaritur pushimet vjetore.
Zbatueshmëria e VKM-së do të varet nga natyra efektive e raporteve të punës dhe jo
nga termat e përdorura në kontratë.

Punëdhënësi duhet t’i komunikojë që në fillim punëmarrësit dhe personave a
organizatave që ofrojnë punë, me shkrim dhe në mënyrë të plotë, kushtet e
përgjithshme të punës të fiksuara në rregulloren e punës ose në marrëveshjen
kolektive të punës. Punëdhënësi i tregon një model dhe karakteristikat e veçanta që
nuk janë të përcaktuara në kushtet e përgjithshme të punës. Ai duhet të përcaktojë
materialin që duhet të furnizojë punëmarrësi si dhe të tregojë më shkrim shpërblimin
që punëdhënësi duhet të paguajë për këtë material dhe pagën. Në qoftë se paga dhe
shpërblimi nuk janë përcaktuar me shkrim përpara dhënies së punës, do të zbatohen
kushtet e zakonshme të punës për veprimtarinë përkatëse. Udhëzimet për kryerjen e
punës të porositur, komunikohen me fletë-porosi edhe shoqërohen nëse është e
nevojshme edhe me mostra, skica, vizatime a përshkrime të punës.

Punëmarrësi nga ana tjetër, është i detyruar të fillojë në kohë punën që ai ka punuar
dhe ta mbarojë atë në kohën e përcaktuar nga punëdhënësi dhe t’i dorëzojë këtij të
fundit produktin përfundimtar. Nëse puna e kryer është me difekt për fajin e
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punëmarrësit, ky i fundit detyrohet t’a ndreqë defektin me shpenzimet e tij në masën
që defekti mund të ndreqet. Punëmarrësi përdor me kujdes materialin dhe instrumentet
e punës që punëdhënësi i ka dhënë në dorëzim, i jep llogari këtij të fundit për
përdorimin e tyre dhe i kthen punëdhënësit materialin e papërdorur dhe instrumentet
e punës. Nëse materiali ose instrumentat që janë dorëzuar nga punëdhënësi në
momentin e dorëzimit janë me defekt, informon menjëherë punëdhënësin dhe pret
udhëzimet e këtij të fundit përpara se të vazhdojë puna. Nëse punëmarrësi nuk i
njofton në kohë këto defekte, puna kosiderohet e pavarur prej tij. Punëdhënësi duhet
të rimbursojë punëmarrësin për të gjitha shpenzimet që kanë rrjedhur nga natyra e
punës punëmarrësin. Rimbursimi i shpenzimeve duhet të jetë i ndarë nga paga sepse
çdo marrëveshje e kundërt mes palëve është absolutisht e pavlefshme. Punëdhënësi
nuk mund të kërkojë shpërblim për lënien në përdorim nga ana e punëmarrësit të
instrumentave të punës apo materialeve për realizimin e saj.

Punëdhënësi nuk mundet në asnjë rast të kërkojë dorëzimin e punës ditë të diele apo
ndonjë ditë tjetër festive. Ditet e tjera të javës dhënia e produktiti përfundimtar nuk
mund të bëhet as përpara orës 6 dhe as pas orës 20. Lidhur me pagën zbatohen pagat
analoge në atë degë të ekonomisë si dhe në rajonin përkatës. Kur punëmarrësi është
zënë në punë në mënyrë të pandërprerë nga punëdhënësi, paga për punën e kryer
paguhet çdo 15 ditë ose me pëlqimin e punëmarrësit në fundin e muajit. Në raste të
tjera paga paguhet ne çastin e dorëzimit të punës. Punëdhënësi që zë në punë një
punëmarrës në mënyrë të pandërprerë detyrohet t’i paguajë atij pagën sipas Neneve
129-130 të Kodit të Punës, kur ai është në vonesë për të paguar punën e ofruar nga
punëmarrësi apo kur punëmarrësi është penguar të punojë pa fajin e tij, por për shkak
të sëmundjes. Për rastet e tjera punëmarrësi nuk është i detyruar të respektojë këto
rregulla. Nëse punëmarrësit i është dhënë një punë në provë, kontrata e punës
konsiderohet, në mungesë të një marrëveshje të kundërt, si e lidhur me provë ne një
kohë të caktuar. Kur punëmarrësi është zënë nga punëdhënësi në një mënyrë të
pandërprerë, kontrata konsiderohet në mungesë të një marrëveshje të kundërt si e
lidhur për një kohë të pacaktuar. Në rastet e tjera ajo quhet për një kohë të caktuar.
Sipas dispozitave të veçanta të caktuara nga Këshilli i Ministrave ndalohet t’u besohet
kryerja e punës në shtëpi në mënyrë të pavarur të miturve më pak se 15 vjeç. Po sipas
këtyre dispozitave, punët që paraqesin një rrezikshmëri për punëmarrasin a mjedisin
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e vendtit të kryerjes së punës, nuk mund të kryehen në shtëpi ose mund të kryhen
vetëm në rastin kur janë marrë masa speciale për sigurimin. Punëdhënësi mban një
listë të punëmarrësve në shtëpi që ai i ka të regjistuar në regjistrin e punëdhënësit. Ky
regjistrim bëhet në vendbanimin e tij ose në atë të qendrës së ndërmarrjes së tij,
maksimumi deri në javën e parë të dhënies së punës në shtëpi. Autoritetet e zbatimit
të VKM-së i japin punëdhënësit një vërtetim që dëshmon regjstrimin e tij në regjistra,
vërtetim të cilin ai duhet ta ruajë dhe ta paraqesë sa herë i kërkohet nga këto autoritete.

1.4.3 Kontrata Kolektive e Punës
Në analizën juridike të Kontratës Kolektive, studimi i saj do të mbështetet tek
përcaktimi i të drejtave dhe detyrimeve që palët solidarisht duhet të përmbushin më
qëllim që Kontrata Kolektive të shtrijë efektet e funksionimit të veprimtarisë së saj.
Palët, në rolin e subjekteve që vënë në lëvizje modalitetet e Kontratës Kolektive, pas
negocimit e dakordësisë për lidhjen e kontratës, fuqizojnë pozitën e saj juridike duke
prodhuar efektshmëri e përfaqësueshmëri të drejtpërdrejtë në rregullimin e
marrëdhënieve juridike dhe raporteve midis tyre. Në Kontratën Kolektive është e
rëndësishme të përcaktohen kushtet themelore, respektivisht dhe me kontratën
individuale. Efektet juridike të Kontratës Kolektive do të shtrihen për një periudhshmëri
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përfaqësueshmërisë në këtë kontratë.

Në literaturën tonë juridike parashikohet se Kontrata Kolektive është një marrëveshje
në të cilën përcaktohen qartë, të drejtat dhe detyrimet mes palëve (punëdhënëspunëmarrës, palët pjesëmarrëse në kontratë), lidhja e kontratës, kushtet e punës, afati
i përfundimit të saj (elementët e përmbajtjes), dhe fushën territorriale (fusha e zbatimit).
Si pjesë e elementeve thelbësorë të Kontratës Kolektive, Legjislacioni ynë përcakton:
a. Përmbajtjen e Kontratës Kolektive b. Palët c. Fushën e zbatimit.

Kontrata Kolektive veç trajtimit doktorinor, paraqet një rëndësi edhe në aspektin
shoqëror, për shkak të përmbajtjes së saj, e cila përbëhet nga një sërë dispozitash
rregulluese, në lidhje me elemente që ndikojnë drejpërdrejtë me mbrojtjen e jetës dhe
shëndetit të punëmarrësve. Në përcaktimin ligjor që parashikon Kodi i Punës në lidhje
me përmbajtjen shprehet se “Kontrata Kolektive përmban Dispozita mbi kushtet e
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punësimit, përmbajtjen dhe përfundimin e kontratës individuale të punës, formimin
profesional si dhe mbi marrëdhëniet midis palëve kontraktuese”.

Detyrueshmëria që i jep ligji punëdhënësit në lidhje me këtë element, duhet të ndiqet
në mënyrë rigoroze, duke përcaktuar në Kontratën Kolektive përgjegjësinë e tij ndaj
punëmarrësit, mbi krijimin e kushteve të punës, ruajtjen e shëndetit në punë, në
përputhje me Dispozitat Ligjore në fuqi, Kodi i Punës dhe Vendimet e Këshillit të
Ministrave.

Legjislacioni ynë ka përcaktuar ligjërisht se kontrata individuale është pjesë derivative
e Kontratës Kolektive, në thelb secila shpreh mbrojtjen e interesave dhe pozitës ligjore
të punëmarrësit, ndaj veprimeve të kundraligjshme apo arbitrare, qoftë me dashje apo
për shkak neglizhence e punëdhënësit në hartimin e kontratës. Përveç hapësirës
ligjore rregulluese të përbashkët, dallojnë në fushën e zbatimit dhe veprimit të tyre,
Kontrata Kolektive përfshin një grup punëmarrësish në veprimtarinë e saj, ku efektet
e respektimit apo mosrespektimit shtrihen në hapësirë më të gjërë palësh. Por në
përmbajtjen e saj domosdoshmërisht duhet të përcaktohet përmbajtja dhe përfundimi
i Kontratës individuale të punës, e parashikuar edhe në praktikën ligjore, në të cilën
përcaktohet se “Dispozitat e Kontratës Kolektive që lidhen me kushtet e punës,
rregullojnë drejtpërdrejt Kontratat individuale të punës të lidhura nga çdo punëdhënës
që ka përfunduar këtë kontratë”. Po në rastin kur Dispozita Rregulluese e Kontratës
individuale të punës është më pak e favorshme për punëmarrësin sesa Dispozita e
Kontratës Kolektive cila kontratë do të ketë epërsi juridike në këtë rast? Efektet juridike
në këtë rast do të shtrihen mbi Kontratën individuale duke shpallur pavlefshmërinë
dispozitive dhe zëvendësimin e Dispozitës nga Kontrata Kolektive. Kontrata Kolektive
nuk mund të përmbajë dispozita më pak të favorshme për punëmarrësit se ato të
ligjeve dhe akteve nënligjore në fuqi, me përjashtim të rasteve të parashikuara
shprehimisht në ligj.

Si element përbërës i përmbajtjes së Kontratës Kolektive, përfshin në llojin e vet,
profesionin, apo Organizatën Sindikale Profesionale përfaqësuese në kontratë.
Zakonisht formimi profesional është i përcaktuar në kontratat kolektive TIP, siç mund
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të jetë rasti i lidhjes së kontratës me Sindikatën e Arsimit të Shqipërisë, që përfshin
fushë të veçantë profesionale, kategorinë e mësuesve.

E rëndësishme në një marrëdhënië kontraktore është vullneti dhe dëshira që shprehin
palët për të qenë subjekt i marrëdhënies juridike civile, si mbartës i të drejtave dhe
detyrimeve që rrjedhin nga kjo marrëdhënie. Kontrata Kolektive e Punës është
vlerësuar juridikisht si një marrëdhënie që kërkon dakordësinë e dy palëve, për të
nxitur fuqinë juridike të saj. Nëse në një marrëdhënie të thjeshtë juridike civile kërkohet
shprehja e vullnetit të palëve, po në Kontratën Kolektive përveç vullnetit, a kërkohen
elemente shtesë për të ruajtur vlefshmërinë dhe barazinë e palëve? Në rastin e hartimit
dhe përpilimit të Kontratës Kolektive duhet të përcaktohen shumë qartë angazhimet e
palëve për një proçes dialogu të vazhdueshëm, të ruhen vlerat e respektimit të të
drejtave dhe lirive themelore të njeriut, duke mos cënuar në asnjë moment
personalitetin e palëve objekt kontrate. Në përmbajtjen e Kontratës Kolektive, përveç
çfarë parashikohet në Kodin e Punës, palët duhet të përfshijnë brenda saj dispozita të
tjera, si aspekti social, rasti i përkujdesjes për mbrojtjen e gruas shtatzënë dhe me
fëmijë në gji, për fëmijët në ngarkim të punëmarrësit apo përfitimet në rast sëmundje.
Duke qënë se Kontrata Kolektive përmban brenda saj një fushë shumëpërfshirëse
duhet me patjetër që subjektet të realizojnë nëpërmjet kontratës disa fakte juridike
rregullatore, si në rastin e transferimit apo falimentimit të ndërrmarrjes, çfarë do të
ndodhe me kontratën dhe përfaqësimin e punëmarrësve, specifikisht tek Kontratat
Kolektive në sektorin privat. Nësë do të merrej në analizë një kontratë kolektive TIP në
Shqipëri, në shumicën e rasteve nuk parashikohet kuotizacioni i anëtarësimit ose në
rast të rregullimit në kontratë, është e lënë bosh vlera monetare, element i shfaqjes së
shpërdorimit të besimit në Kontratën Kolektive.

Një element i rëndësishëm në hartimin e Kontratës Kolektive, është përcaktimi i fushës
së zbatimit, e cila parashikon fushën territoriale ose profesionale në të cilën kontrata
është përfshirëse. Në varësi të llojit të Kontratës Kolektive përcaktohet dhe shtrirja e
fuqisë juridike zbatuese, si në rastin e Kontratave Profesionale, ku efekti i zbatimit
shtrihet brenda profesionit të përcaktuar në palët pjesëmarrëse, apo në rastin e
institucioneve dhe ndërmarrjeve, kontrata e shtrin efektin e zbatimit të saj në të gjithë
punonjësit e ndërmarrjes pavarësisht përfaqësisë së punëmarrësve që e nënshkruan.
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Kontrata Kolektive shërben si rregullator i marrëdhënieve juridike të punës. E
rëndësishme në krijimin dhe zbatimin juridik të kontratës, është pëlqimi i palëve
(marrëveshja) për lidhjen e kontratës, element ky esencial që do të konsideroj të
mirëqënë e të zbatueshëm dispozitat e saj. Kontrata Kolektive nuk lind vetvetiu, por
janë palët dhe marrëveshja e tyre që i hapin rrugën zhvillimit të mëtejshëm juridik. Me
konkretizimin e Kontratës Kolektive, efektet e saj do të jenë të detyrueshme për zbatim
tek palët pjesëmarrëse dhe ndryshimet që do të pësojë kontrata gjithmonë duhen bërë
me marrëveshje sepse çdo pasojë do të bjerë mbi interesat e subjekteve në kontratë.
E rëndësishme dhe që i duhet dhënë një vëmendje shumë e madhe është qëllimi i
krijimit të Kontratës Kolektive, analizë e kryer nëpërmjet benefiteve që sjell zbatimi i
saj, i cili synon bashkëpunimin dhe harmonizimin e interesave të përbashkëta të
palëve duke nxitur zhvillimin e një strategjie mbi përmirësimin e kushteve dhe
elementëve përbërëse të kontratës. Vërtet elementet thelbësore u cilësuan si kusht
vlefshmërie për kontratën, por zbatueshmëria e saj krijon fuqi juridike duke i dhënë
“jetë” kontratës mbi detyrueshmërinë e respektimit rigoroz nga palët nënshkruese.
Nëse në përpilimin e saj mbahen parasysh elemente si përmbajtja, palët apo fusha e
zbatimit, në rastin e kritereve formuese të Kontratës Kolektive që mundësojnë aspektin
zbatues të saj janë: 1. Bisedimet për lidhjen e Kontratës Kolektive (Negociatat). 2.
Forma e Kontratës Kolektive. 3. Hyrja në fuqi.

Me ndryshimet e fundit ligjore, që iu bënë Kodit tonë të Punës, në kuadër të
rekomandimeve dhe garantimit të Çeljes së Negociatave për Shqipërinë, mbi fitimin e
statusit të vendit anëtar në Bashkimin Evropian, u prekën edhe Dispozitat ligjore të
fillimit të bisedimeve për lidhjen e Kontratës Kolektive. Qëllimi i përmirësimit të
Legjislacionit u krye me synimin e implementimit të normave evropiane brenda
hapësirave ligjore shqiptare. Kontrata Kolektive është një marrëdhënie kontraktuale e
një rëndësie të veçantë duke u përbërë nga një sërë të drejtash dhe detyrimesh të një
grup subjektesh që udhëhiqen nga mbrojtja e interesave të tyre. Kontrata Kolektive
krijohet nëpërmjet negociatave që lindin midis punëdhënësit ose grup punëdhënësish
me organizata punëmarrësish. Përpara krijimit të marrëveshjes mes palëve, që hap
rrugën për lidhjen e Kontratës Kolektive, palët ndjekin disa etapa proçeduriale, të cilat
krijojnë kushtet e mirëfillta për lidhjen e saj. Së pari ata kanë detyrimin t’i paraqesin
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njëri tjetrit kërkesën për bisedime për lidhjen e kontratës, palët nëpërmjet saj kanë
detyrim të japin një informacion të detajuar me të gjitha çështjet që lidhen më
bisedimet. Nëse ka propozime palët i japin kohë njëri tjetrit, pavarësisht se
Legjislacioni ka vendosur si afat ligjor një javë kalendarike, por nuk është definitive,
mund të lihet dhe në varësi të subjekteve, të cilët mund të bien dakort për një afat
tjetër. Ligji parashikon se çdo kërkesë apo propozim mes palëve, duhet të ruaj
formalitetin e saj, të hartohet dhe propozohet me shkrim, duke e shoqëruar me
dokumentacionet ligjore, aktin e themelimit të organizatës sindikale si dhe me treguesit
e nevojshëm mbi kapacitetin që ka ajo për të përfaqësuar dhe mbrojtur interesat në
përputhje me fushën e zbatimit. E rëndësishmë në fazën e fillimit të bisedimeve, është
mbrojtja e parimit të transparencës dhe informimit, duke parashikuar një
detyrueshmëri ligjore që kërkesa për lidhjen e kontratës të bëhët publike, duke
ngarkuar personin përgjegjës, punëdhënësin, në rolin e palës të cilës i është kërkuar
fillimi i bisedimeve. Transparenca e proçedurës për fillimin e lidhjes së kontratës ka
një rëndësi për këtë fazë, për shkak të njohjes së punëmarrësve, në nivel ndërrmarrje
ose dege, mbi përfaqësueshmërine e organizatës sindikale, që do të veprojë në emër
dhe për llogari të tyre në mbrojtjen e të drejtave që rrjedhin nga marrëdhëniet e punës.
Vërtet parashikohet si kusht informimi publik mbi negociatat për lidhjen e kontratës,
por janë palët ata të cilët e krijojnë këtë proçes, duke respektuar rregullat ligjore mbi
të drejtat dhe detyrimet e tyre, ku njëra palë, punëdhënësi ka detyrimin e shpalljes
publike të kërkesës nëpërmjet afishimit në ndërmarrje apo degë, përballë detyrimit të
palës tjetër, organizatës së punëmarrësve, për përkujdesjen që afishimi të kryhet në
mënyrë të rregullt. Kërkesa për bisedime për lidhjen e Kontratës Kolektive sipas
analizës së mësipërme del si një zhvillim etapash proçeduriale, krijimi i kërkesës,
dërgimi i saj i shoqëruar me dokumentacionin përkatës, ruajtja e formalitetit dhe
afishimi në ambjentet e punës. Të gjitha këto krijojnë kushtet që palët të dakortësojnë
fillimin për lidhjen e kontratës, e cila në rast të arritjes së marrëveshjes mes tyre nuk
mund të kundërshtohet brenda një afati ligjor prej 2 vjetësh. Po në rastet kur një prej
etapave të bisedimeve nuk është respektuar çfarë do të ndodhte me lidhjen e
kontratës? Në parashikimin ligjor theksohet se “Nëse lidhja e Kontratës Kolektive nuk
është paraprirë nga një afishim i rregullt i kërkesës, punëdhënësit ose organizata e
punëdhënësve nuk mund të kundërshtojnë fillimin e një proçedure të re të njohjes së
përfaqësueshmërisë së Organizatës ose Organizatave Sindikale, me qëllim hapjen e
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bisedimeve për lidhjen e një kontrate tjetër kolektive. Kontrata e parë Kolektive, e lidhur
pa respektuar detyrimin e afishimit, është e pavlefshme që nga çasti i hyrjes në fuqi të
kontratës së dytë, që është lidhur duke respektuar proçedurat e parashikuara në Kod”.

Nëse gjatë trajtimit ligjor u cilësua vetëm ana proçeduriale, përpara se marrëveshja të
zyrtarizohet duhet të marrë dakordësinë e palëve dhe lind një detyrim i punëdhënësit
i cili duhet të konsultohet paraprakisht me punëmarrësit, në rastin e miratimit të planit
të punës për të krijuar siguri dhe garanci ligjore mbi kushtet në punë, mbrojtjen e
shëndetit në punë si dhe shërbimet sociale të nevojshme. Konsultimi duhet të
zhvillohet rregullisht sidomos për raste specifike siç është puna e natës. Gjatë trajtimit
shkencor është vënë si objektiv studimi, aspekti juridik i Kontratës Kolektive, me qëllim
evidentimi i karakterit të veçantë të saj. Nëse në rastin e Kontratës Individuale të Punës
dy subjekte shprehin dëshirën për të qënë të lidhur nëpërmjet shërbimit dhe
shpërblimit, në Kontratën Kolektive përballemi më dy vullnete, individual dhe kolektiv.
Ky i fundit lidhet drejtpërdrejtë me elementin subjektiv të kontratës duke përcaktuar
qartë se ekzistenca e saj është e lidhur ngushtë me marrëveshjen mes Organizatës
Sindikale të punëmarrësve dhe punëdhënësve. Përshkallëzimi i etapave proçeduriale
do të krijojë kushtet përfundimtare për lidhjen ose jo të Kontratës. Në Dispozitat Ligjore
Rregullatore përcaktohet qartë se palët e Kontratës Kolektive përveç pjesës
propozuese (kërkesës për bisedime për lidhjen e kontratës), kanë të drejtë të hyjnë në
ndërmjetësime në lidhje me pranimin ose jo të përfaqësushmërisë së organizatës si
dhe në arbitrime në rastet e zgjidhjes së konflikteve mes tyre. Kur palët nuk kanë
kundërshtime në lidhje me organizatën përfaqësuese ata brenda një afati ligjor prej dy
javësh nga përfundimi i datës së afishimit duhet të presin palën kërkuese për bisedime.

Gjatë trajtimit të Kontratës Kolektive është vënë në dukje se marrëdhënia që krijohet
mes subjekteve kontraktuale është cilësuar si një veprim juridik i dyanshëm, që do të
thotë se palët shfaqin vullnetin e tyre të ligjshëm nëpërmjet të cilit synojnë të krijojnë,
ndryshojnë ose të shuajnë të drejtat dhe detyrimet civile që burojnë nga Kontrata
Kolektive. Nësë do të analizohen kushtet e vlefshmërisë së veprimit juridik (lidhja e
Kontratës Kolektive), një nga kushtet ekzistenciale të tij është forma, e cila duhet t’i
përmbahet kërkesave ligjore. Në rastin e kërkesës për bisedime, ligji parashikon se në
çdo moment kur palët propozojnë, ndërmjetësojnë apo negociojnë mes tyre, duhet t’i
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përmbahen formatit me shkrim, paralelisht edhe Kontrata Kolektive ruan të njëjtën
trajtë ligjore për të patur vlefshmëri dhe zbatueshmëri juridike ajo hartohet me shkrim.
Në thelb vleshmëria e Kontratës Kolektive do të lidhet me anën formale të saj si një
kusht domosdoshmërie për t’i dhënë asaj fuqi juridike. Në vazhdim të rrjedhës së
analizës së mësipërme del se Kontrata Kolektive krijohet në respektim të formatit të
kërkuar nga ligji, duke e përmbushur misionin e krijimit të saj, duke mos qënë e
nevojshme t’i nënshtrohet formës së aktit noterial, pavarësisht se në bazë të
Dispozitave Ligjore të Kodit Civil Organizatat Sindikale parashikohen si persona
juridik. Marrëveshja Kolektive mund të pësojë ndryshime të vazhdueshme, në
dakordësi të plotë, të cilat do të pasqyrohen të gjitha me shkrim duke ndikuar direkt
mbi transparencën e kushteve thelbësore të saj me synimin e ruajtjes së barazisë së
interesave të palëve subjekt kontratë. Në përcaktimet ligjore të Kodit të Punës, neni
166/3 parashikon se Kontrata Kolektive është e vlefshme dhe në rastin “kur bëhet në
formën e një vendimi me shkrim të dhënë nga Zyra e Pajtimit me marrëveshje nga
palët”. Si do të nënkuptohet ky parashikimi? Së pari duhet sqaruar se cili është roli i
Zyrës së Pajtimit në Kontratën Kolektive, a mundet një vendim i tillë të jetë i
barazvlefshëm me shprehjen e vullnetit të lirë të palëve? Zyra e Pajtimit krijohet në
çdo Qark me urdhër të Ministrisë përkatëse, me objekt zgjidhjen e çdo konflikti mes
subjekteve të Kontratës Kolektive. Proçedura e Pajtimit të palëve kryhet nëpërmjet
paraqitjes së tyre pranë Zyrës, ku paraqesin të dhëna dhe marrin pjesë në debate në
seancën e shqyrtimit. Zyra e Pajtimit përpiqet të ndihmojë pajtimin e palëve. Duke e
konsideruar këtë organ pajtimi si “shkallën e parë” të zgjidhjes së mosmarrëveshjeve
të palëve, në rastin e gjetjes së mirëkuptimit mes palëve, nuk lind nevoja për t’iu
drejtuar Gjykatës, por vendimi i marrë nga Zyra e Pajtimit është i barabartë me një
vendim gjykate apo Gjykatë Arbitrazhi, që do të thotë se nëse palët e arrijnë
marrëveshjen e tyre që në këtë “shkallë gjykimi”, automatikisht Kontrata Kolektive nuk
e humbet fuqinë e saj juridike, por mbetet ende e nënshkruar nga palët. Në rast të
mosrealizimit të pajtimit nga Zyra, palët i drejtohen Gjykatës së Arbitrazhit.

Duke kryer një analize retrospektive, më lartë është theksuar se ndryshimet e fundit
ligjore që iu bënë Kodit të Punës të Republikës së Shqipërisë (Ligji Nr.136/2015)
prekën dhe Dispozitat e Kontratës Kolektive ku përveç parashikimit ligjor mbi kërkesën
për bisedime për lidhjen e kontratës, u prek edhe hyrja në fuqi (depozitimi) dhe efektet
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e Kontratës Kolektive mes palëve. Ligji ka përcaktuar se pas nënshkrimit të kontratës
nga palët kontraktuese lind detyrueshmëria e punëdhënësit brenda 15 ditëve për të
depozituar kontratën pranë organeve shtetërore përgjegjëse, pranë Zyrave Rajonale
të Punësimit, për Kontratat Kolektive në nivel ndërmarrje, pranë Ministrisë përgjegjëse
për punën, për kontratat në nivel dege ose ndërmarrje, nëse kjo e fundit e ushtron
aktivitetin në më shumë se një rajon. Në nenin 167/3 Kodi i Punës parashikon se
“Depozitimi i kontratës që parashikohet në paragrafin (1) të këtij neni, nuk është një
kusht për vlefshmërinë e Kontratës Kolektive”. Lind pyetja: “Cili do të jetë kushti për
vlefshmërinë e Kontratës Kolektive?” Kontrata Kolektive është e vlefshme dhe me fuqi
të plotë juridike për aq kohë sa palët kanë nënshkruar dhe janë dakortësuar mbi
kushtet ligjore të saj. Secila nga palët kontraktuese zbaton kontratën duke patur një
detyrim absolut mbi atë çfarë kanë shprehur.

Një element karakteristik i Kontratës Kolektive është pozita dominuese e saj mbi
Kontratën individuale. Kodi i Punës në parashikimet ligjore mbi përparësinë e normave
të së drejtës, thekson se në hierarkinë normative në fushën e marrëdhënieve të punës
përparësi kanë: “1. Kushtetuta e Republikës së Shqipërisë; 2. Konventat
Ndërkombëtare të ratifikuara nga Republika e Shqipërisë; 3. Kodi dhe aktet e tij ligjore;
4. Kontrata Kolektive e Punës; 5. Kontrata individuale e punës; 6. Rregullore e
Brendshme; 7. Zakonet lokale dhe profesionale”. Rëndësia e hierarkisë normative
qëndron në faktin se çdo dispozitë që shkel një dispozitë të një shkalle më të lartë
është e pavlefshme, që do të nënkuptojë se Kontrata Kolektive e shtrin efektin e saj
mbi Kontratën individuale, duke përfshirë në fushën e zbatimit të saj çdo dispozitë të
kontratës individuale si dhe duke rregulluar pozitën e punëmarrësit në raste kur
kontrata individuale e paraqet më pak të favorshëm atë, përballë parashikimit
rregullator në kontratë. Marrëdhënia doktrinore që krijohet mes kontratës individuale
dhe kolektive, analizohet fillimisht nga ana funksionale e tyre, e para krijohet për
punëmarrësit për të saktësuar të drejtat specifikë për ata, e dyta është epiqendra e
mbrojtjes kolektive të punëmarrësve nëpërmjet përfaqësimit në Sindikatë. Evidentohet
qartë që të dyja kontratat kanë ose duhet të kenë një qëllim, mbrojtjen e pozitës së
punëmarrësve. Vërtet kontratat e punës (individuale dhe kolektive), krijohen si të
pavarura por ndërlidhen në qëllimet e tyre funksionale dhe parimore. Pra këto kontrata
lindin të veçanta por efektet që përcojnë krijojnë lidhje juridike mes tyre dhe jo pa qëllim
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lind pyetja: Si shuhen, si përfundojnë këto kontrata? Të pavarura? Apo me përfundimin
e njërës kontratë shuhet edhe tjetra?

Së pari do të analizohet përfundimi i Kontratës Kolektive duke qenë se në trajtim i
është dhënë një rol epërsie mbi Kontratën individuale, “Kontrata Kolektive pushon së
ushtruari efektet e saj ndaj palëve kontraktuese, kur përmbushet afati i zgjidhjes së
saj” që do të thotë se Kontrata Kolektive përfundon me përmbushjen e kohëzgjatjes
(të caktuar ose të pacaktuar). Por çfarë do të ndodh me Kontratën individuale si
vartëse e Kontratës Kolektive? Neni 175 i Kodit të Punës e parashikon qartë momentin
e përfundimit të Kontratës Kolektive dhe efektin shues me Kontratën Individuale, “Çdo
Kontratë individuale pune, e përfshirë në fushën e zbatimit të Kontratës Kolektive,
vazhdon të rregullohet nga Dispozitat e kësaj kontrate, me përjashtim të rasteve kur
ajo është ndryshuar me marrëveshje midis punëdhënësit dhe punëmarrësit ose kur
është zgjidhur midis tyre, i njëjti rregull zbatohet për marrëdhëniet midis punëdhënësit
dhe punëmarrësit dhe personit juridik të parashikuar nga palët në Kontratën Kolektive”

Pavarësisht lidhjes që ekziston midis dy kontratave , Kontrata Kolektive, mbaron,
shuhet, me përfundimin e kohëzgjatjes së saj, kurse Kontrata Individuale vazhdon të
ekzistojë, pavarësisht se rregullimi i saj kryhet brenda fushës së zbatimit të Kontratës
Kolektive. Rasti kur dy kontratat përfundojnë në të njëjtën kohë, është kur marrëdhënia
juridike e punës ndryshon ose shuhet. Legjislacioni i Punës rregullon pasojat e
zgjidhjes së Kontratës Kolektive duke parashikuar ”se të gjitha përfitimet që rrjedhin
nga Kontrata Kolektive, janë të vlefshme gjatë kohëzgjatjes së saj, e drejta për të
përfituar shuhet në të njëjtën kohë me përfundimin e kontratës”. Ky parashikim ligjor e
shfaq natyrën e Kontratës Kolektive, një kontratë tipike, që do të nënkuptojë që me
mbarimin e saj do të shuhen të gjitha të drejtat e përfitimit.

1.4.4 Funksionimi i Organizatave Sindikale
Sipas Legjislacionit të punës “Kontrata Kolektive është lidhja midis një ose disa
punëdhënës ose organizatë punëdhënësish nga njëra anë dhe një ose disa sindikata
nga ana tjetër”. Nga pikëpamja terminologjike del se Sindikatat janë organizma të
pavarur që krijohen për të mundësuar përfitimin e mbrojtjes të të drejtave të
punëmarrësve dhe punëdhënësve në marrëdhëniet kolektive të punës. Duke u
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mbështetur në parashikimet ligjore, Sindikatat janë subjekte të Kontratës Kolektive,
me cilësinë e subjektit apo palës, atyre u lindin të drejta dhe detyrime. Në vazhdimësi
të rrjedhës logjike Sindikatat shfaqen në marrëdhëniet kolektive, në dy dimensione, e
para si subjekt i drejtpërdrejtë i Kontratës Kolektive dhe e dyta si subjekt i tërthortë i
marrëdhënieve kolektive, duke vepruar në emër dhe për llogari të palëve
përfaqësuese, punëdhënës apo punëmarrës.

Pas zhvillimeve politike të viteve 1990, epoka sindikale në Shqipëri sapo nisi,
nëpërmjet organizimit strukturor tashmë jo vetëm në nivel qëndror por edhe në nivel
lokal. Funksionimi territorial i Sindikatave do të synonte të arrinte një fuqizim të tyre
me objektivë të qartë, rritjen e ndikimit sindikal në Kontratën Kolektive. Parimet bazë
mbi të cilat u ngritën themelet sindikale në Shqipëri udhëhiqen nga misioni i tyre për
të qënë të paanshme, të pavarura për të qënë mburojë për anëtarët e shoqërisë
pavarësisht bindjeve politike, ideologjike dhe fetare, për të krijuar mbrojtje ligjore në
marrëdhëniet kolektive për të punësuarit dhe pse jo dhe në ndihmë të individëve në
pension apo ndihmë ekonomike.Tashmë Sindikatat pretendojnë se funksionojnë si një
mjet i përbashkët me qëllim ngritjen e kapaciteteve mbi standardet e punës për
realizimin e mirëqënies sociale.

Organizimi funksional i Sindikatave në Shqipëri është i ndarë në dy pozita në:
Bashkimin e Sindikatave të Pavarura (BSPSH) e cila përbehet prej 8 Sindikatave
anëtare përkatësisht: 1. Sindikata e Pavarur e Arsimit të Shqipërisë. 2. Sindikata e
Pavarur e Punonjësve të Sistemit Shëndetsor. 3. Sindikata e Pavarur e Punonjësve
Civil të Mbrojtjes dhe Rendit. 4. Sindikata e Punonjësve të Post-Telekomit Shqiptar. 5.
Sindikata e Pavarur Elektro- Energjitike. 6. Sindikata e Pavarur e Industrisë së Lehtë
dhe Tekstile. 7. Sindikata e Punonjësve të Tipografisë. 8. Sindikata e Pavarur e
Punonjësve të Ndërtimit e të Shërbimit Publik dhe Konfederata e Sindikatave të
Shqipërisë (KSSH) e cila pjesë derivative të saj ka Federatat dhe Organizatat
Qëndrore Sindikale. Çfarë përfaqëson secila prej tyre? Cili është roli i secilës në
piramidën sindikale?

Konfederata si maja drejtuese funksionale, është person juridik, kijuar si organizatë
konfederale e cila ka për detyrë hartimin e politkbërjes së Sindikatave dhe udhëheqjen
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e lëvizjes sindikale në gjithë Republikën e Shqipërisë. Bashkësia e Organizatave
Sindikale, Këshillave dhe Seksioneve Sindikale të një dege ose profesioni, që në
përbërjen e tyre kanë rreth 2000 (dy mijë) anëtarësime me kuotizacion, ose 10-15 %
të të punësuarve ose profesionit krijojnë Federatën, e cila në varësi të fushës
profesionale krijon 8 federata organizative: 1. Federata e Sindikatave të Punonjësve
të Arsimit, Edukimit dhe Shkencës; 2. Federata e Sindikatave të Punonjësve të
Industrisë; 3. Federata e Sindikatave të Punonjësve të Shëndetsisë; 4. Federata e
Sindikatave të Punonjësve të Transportit dhe Telekomunikacionit; 5. Federata e
Sindikatave të Punonjësve të Ndërtimit, Zhvillimit Urban, Administratës Publike dhe
Shërbimeve Policore; 6. Federata e Sindikatave të Punonjësve të Industrisë së Lehtë,
Artizanale dhe Agro Përpunuese; 7. Federata e Sindikatave të Punonjësve të
Bujqësisë, Blegtorisë, Pylltarisë dhe Peshkimit; 8. Federata e Sindikatave të
Punonjësve të Shërbimeve Financiare, Tregtare, Bankare dhe të Turizmit.

Në rastin kur Bashkësia e Këshillave dhe Seksioneve Sindikale nuk plotësojnë kushtin
për të fituar statusin federatë, quhen Organizata Qëndrore Sindikale. Federata dhe
Organizata Qëndrore Sindikale nuk janë organe vendimarrëse, por Statuti i tyre duhet
të jetë i harmonizuar dhe i unifikuar me Konfederatën. Për të qënë pjesë përbërëse e
Konfederatës, Federata dhe Organizata Qëndrore Sindikale duhet të marrin vendim
nëpërmjet organeve të tyre kolegjiale, në raste se ato largohen nga Konfederata, nuk
ka asnjë pasojë juridike mes palëve. Edhe pse në dukje, organizimi sindikal në
Shqipëri shfaqet si i mirëorganizuar, mbetet në një pozitë të ndërlikuar në
marrëdhëniet kolektive, duke mos krijuar një model demokratik, në anashkalim të
parimeve që përfaqëson.

Çfare do të përkufizohej me termin model demokratik? Modeli demokratik mbështetet
në solidarizimin e sindikatave, në mbrojtje të realizimit të interesave të punëmarrësve,
duke qenë zëri i tyre kundrejt “padrejtsive në marrëdhëniet e punës”. Në shtetin e së
drejtës ekzistojnë një sërë parimesh bazë, mbi të cilat ndërtohet mekanizmi ligjor në
mbrojtje të të drejtave dhe lirive themelore të njeriut. E drejta dhe liria sindikale radhitet
si një nga liritë themelore, e pandashme nga liria për punë. E analizuar në një
këndvështrim tjetër, sindikata në marrëdhëniet kolektive të punës, trajtohet nga
punëmarrësi si shpëtimtarja e tij, që do të nënkuptojë se për çdo problematikë, shkelje,
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mosrespektim klauzolash, zgjidhje kontrate në mënyrë arbitrare do të ndërhyjë
Sindikata. A kryhet realisht kjo ndërhyrje? Ato shfaqen në dy kahe të kundërt, duke
krijuar secila për mbrojtjen e interesave të tyre, Sindikata të ndryshme, që do të thotë
se ato nuk krijojnë një model demokratik, veçse shfaqen si një bashkësi ekonomike,
në mbrojtje dhe luftë me njëra tjetrën, sesa një bashkësi e mbrojtjes së interesave
supreme të palëve që përfaqësojnë. Në këtë përplasje interesash duhet të mbijetojë
interesi më i lartë, mbrojtja e lirive themelore të punëmarrësve, jetës dhe shëndetit të
tyre, nëpërmjet krijimit të grupeve të interesit në çdo vendimarrje qoftë brenda kuadrit
organizativ të Sindikatave por edhe nëpërmjet angazhimit në proçeset vendimarrëse
në kuadër të politikbërjes në fushën e lirive sindikale.

Shqipëria, fushën e veprimtarisë sindikale e rregullon me një Legjislacion të vjetëruar
si në kohë dhe hapësirë, ku në rreth 29 vite demokraci, ndryshimi i fundit ligjor i tij ka
qenë përpara 26 vitesh, nënkuptohet qartë hendeku kohor. Sindikata në vetvete është
përfaqësuese e mbrojtjes së interesave të “grupeve” pjesëmarrëse. Liria Sindikale
është e drejta e patjetërsueshme e çdo individi të punësuar (punëdhënës,
punëmarrës), për të krijuar dhe për t’u bashkuar lirisht në organizata sindikale të cilat
funksionojnë në mbrojtje të interesave të tyre. Parimisht trajtimi ligjor i përgjithshëm
është i saktë sepse rëndësia e lirive sindikale përkufizohet si një sërë parimesh mbi të
cilat mbështetet ekzistenca e organizatës sindikale. Por, për të krijuar një organizatë
sindikale demokratike duhet të ekzistojnë 3 shtyllat kryesore mbi të cilat merr siparin
ekzistenca e saj: a. Veprimtaria funksionale dhe administruese në përputhje me
Legjislacionin në fuqi, veprimtari e ligjshme. Kuadri legjislativ mbi të cilin mbështetet
gjithë veprimtaria e Organizatave Sindikale në Shqipëri është Kushtetuta e Republikës
së Shqipërisë, Konventat e Ratifikuara, ku shteti shqiptar është palë firmëtare, Ligji
Nr.7795, datë 16.2.1994 “Për disa ndryshime në ligjin nr.7516, datë 07.10.1991 "Për
Sindikatat në Republikën e Shqipërisë", Ligji Nr. 7961, dt.12.07.1995 “Kodi i Punës i
Republikës së Shqipërisë” i ndryshuar. b. Parimi i diskriminimit ndaj përfaqësuesve të
Sindikatës.

E drejta e anëtarësimit në Sindikatë është një e drejtë kushtetuese, duke i atashuar të
drejtën çdo të punësuari për t’u bashkuar lirisht në sindikata, në mbrojtje të interesave
të tyre. Kodi i Punës i Republikës së Shqipërisë në nenin 998, parashikon Dispozitën
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ligjore në lidhje me nocionin e diskriminimit duke e përkufizuar si dallim, përjashtim,
kufizim apo parapëlqim që bazohet në bashkimin ose përkatësinë në Organizata
Sindikale. Ndalimi i diskriminimit do të lidhet drejtpërdrejtë me mostrajtimin e barabartë
në ushtrimin e së drejtës për punësim dhe profesion në lidhje me anëtarësimin dhe
aktivizimin në organizata sindikale. Në Legjislacionin e Punës parashikohet qartë se
Liria Sindikale mbrohet me ligj. Askush nuk ka të drejtë të pushojë ose cënojë të drejtën
e punëmarrësit për shkak të anëtarësimit ose jo, në një sindikatë të krijuar në bazë të
Legjislacionit në fuqi.

Parashikimi i kushteve thelbësore në Kontratën Kolektive. Për të qënë sa më konçiz
dhe për të krijuar një lidhje analogjike me liritë sindikale, por më tepër për t’i dhënë
rëndësi

kuadrit

ligjor,

elementet

thelbësorë

që

duhet

të

parashikohen

domosdoshmërisht në Kontratën Kolektive po i klasifikoj në tre grupe duke i dhënë
secilit element parashikimin juridik dhe rëndësinë rregullatore që ka në kontratë:
a) Ushtrimi lirisht i veprimtarisë Sindikale - Sindikatat udhëhiqen në veprimtarinë e
tyre nga parimi i lirëshmërisë, që do të lidhet ngushtë me garantimin e të drejtave për
një anëtarësim demokratik. Funksionaliteti i Sindikatës, mund të supozohet si një rreth
brenda të cilit qarkullojnë individët me objektivë të qartë, realizimin e qëllimit final në
mbrojtje të interesave të përbashkët. Ana objektive e Statusit Sindikal është e lidhur
me pozitën e punëmarrësit. Ai nuk është thjesht një palë që shpreh vullnetin për
dakordësinë e kontratës, por punëmarrësi përfaqëson një zë të rëndësishëm në
Kontratën Kolektive. Bashkimi i punëmarrësve në Sindikatë duhet të shpreh fuqi, që
do të thotë kur ata janë më të bashkuar, kontrata është më e fortë, përfaqësimi më
dinjitoz, zëri më i lartë, kur janë në pozita të disfavorshme, humbasin partneritetet
negociuese dhe të drejtat e lidhura me to. Garancitë Sindikale krijojnë liri në organizata
duke bashkuar interesa të përbashkëta në funksion të mekanizmit demokratik të
Organizatave Sindikale. Çdo Kontratë Kolektive ka të parashikuar në nenet e saj, liritë
sindikale të cilat në përputhje me Dispozitat ligjore në fuqi, shprehin elemente
lirshmërie dhe aksesimi në: 1. Lejimin në ambjentet e punës nëpërmjet shpërndarjes
së njoftimeve, broshurave, publikimeve dhe dokumenteve të tjera të organizatës së
punëmarrësve. 2. Dhënien e kohës së nevojshme për të marr pjesë në veprimtari
sindikale brenda dhe jashtë vendit. 3. Lejimin dhe krijimin e lehtësirave në ambjentet
e punës për grumbullimin e kuotizacioneve të organizatës si dhe për organizimin e
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mbledhjeve dhe takimeve. Elemente të tjera, në varësi të Kontratës Kolektive mund të
shtohen por themeli mbetet i njëjtë, rëndësia e tyre për të krijuar më tepër besueshmëri
dhe paanshmëri përballë mbrojtjes së lirive sindikale të punëmarrësve.
b) Kuotizacioni – Nëse do të krijojmë një piramidë hierarkie mbi rëndësinë e
elementeve të Kontratës Kolektive, të gjithë një zëri do të pohonim kuotizacionin. Çfarë
rëndësie shpreh parashikimi i tij në kontratë? Kuota e anëtarësisë, është një element
i vlefshëm që përdoret si instrument mbështetës për realizimin e aktiviteteve kulturore
apo organizimeve didaktike të lidhura me aftësitë profesionale të punëmarrësve.
Kuotizacioni është ndalesa/pagesa që kontabilizohet nga të ardhurat personale, nga
paga e çdo punëmarrësi, brenda institucionit/ndërmarrjes, subjekt i Kontratës
Kolektive. Shuma e kuotizacionit për anëtarësinë caktohet nga organi më i lartë i
organizatës. Në Kontratën Kolektive duhet me patjetër përcaktimi i shumës së kuotës
duke bërë transparente pagesën me qëllim krijimin e besueshmërisë ndaj
punëmarrësve, në raport me të drejtat dhe detyrimet që lindin nga kontrata.
Organizatat Sindikale nuk cilësohen si organizata fitimprurëse, akti i themelimit dhe
qëllimi i krijimit nuk është përfitimi ekonomik në dëm të punëmarrësve si në sektorin
buxhetor e privat, por ato krijohen të pavarura ekonomikisht duke mbrojtur
kuotizacionet si një thesar në shërbim të veprimtarisë sindikale të punëmarrësve. Në
hartimin e Kontratës Kolektive, Sindikatat duhet të parashikojnë një dispozitë të
veçantë rregullatore mbi Kuotizacionin duke përcaktuar vlerën monetare mujore ose
vjetore si dhe destinacionin e përdorimit të të ardhurave me qëllim rritjen e besnikërisë
së Sindikatës ndaj punëmarrësve.

c) Zgjidhja e Kontratës Kolektive- Mund të konsiderohet përditësim, ndryshimi i Nenit
181 të Kodit të Punës të Republikës së Shqipërisë i cili e parashikon zgjidhjen e
Kontratës Kolektive si pjesë përbërëse e lirive sindikale. Parashikimi dispozitiv është
bashkëlidhur me liritë sindikale duke e bërë më të fortë pasojën e zgjidhjes së
kontratës, në veçanti pa pëlqimin e palëve. “Zgjidhja e kontratës së punës, nga
punëdhënësi, për përfaqësuesit e organizatës, pa pëlqimin e kësaj organizate, është
e pavlefshme”. Një nga synimet kryesore në Kontratën Kolektive është mbrojtja e
interesave të punëmarrësve, tashmë e vënë në qendër të qëllimeve parimore të
kontratës. Kontrata Kolektive, merr “jetë” nga bashkeveprimi i dy ose më shumë
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vullneteve të paleve dhe shuhet sërisht nga ky veprim, që do të thotë së parashikimi
ligjor i jep forcë pozitës së organizatës së punëmarrësve duke mos njohur asnjë veprim
tjetër që kryhet pa dakordësinë e saj. “Përfaqësuesit e Organizatës Sindikale mund të
mos japin pëlqimin për zgjidhjen e kontratës, nëse zgjidhja e kontratës shkel parimin
e trajtimit të barabartë ose kur dëmton rëndë ose e bën të pamundur funksionimin
normal të organizatës”. Rëndësi në këtë trajtim ligjor po i japim me tëpër pasojave, për
të ditur ekuilibrat subjektiv në marrëdhënien kolektive, në rast së kjo marrëdhënie
zgjidhet në mënyrë të njëanshme, çfarë pasojash sjell? A mundet Kontrata Kolektive
të humbasë fuqinë e saj pa pëlqimin e palëve? Jo pa qëllim e cilësova zhvillim këtë
nen, sepse në mënyrë të drejtpërdrejtë ka parashikuar mbrojtje ligjore të plotfuqishme
organizatës së punëmarrësve, ku theksohet se çdo veprim që është në kundërshtim
me parashikimet ligjore shpreh nulitet. “Punëdhënësi mund të zgjidhë kontratën e
punës nëse Organizata Sindikale jep pëlqimin e saj ose kur gjykata e shpall të
pabazuar mosdhënien e këtij pëlqimi. Nëse punëdhënësi nuk respekton proçedurën e
parashikuar në këtë pikë zgjidhja e Kontratës së Punës konsiderohet e pavlefshme”.
Pra dalim në përfundim se Kontrata Kolektive zgjidhet në rastet kur: 1. Palët bien
dakort, shprehin vullnetin e tyre të lirë dhe pëlqimin. 2. Respektohen procedurat ligjore.
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KREU II
ZGJIDHJA E KONTRATËS INDIVIDUALE TË PUNËS E PARË NËN EFEKTIN E
FORCËS MADHORE, PANDEMISË COVID-19

2.1 Hyrje
Kodi i Punës i vitit 1995 dhe të gjitha plotësimet dhe ndryshimet e tij hedhin dritë mbi
marrëdhëniet e punës në përgjithësi dhe mbi zgjidhjen e kontratës individuale të punës
në veçanti.

Zgjidhja e kontratës individuale të punës përfaqëson një moment domethënës, si në
këndvështrimin individual ashtu edhe në atë shoqëror. Fuqia punëtore e një shteti ka
lidhje direkte me fuqinë ekonomike të tij. Ka shumë vende, të cilat si burime të pasurisë
së tyre kanë ato natyrore. Megjithatë, pjesa më e madhe e vendeve të fuqishme kanë
si burim kryesor të pasurisë së tyre, atë të krijuar nga forca e punës. Derivon se, çdo
variabilitet i kësaj të fundit do të shkaktonte pasoja të rënda dhe të dukshme për shtetin
përkatës. Zgjidhja e kontratës individuale të punës do të lëkundte në thelb interesat
ekonomike të individit. Pasojat do të ishin ekonomike dhe jo-ekonomike, individuale
dhe shoqërore.

Përpara se të analizojme parashikimet ligjore lidhur me zgjidhjen e kontrates
individuale të punës me afat të caktuar dhe te pacaktuar, është me vend sqarimi i
nocionit të përfundimit të marrëdhënieve të punes, për të kuptuar më tej pozicionimin
e zgjidhjes së kontratës. Me përfundim të marrëdhënieve të punes do të kuptojmë
tërësinë e fakteve juridike me të cilat ligji lidh përfundimin e këtyre marrëdhënieve
juridike90.

Pra, zgjidhja e kontratës individuale të punës përfaqëson një prej rasteve të
përfundimit të marrëdhënieve të punës si rezultat i shfaqjes së vullnetit të njërës palë,
punëmarrësit ose punëdhënësit. Në një kontratë pune te dyja palët, si punëdhënësi
ashtu edhe punëmarrësi janë të prirur drejt përmbushjes se atyre detyrave për të cilat
është lidhur marrëveshja, me qëllim që njëra palë të marrë shpërblimin dhe tjetra
90

Përfundimi i marrëdhëniëvë të punës trajtohët në një kapitull të vëçantë në Kodin ë Punës, e konkretisht në
kapitullin XIV.
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punën. Por, shpesh në këtë proces për arsye që lidhen direkt me vetë palët ose edhe
për arsye te tjera kjo nuk realizohet. Në këtë mënyrë një ndër kushtet objektive të
kontratës së punës, konkretisht objekti, mbetet i paezauruar. Objekti është ai për të
cilin palët kanë lidhur marrëveshjen ose kanë rënë dakord ndërmjet tyre dhe që
shoqerohet nga shërbimi për punëdhënësin dhe shpërblimi për punëmarrësin. Në
qoftë se objekti për të cilin është lidhur kontrata realizohet plotësisht, atëhere
ndodhemi përballë mënyrës tjetër të përfundimit të marrëdhënieve të punës. Në këtë
rast, pushimi i marrëdhënieve të punës ndodh atehëre kur ngjarjet dhe faktet e
caktuara shkaktojnë ezaurimin natyror të kontratës së punës. Kur tek njëra prej palëve
mungon vullneti për të vazhduar këto marrëdhënie, atëhere krijohen kushtet e
përshtatshme për zgjidhjen kontratës individuale të punës. Kriteret ligjore që duhen
respektuar në këtë rast janë të shumta dhe të ndryshme në varësi të llojit të kontratës
së lidhur ndërmjet palëve dhe gjithashtu në varësi të faktit se kush e ka iniciuar
zgjidhjen: punëmarrësi apo punëdhënësi.
Një aspekt me shumë rëndësi për t’u trajtuar është edhe rasti i forcës madhore dhe
impaktit që kjo e fundit ka në zgjidhjen e kontratës individuale të punës. Duke marrë
shkak nga situata e pandemisë globale Covid-19 e cila preku edhe R.Sh-së, rëndësi
të veçantë merr edhe analizimi dhe studimi i dispozitave të Kodit të Punës në këtë
kuadër dhe interpretimi i tyre praktik, se si forca madhore impakton palët kontraktore,
cilat do të jenë të drejtat dhe detyrimet e palëve në këtë kuadër, si do të zgjidhet
kontrata e punës në këtë rast, etj.

2.2 Kontrata me Kohëzgjatje të Pacaktuar
Neni 141 i Kodit të Punës, lexon në mënyrë eksplicite se:“Kontrata me kohëzgjatje të
pacaktuar përfundon kur zgjidhet nga njëra palë dhe ka përfunduar afati i njoftimit.” Në
mënyrë të drejtpërdrejtë nga ky nen dalin në pah kushtet kumulative që duhen
plotësuar për të pasur një zgjidhje të ligjshme të kontratës së punës. Kushtet jane dy:
(i) zgjidhja në mënyrë të njëanshme (vulllneti për zgjidhje i njërës prej palëve) dhe (ii)
përfundimi i afatit të njoftimit. Kontrata mund të zgjidhet nga palët edhe pa respektuar
afatin e njoftimit por në këtë rast zgjidhja e kontrates do të klasifikohet si zgjidhje e
menjëhershme e kontratës dhe do të rregullohet nga dispozitat e tjera te Kodit te
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Punës.91 E drejta për të zgjidhur këtë kontratë i takon si punëmarrësit ashtu edhe
punëdhenesit. Në këtë kuader keto të drejta janë pasqyrim i njëra-tjetrës. Ato
shoqërohen edhe me përgjegjësi.

Pavarësisht nga simetria e të drejtave për te zgjidhur kontratën, pasojat që shkaktohen
nga ushtrimi i tyre nuk janë të tilla. Kjo do të thotë se, në qoftë se për punëmarresin
zgjidhja e marrëdhënieve të punes nga punëdhënësi do të shkaktonte pasiguri dhe
varfëri për të dhe familjen e tij, për punëdhënësin nuk është kështu. Për të, zgjidhja e
kontratës me iniciativen e punëmarresit do të çonte kryesisht në krijimin e rrethanave
të pavolitshme. Përfundimisht, mund të themi se e drejta për të zgjidhur kontratën e
punës i takon si punëmarrësit ashtu edhe punëdhënësit, në kohë të ndryshme. Ose
në të njëjtën kohe kjo e drejtë mund t'i takojë të dyja palëve dhe në këtë rast flasim për
zgjidhjen e kontratës së punës me marrëveshjen e paleve. Ushtrimi i kësaj të drejte,
të garantuar me ligj, nga njëra palë nuk mund dhe nuk duhet të cënoje interesat e
palës tjetër. Për këtë arsyje, ligji parashikon disa rregulla që duhet të zbatohen në
mënyrë që, në të njëjtën kohë të realizohet e drejta për të zgjidhur kontratën nga njëra
anë dhe mbrojtja e palës që ndodhet përpara zgjidhjes nga ana tjetër. Kështu,
respektimi i një afati njoftimi apo pasojat që parashikohen në rast mosrespektimi janë
një garanci e mëtejshme për të mbrojtur atë palë që duhet t'i kundërpergjigjet zgjidhjes
së kontratës.

Është me rëndesi që të theksohet se pavarësisht se punëmarresi dhe punëdhënësi
kanë të drejtën të zgjidhin në mënyrë të njëanshme kontratën, punëdhënësi duhet të
respektojë disa procedura të cilat për punëmarresin nuk kërkohen. Pra, qëllimisht
legjislacioni me karakter social është në mbështetje të punëmarrësit duke vendosur
kritere shtesë për punëdhënësin.

Punëdhënësi, kurdoherë kur kërkon të zgjidhë në mënyrë unilaterale kontratën e
punës pa afat të caktuar, duhet t’i japë punëmarrësit një shkak të ligjshëm dhe të
arsyeshëm. Referuar Nenit 146 të Kodit të Punës, zgjidhja e kontratës nga
punëdhënësi, konsiderohet pa shkaqe të arsyeshme kur: a) punëmarrësi ka
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Zgjidhja e menjëhershme e kontratës do të trajtohët në vijim të këtij kreu.
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pretendime që rrjedhin nga kontrata e punës; b) punëmarrësi ka përmbushur një
detyrim ligjor; c) shkel ndalimin e diskriminimit, sipas përcaktimeve në Kodin e Punës
dhe në ligjin e posaçëm për mbrojtjen nga diskriminimi. d) për motive që lidhen me
ushtrimin nga punëmarrësi, të një të drejte kushtetuese, por që nuk sjell shkeljen e
detyrimeve që rrjedhin nga kontrata e punës; e) bëhet për motive të antarësimit ose jo
të punëmarrësit në sindikatë të krijuar në bazë të ligjit ose për shkak të pjesëmarrjes
së tij në veprimtari sindikale në bazë të ligjit; f) bëhet në kundërshtim me parashikimet
e përcaktuara në pikën 3, të nenit 144, të Kodit të Punës, lidhur me arsyet e zgjidhjes
së kontratës së punës.

Shkaqë të ligjshme dhe të arsyetuara, mund të jenë edhe rastet e parashikuara nga
Neni 138, pika 4, i Kodit të Punës, i cili lexon në mënyrë të shprehur, se: ….. bëjnë
përjashtim pushimet që ndodhin për arsye ekonomike, teknologjike ose strukturore, që
kërkojnë ndryshime në planin e punësimit. Në këtë rast, pushimet duhet të respektojnë
rregullat e përcaktuara në kreun XIV.

Lidhur me formen e shprehjes së vullnetit të palëve për zgjidhjen e njëanshme të
kontratës së punës, duhet që kjo shprehje vullneti të jetë në formë të shkruar. Kjo
referuar edhe Vendimit Unifikues te Kolegjeve te Bashkuara të Gjykatës së Lartë Nr.19
dt. 15.11.2007 në të cilin parashikohet shprehimisht se:“Çdonjëra nga palët ka të drejtë
të zgjidhë marrëdhëniet e punes, pasi ka lajmëruar me shkrim”.92

2.2.1 Procedura e Zgjidhjes së Kontratës së Punës nga Punëdhënësi
Neni 144, i Kodit të Punës parashikon në mënyrë eksplicite, se:
1. Pas kohës së marrjes në provë, kur punëdhënësi mendon të zgjidhë kontratën e
punës, ai duhet të njoftojë me shkrim punëmarrësin të paktën 72 orë para takimit dhe
të bisedojë me të.
2. Punëdhënësi, gjatë kësaj bisede, i parashtron punëmarrësit arsyet e vendimit të
parashikuar për t’u marrë dhe i jep atij mundësi për t’u shprehur.
3. Zgjidhja njoftohet me shkrim, brenda një afati nga 48 orë deri në një javë pas takimit.
Në njoftimin me shkrim, punëdhënësi përcakton arsyjet e zgjidhjes së kontratës, të
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Cituar shprehimisht nga V.U.Gj.L (Kolegji Civil), Nr. 19 dt 15.11.2007, faqe 5.
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cilat lidhen me shkaqe të tilla si aftësia, sjellja e punëmarrësit ose kërkesat
operacionale të ndërmarrjes.
4. Punëdhënësi, i cili nuk respekton procedurën e përcaktuar në këtë nen, detyrohet
t’i japë punëmarrësit një dëmshpërblim të barabartë me pagën e dy muajve, që i
shtohet dëmshpërblimeve të tjera të mundshme.
4/1. I takon punëdhënësit të provojë respektimin e procedurës së përcaktuar në këtë
nen.
5. Kjo procedurë nuk zbatohet në rastet e pushimeve kolektive nga puna, por arsyet
me shkrim për zgjidhjen e kontratës do t’i jepen punëmarrësit, sipas afateve të
përcaktuara në pikën 5, të nenit 148, të këtij Kodi.

Është tejmase e rëndësishme të theksohet se kjo procedurë respektohet vetëm nga
punëdhënësi dhe jo nga punëmarresi. Pra, subjekti ekzkluziv të cilit i rezervohet ky
detyrim është punëdhënësi. Nëpërmjet këtij neni përsëri kërkohet që të mbrohet
punëmarrësi në marrëdhëniet e punës. Në fushën e zbatimit të këtij neni bën pjesë
edhe zgjidhja e menjëhershme e kontratës. Në të gjitha rastet kur punëdhënësi zgjidh
kontratën pa respektuar afatin e njoftimit, ai duhet të respektojë procedurën.

Por Neni 144, nuk zbatohet në këto raste: (i) pushime kolektive nga puna kur
punëmarrësi shkel detyrimet kontraktore me faj të rëndë (ky është rast i zgjidhjës së
menjëhershme të justifikuar të kontratës nga punëdhënësi (e parashikuar në Nenin
154 paragrafi 3) dhe, (ii) gjatë kohës së proves.

Le të shohim se cilat janë hapat konkrete që duhet të respektojë punëdhënësi dhe që
përfaqësojnë një udhëzim praktik për të:

Hapi 1. Punëdhënësi njofton me shkrim punëmarrësin mbi vazhdimësinë e
marrëdhënies së punës dhe i parashtron mundësinë e një takimi. Njoftimi me shkrim
duhet të realizohet të paktën 72 orë përpara zhvillimit të takimit. Bashkëlidhur një
model njoftimi, marrë nga eksperienca e ekspertit.
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SHOQËRIA TREGTARE “[●]” SH.P.K
NUIS: [●]
Adresa: [●]
Nr. [●] Prot.

Tiranë, më [●]

Lënda:

Njoftim.

Drejtuar:

Z/Znj. [●]

Baza ligjore: Neni 144/1 i Kodit të Punës.

I/E nderuar/a Z/Znj. [●] !
Ju njoftojme se, në datë [●], në selinë e shoqeërisë [●], me adresë: “[●]”, në orën [●] kërkojmë të
zhvillojmë një takim me ju për të biseduar në lidhje me vazhdimësinë e marrëdhënies së punës pranë
shoqerisë “[●]” sh.p.k.
Në këtë takim do t’ju parashtrojmë arsyet se përse shoqeria punëdhënëse pretendon të zgjidhë
marrëdhënien e punës. Në këtë takim ju do të keni mundësinëe që të shprehni mendimin dhe qëndrimin
tuaj.
Në rast se pas takimit do të vendoset zgjidhja e marrëdhënies së punës, shoqeria “[●]” sh.p.k, do të
respektojë afatin e njoftimit paraprak, për zgjidhjen e marrëdheënies së punës, parashikuar në
nenin143/1 i Kodit të Punës, si edhe të gjitha parashikimet ligjore në fuqi lidhur me zgjidhjen e kontratës
individuale të punës.
Për Shoqërinë : “[●]” shpk
Administrator/e
[●]
Mori njoftimin :

[●]

Firma:

[●]

Data

[●]

Hapi 2. Kjo është faza e zhvillimit të bisedimeve midis punëmarrësit dhe punëdhënësit.
Në këtë fazë punëdhënësi sqaron arsyjet e vendimit që ai dëshiron të marrë, ndersa
punëmarresi ka mundësinë që të parashtrojë argumentet në kundërshtim me këtë
vendim. Në thelb kjo fazë është një mundësi që ligji i jep palëve dhe sidomos
punëmarrësit

për

të

shmangur

zgjidhjen

e

kontratës.

Është

tejmase

e
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rekomandueshme për arsyje provueshmërie që kjo fazë të jetë e dokumentuar me një
proces-verbal, i cili në fund të takimit duhet të nënshkruhet nga palët. Bashkëlidhur një
model proces-verbali, marrë nga eksperienca e Ekspertit.

SHOQËRIA TREGTARE “[●]” SH.P.K
NUIS: [●]
Adresa: [●]
Nr. [●] Prot.

Tiranë, më [●]
PROCES-VERBAL

Sot më datë [●], ora [●], në selinë e shoqërisë “[●]”, me adresë: “[●]”, mbahet ky proces-verbal nga
sekretari/ja e mbledhjes Z./Znj. [●].
Të pranishëm në takim janë:
1234-

[●] , në pozicionin e [●]
[●], në pozicionin e [●]
[●], në pozicionin e [●]
[●], punëmarrësi, i përfaqësuar nga [●].

Në mungesë:
1- [●] , në pozicionin e [●]
2- [●] , në pozicionin e [●]
3- [●] , në pozicionin e [●]
Konstatim:




Takimi filloi në orën e caktuar sipas njoftimit që shoqeria “[●]” i ka bërë Z/Znj. [●].
Z/Znj. [●] është e pranishme në takim. Me njoftimin e dates [●] ai/ajo, ka marrë dijeni për
mbajtjen e këtij takimi mes saj dhe përfaqësuesve të shoqërisë “[●]” shpk për të diskutuar në
lidhje me vazhdimin e kontratës që palët kanë lidhur mes tyre më datë [●].
Pasi u verifikua identiteti i personave të pranishëm në takim dhe ato u gjetën në rregull, kalohet
në diskutim.

Ne takim e merr fjalën Administratori/ja i/e shoqërisë i/e cili/a deklaron:
[●]

Ne takim e merr fjalën Drejtuesi/ja i/e Burimeve Njerëzore të shoqërisë i/e cili deklaron:
[●]

Ne takim e merr fjalën Drejtuesi/ja Ligjor/e i/e shoqërisë i/e cili deklaron:
[●]
Më pas e merr fjalën Z/Znj [●] i/e cili/a deklaron:
[●]
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Në takim e merr përsëri fjalën Administratori/ja i shoqërisë i/e cili/a deklaron:
[●]
Meqënëse nuk ka diskutime të tjera mes palëve takimi konsiderohet i mbyllur dhe kalohet në
nësnshkrimin e procesverbalit nga të pranishmit.
Takimi përfundoi në oren [●]

Procesverbali nënshkruhet nga personat e pranishem në mbledhje :
[●]

________________________________
(nënshkrimi)

[●]
________________________________
(nënshkrimi)

[●]
________________________________
(nënshkrimi)

[●]
________________________________
(nënshkrimi)
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Hapi 3. Pas takimit punëdhënësi i njofton me shkrim zgjidhjen punëmarrësit. Këtë
njoftim i cili konsiderohet si njotimi përfundimtar, punëdhënësi detyrohet ta kryejë nga
2 dite ( 48 orë) deri në 1 javë pas perfundimit të takimit. Bashkëlidhur një model
Vendimi, marrë nga eksperienca e Ekspertit.

[LOGO]

SHOQËRIA TREGTARE “[●]” SH.P.K
NUIS: [●]
Adresa: [●]
Nr. [●] Prot.

Tiranë, më [●]

Lënda:

Vendim për Zgjidhjen e Kontratën Individuale të Punës

Drejtuar:

Z/Znj. [●]

Baza ligjore: Neni 144/3 i Kodit të Punës.

I/E nderuar/a Z/Znj. [●] !
Përmes këtij vendimi, shoqëria “[●]” sh.p.k, zgjidh kontratën individuale të punës midis kësaj shoqërie
dhe ju Z/Znj. [●], per arsyet që ju janë parashtruar në takimin e mbajtur midis palëve në datë [●], por
për arsye të kërkesave ligjore të Kodit të Punës, po i parashtrojmë edhe në këtë vendim.
Z/Znj. [●], është punësuar në këtë shoqëri në datë [●], në pozicionin [●].
Shoqëria “[●]”, bazuar në Vendimin e Asamblesë së Përgjithshme të Ortakëve Nr. [●], datë [●], ka
vendosur ri-organizimin e strukturës së shoqërisë dhe reduktimin e fuqisë punëtore. Kësisoj, si pasojë
e ri-strukturimit të organigramës së shoqërisë, është vendosur edhe shkurtimi i pozicionit tuaj të punës.
Me keqardhje jemi të detyruar të ndërpresim marrëdhenien e punes me ju Z./Znj. [●].
Ndërprerja përfundimtare e marrëdhënies së punes do të bëhet në datë [●]. Deri në këtë datë, palët do
të respektojnë rregullisht të drejtat dhe detyrimet që burojnë nga marredhënia e punës e krijuar mes tyre.
Për Shoqërinë : “[●]” shpk
Administrator/e
[●]
Mori njoftimin :

[●]

Firma:

[●]

Data

[●]

Barra e provës lidhur me respektimin ose jo të procedurës, në rast konflikti gjyqësor, i
takon punëdhënësit, është ai që duhet të vërtetojë se kjo procedurë është respektuar.
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Përcatimi i respektimit ose jo të procedurës nga punëdhënësi është i rëndësishëm për
të përcaktuar pasojat, që punëdhënësi të dëmshpërblejë punëmarrësin në masën e
dy muajve page. Në këtë mënyrë, mosrespektimi i procedurës nga punëdhënësi nuk
sjell pavlefshmëri të zgjidhjes së kontratës por vetëm dëmshpërblim. Masa e
dëmshpërblimit, parashikohet në paragrafin e pestë të këtij neni dhe është llogaritur
mbi bazën e pagës së punëmarrësit. Kostoja e mosrespekimit të procedures paguhet
nga punëdhënësi dhe është e barabarte me pagen e dy muajve të punës së
punëmarrësit.

2.2.2 Afatet e njoftimit pas kohës së marrjes në provë
Kjo çështje rregullohet në mënyrë të shprehur nga neni 143 i Kodit të Punës. Ky Nen
lexon se:
1. Pas kohës së marrjes në provë, për të zgjidhur kontratën me periudhë të pacaktuar,
palët duhet të respektojnë një afat njoftimi prej dy javësh, kur marrëdhënia e punësimit
ka zgjatur deri në gjashtë muaj, prej një muaji, për kohëzgjatjen mbi gjashtë muaj deri
në dy vjet, prej dy muajsh, për kohëzgjatjen mbi dy vjet deri në pesë vjet, dhe prej tre
muajsh, për kohëzgjatjen për më shumë se pesë vjet.
2. Shfuqizuar.
3. Afati i njoftimit për zgjidhjen e kontratës zgjatet, sipas rastit, deri në fund të javës
ose deri në fund të muajit. Zbatohet i njëjti rregull kur afati i njoftimit pezullohet gjatë
periudhës së paaftësisë për punë, shtatzënisë ose pushimeve të dhëna nga
punëdhënësi.
4. Kur njëra nga palët e zgjidh kontratën pa respektuar afatin e njoftimit, zgjidhja
trajtohet si zgjidhje e kontratës me efekt të menjëhershëm.
5. Gjatë periudhës së njoftimit, kur kontrata e punës zgjidhet nga ana e punëdhënësit,
punëmarrësi përfiton, së paku, 20 orë leje të pagueshme në javë për të kërkuar punë
të re. Kohëzgjatja e lejes dhe procedurat për marrjen dhe përdorimin e saj duhet të
përcaktohen në kontratën kolektive ose individuale të punës.

Me afat njoftimi do të kuptohet një periudhë e caktuar kohore gjatë së cilës vazhdojnë
marrëdhëniet e punës, por në të njëjtën kohë palët përgatiten për ndërprerjen e këtyre
marrëdhënieve. Afati i njoftimit është periudha ndërmjet momentit të paraqitjes së
njoftimit për zgjidhje dhe momentit kur kjo zgjidhje bëhet efektive. Qëllimi i parashikimit
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të këtij detyrimi është në rradhe të parë mbrojtja e punëmarrësit. Këtij të fundit,
nëpërmjet afatit të njoftimit i krijohet mundësia që njëkohësisht të kërkojë për një punë
tjetër dhe të marrë shpërblimin. Ndërkohë, edhe punëdhënësi ka garanci nga
sanksionimi i detyrimit për njoftim. Gjatë kohës së njoftimit, punëdhënësi merr masat
për zëvendësimin e vendit që së shpejti do të mbetet bosh. Njëkohësisht, ai gjatë kësaj
kohe dhe deri kur të perfundoje afati i njoftimit, shfrytëzon punën apo shërbimin e
punëmarrësit.

Kodi i Punës nuk bën një diferencim në subjektet që do të aplikojnë afatet e njoftimit.
Kështu, në Nenin 143/1 si punëmarrësi edhe punëdhënësi duhet të respektojnë të
njëjtat afate njoftimi, të varura këto të fundit nga vetë kohëzgjatja e marrëdhënieve të
punës. Mëgjithatë, zgjidhja e kontratës nga punëdhënësi bëhet qëllimisht më e
vështirë. Ai në ndryshim nga punëmarrësi individual, përveç afatit të njoftimit duhet të
respektojë paraprakisht edhe një procedurë ligjore të detyrueshme.

Sipas Nenit 143/3 afati i njoftimit zgjatet deri në fund të javes ose deri në fund të muajit.
Parashikimi i zgjatjes së afatit të njoftimit deri në fund të javës apo muajit sipas rastit
është një tjetër dispozite që ndihmon punëmarrësin. Ky do të përfitojë shpërblimin dhe
do të kryejë punën deri në këtë datë. Në rastet e shtatzanisë, pushimeve të dhëna nga
punëdhënësi ose të paaftësisë për punë, afati i njoftimit do të pezullohet. Me pezullim
do të kuptojmë ndërprerjen e përkohshme të afatit të njoftimit, për sa kohë vazhdon
shkaku i ndërprerjes. Koha e ndërprerjes ose pezullimit nuk llogaritet në afatin e
njoftimit. Sapo shkaqet e pezullimit të pushojnë, afati i njoftimit fillon normalisht.

Më sipër u permend se një ndër qëllimet kryesore të afatit të njoftimit është përgatitja
e punëmarrësit, që do të përballet me një ndryshim në situatën e tij të punës, në lidhje
me të gjithë hapat e nevojshme për punësimin e tij të ri. Ndër këto hapa më i
rëndësishmi është kërkimi për një punë tjetër. Kësisoj, Legjislatori ka garantuar
punëmarrësin se, gjatë periudhës së njoftimit, kur kontrata e punës zgjidhet nga ana
e punëdhënësit, punëmarrësi përfiton, së paku, 20 orë leje të pagueshme në javë për
të kërkuar punë të re. Kohëzgjatja e lejes dhe procedurat për marrjen dhe përdorimin
e saj duhet të përcaktohen në kontratën kolektive ose individuale të punës.
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2.2.3 Koha e Provës
Prova është një mjet i rëndësishëm menaxhimi, i cili shërben për të vlerësuar
përshtatshmerinë e nje personi me punen që ai do të zhvillojë në të ardhmen.
Gjithësesi, ajo duhet të përdoret me maturi dhe me kujdes. Nga vetë emërtimi, koha e
proves nuk është gjë tjeter veçse një testim ose vënia në provë e punëmarrësit nga
punëdhënësi.

Qëllimi kryesor i provës është që t'i japë mundësi një punëdhënësi të vleresojë
përshtatshmërinë e një punëmarrësi me vendin e punës. Prova është një mjet i
rëndësishëm që ndihmon punëdhënësit në menaxhimin e rrezikut që mund të vijë,
nëse personi të cilin ata kanë punësuar nuk është në gjëndje për të kryer punën. Është
veçanërisht i rëndesishem si mjet, për marrëdhëniet e punës me kohëzgjatje të
pacaktuar ku rreziku i gabimit mund të jetë më i madh dhe pasojat negative më të
shpeshta. Pjesa më e madhe e periudhës së provës përqëndrohet në vlerësimin e
aftësive të punëmarrësit përkundrejt detyrave që kërkon puna. Nga ana tjeter,
vëmendja gjatë kohës së provës drejtohet edhe te kërkesat e veçanta të punëdhënësit
të cilat duhet të plotësohen nga punëmarresi. Këto bëjnë që periudha e proves të ketë
funksione dualiste.

Që koha e provës të realizohet me sukses është e domosdoshme që punëmarresi të
jetë në dijeni të përgjegjësive të tij gjatë punës, të standardeve të punës që priten prej
tij dhe të nivelit të sjelljes të pritur. Këto çështje duhet të jenë kuptuar sa më mirë nga
ai. Pastaj gjatë kohës së provës mund të monitorohet sjellja dhe aftesia e tij sipas
këtyre kritereve. Për një vlerësim të plotë dhe të vazhdueshem të punëmarresit
sugjerohet që rezultatet e arritura ose jo, të paraqiten në formë shkresore.

Raportet e mbajtura për sjelljen në përgjithësi të punëmarrësit duhet të përmbajnë
informacion në lidhje me përgjegjësitë që i janë caktuar atij dhe nivelit të realizimit të
tyre. Në qoftë se, punëmarrësi nuk po i përmbush detyrat ose nuk po përmbush
synimet e punëdhënësit atëherë, ky i fundit mund të zgjedhë ndërmjet mundësisë për
të zgjidhur kontratën ose të bëjë me dije punëmarrësin për problematikat të cilat
pengojnë realizimin me sukses të procesit të punës. Një vëmendje e veçantë duhet t'i
kushtohet edhe sjelljes së punëmarresit. Ky i fundit gjatë punës në kohë prove mund
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të manifestojë një sjellje jo-etike që mund t’i japë arsye punëdhënësit për zgjidhje të
menjëhershme të justifikuar, në këtë rast, të kontratës së punës.

Është dispozita 142 e Kodit të Punës që trajton në mënyrë eksplicite kohën e provës:
1. Konsiderohet si kohë prove 3 muajt e parë të punës, me përjashtim të rasteve kur
palët kanë lidhur një kontratë për kryerjen e së njëjtës punë.
2. Koha e provës mund të reduktohet ose hiqet me marrëveshje me shkrim ose me
kontratë kolektive.
3. Gjatë kohës së marrjes në provë, secila nga palët mund të zgjidhë kontratën duke i
njoftuar vendimin e saj palës tjetër të paktën 5 ditë përpara.

Legjislacioni shqiptar parashikon një kufi për kohëzgjatjen e periudhës së provës.
Kështu, si kohë prove konsiderohen tre muajt e parë të punës. Pra, afati maksimal
është tre muaj. Kjo periudhë nuk mund të jete më e gjatë se kaq. Në rast të kundërt,
punëmarresi ka të drejtë t’i drejtohet gjykatës për shkelje të hapur të dispozitave ligjore
dhe të të drejtave të tij. Parashikimi i një kufiri, nga legjislatori, për kohën e proves
është bërë për disa qëllime. Në rradhë të parë, kërkohet që nëpërmjet këtij parashikimi
të mbrohet punëmarrësi. Në qoftë se punëdhënësi do të kishte lirinë që të zgjaste
sipas dëshirës kohen e provës, atëhere ai do të përfitonte nga afate njoftimi tepër të
shkurtra për zgjidhjen e kontratës. Kështu ai do ta kishte më të lehte zgjidhjen e
kontratës. Ndërkohë që për një kohëzgjatje të punës mbi tre muaj punëdhënësit do t'i
duhej të respektonte afate njoftimi më të gjata. Zgjatja e kohës së provës mbi tre muaj
do të sillte shfrytëzim të hapësirave ligjore nga punëdhënesi. Themi vetëm nga
punëdhënësi, sepse ai do të kishte më shume përfitime në qoftë se koha e provës do
të përsëritej. Përfitimi ekonomik i punëmarrësit do të ishte shumë i vogel ose nuk do
të ekzistonte fare. Një tjetër qëllim i kohëzgjatjes tre mujore është dhe mjaftueshmëria
për vlerësim. Kjo do të thotë që, kjo periudhë është mëse e mjaftueshme per t'i dhënë
punëdhënësit nje vizion të plote dhe të qartë në lidhje me përshtatshmërine ose jo të
punëmarrësit me punën qe ai do të kryejë.

Sipas legjislacionit tonë, koha e provës nuk mund të përsëritet ose të zgjatet me shumë
se tre muaj. Ajo mund të reduktohet ose të hiqet me marrëveshje me shkrim ose me
kontratën kolektive. Palët kanë të drejtë që të mos aplikojnë kohën e provës atëherë
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kur nuk e konsiderojnë të arsyeshme, por këtë ato duhet ta parashikojnë shprehimisht
me shkrim. Në kontratën me kohëzgjatje të pacaktuar koha e provës, nëse palet nuk
kanë parashikuar ndryshe dhe nëse nuk është lidhur në një kontratë për kryerjen e së
njëjtës punë, aplikohet automatikisht, pra, përbën një prezumim Iigjor. Në praktikë, kjo
nënkupton se nëse dy palë kanë lidhur një kontratë punë me kohëzgjatje të pacaktuar
dhe nuk janë shprehur në të lidhur me kohën e provës, atëherë tre muajt e parë të
punës konsiderohen si kohë prove.

Sipas nenit 142 paragarafi 3, gjatë kohës së marrjes në prove, secila nga palët mund
të zgjidhë kontratën duke i njoftuar vendimin e saj palës tjetër të paktën pesë ditë
përpara. Ky nen tregon qartë të drejtën e të dyja palëve të një kontrate pune për të
zgjidhur këtë të fundit. Punëmarresi dhe punëdhënësi kur duan të zgjidhin kontratën
mund të gjenden në këto pozita: (i) Zgjidhja e kontratës duke respektuar afatin 5 ditor
të njoftimit (ii) Zgjidhja e kontratës duke respektuar një afat njoftimi më të gjatë se 5
ditë (iii) Zgjidhja e kontratës duke respektuar një afat njoftimi më të shkurtër (iv)
Zgjidhja e kontratës pa respektuar asnjë afat njoftimi.

Në rastin e parë, zgjidhja e kontratës ështe plotësisht e përligjur dhe me mbarimin e
afatit të njoftimit palët nuk janë më të lidhura në një marrëdhënie pune. Kjo do të ishte
edhe forma më e përshtatshme për t’u zgjedhur. Në të njëjtën pozite qëndron edhe
rasti i dytë. Afati ligjor respektohet, pasi përfshihet në afatin konkret të njoftimit. Në
rastin e tretë dhe të katërt, kur respektohet një afat njoftimi më i shkurter ose nuk
respektohet asnjë afat njoftimi, do të ndodheshim përballë një zgjidhje të
menjëhershme sepse në të dyja rastet nuk është respektuar afati i njoftimit. Zgjidhja
do të rregullohej më pas nga dispozitat për zgjidhjen e menjëhershme të kontratës së
punës. Në bazë të këtyre dispozitave do të mund të vlerësohet nëse ekzistojnë apo jo
shkaqe të arsyeshme për zgjidhjen e kontratës.

Në praktikë, zgjidhja e kontratës së punës gjatë kohës së provës pa respektuar afatin
e njoftimit ndodh, por më rrallë në raport me zgjidhjen e kontratës pa respektuar afatin
e njoftimit pas kohës së provës. Kjo ndodh për arsye se, afati i njoftimit që kërkohet të
respektohet në rastin e pare është më i shkurtër dhe rrjedhimisht më lehte i
zbatueshëm. Në rastin kur punëdhënësi në mënyrë të njëanshme kërkon të zgjidhë
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kontratën e punës gjatë periudhës së provës dhe duke respektuar një afat njoftimi 5
ditor, atëhere kjo zgjidhje është plotësisht në përputhje me dispozitat ligjore. Nëse
punëmarrësi e kundërshton këtë pushim nga puna dhe kërkon dëmshpërblim duke
theksuar se nuk i është njoftuar asnjë arsye dhe se ai nuk ka patur mundësi per t'u
shprehur, atëherë duhet thënë se pretendimet e tij nuk kanë asnjë bazë ligjore. Është
e vërtetë që punëdhënësi ka më shumë pengesa së punemarrësi në zgjidhjen e
kontratës por ai nuk detyrohet të jape arsyet ose shkaqet e zgjidhjes së kontratës gjate
kohës.

Mënyra e zgjidhjes së kontratës gjatë kohës së provës zhvillohet në të njëjtën formë
si për punëmarrësin, ashtu edhe për punëdhënësin. Në këtë drejtim del në pah një
element i rëndësishëm që dallon procedurën e zgjidhjes së kontratës gjatë kohës së
provës me atë pas përfundimit saj. Në ndryshim nga kjo e fundit, punëdhënësi nuk
është i detyruar të respektojë procedurën e parashikuar në nenin 144 te Kodit të
Punës. Mjafton vetëm që ai të respektojë afatin pesë ditor të njoftimit. Pra, neni 144
nuk aplikohet gjatë periudhës së provës. Në fakt, një gjë e tille nuk parashikohet
shprehimisht por del nga interpretimi i vetë nenit 144. Në fillimin e paragrafit të parë të
tij, përcaktohet edhe fusha e zbatimit të procedurës së zgjidhjes së kontratës së punës
nga punëdhënësi. "Pas kohës së marrjes në provë, kur punëdhënësi mendon të
zgjidhë kontratën e punës....’’93ai duhet të respektoje një procedurë të caktuar.

Pas kohës së marrjes në provë rregullat ligjore që lidhen me afatet e njoftimit dhe
çështje të tjera të zgjidhjes së kontratës ndryshojnë nga ato gjatë kohës së provës.
Kështu, janë të ndryshme kohëzgjatja e afateve të njoftimit që zbatohet dhe
njëkohësisht procedura. Procedura e përcaktuar në nenin 144, duhet respektuar nga
punëdhënësi vetëm pas periudhës së provës dhe jo gjatë saj.
Pas kohës së marrjes në provë të drejten për të zgjidhur kontratën, ligji i’a njeh të dyja
palëve: punëmarrësit dhe punëdhënësit. Këto duhet të respektojnë kushtet përkatëse
ligjore, në mënyrë që zgjidhja e kontratës të jetë e zakonshme, do të thotë që ajo të
mos sjellë nevojën për dëmshpërblim apo zgjidhjen e menjëhershme të kontratës.

93

Cituar shprhimisht nga Neni 144 paragrafi 1 I Kodit të Punës
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Rruga e zgjidhjes së kontratës me kohëzgjatje të pacaktuar, pas kohës së marrjes në
prove është ndare duke u bazuar te subjekti që inicion zgjidhjen. Kur është
punëmarrësi ai që shpreh vullnetin për të zgjidhur kontratën, atëhere detyrimi i vetëm
i tij është që pasi të shprehë vullnetin për zgjidhje, të japë edhe afatin ligjor të njoftimit.
Për punëdhënësin, mënyra e zgjidhjes ndryshon. Atij i vështiresohet më shumë
përmbushja e kësaj të drejte, qëllimisht. Ai detyrohet të respektoje jo vetëm afatet por
edhe procedurën përkatëse. Gjithsesi, kjo do të ishte mënyra e zgjidhjes së kontratës
nga punëdhënësi pas kohës së provës duke respektuar procedurën, por mund të
ndodhë që zgjidhja të kryhet dhe të jetë e vlefshme edhe pa e respektuar atë.

2.2.4 E drejta e shpërblimit për vjetërsi
Vjetërsia në punë mund të përkthehet si qëndrueshmëri dhe përshtatshmëri në një
vend pune për një kohë relativisht të gjatë. Ajo është një formë shpërblimi, që bazohet
tek paga e punëmarrësit por që nuk barazohet me të. Qëllimi i pagës si shpërblim
është që të vlerësojë dhe të vleftësojë punën e kryer. Ndërkohë, qëllimi i shpërblimit
për vjetërsi është që të vlerësoje dhe të vleftësojë kohëzgjatjen e punës së kryer. Neni
145, i Kodit të Punës, lexon se:

Punëmarrësi përfiton shpërblim për vjetërsi, kur kontrata është zgjidhur nga
punëdhënësi dhe marrëdhëniet e punës kanë zgjatur jo më pak se tre vjet.
Punëmarrësi e humb të drejtën e shpërblimit për vjetërsi, nëse është pushuar me efekt
të menjëhershëm, për shkaqe të arsyeshme.
Shpërblimi për vjetërsi është të paktën sa paga e një 15-ditëshi, mbi çdo vit pune të
plotë, që llogaritet në bazë të pagës që ekziston në përfundim të marrëdhënieve të
punës. Kur paga është e ndryshueshme, shpërblimi llogaritet mbi mesataren e pagës
të vitit paraardhës dhe indeksohet.
Shpërblimit për vjetërsi i shtohet shpërblimi që jepet në rastin e zgjidhjes së kontratës
pa shkaqe të arsyeshme ose të zgjidhjes me efekt të menjëhershëm pa shkaqe të
arsyeshme.

Të dy këto institute, shpërblimi për vjetërsi dhe zgjidhja e kontratës, ndonëse të
pakrahasueshme për nga problematika, kanë në qendër disa elementë të përbashkët.
Këto elemente janë kohëzgjatja e marrëdhënieve të punes dhe zgjidhja e tyre.
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Shpërblimi për vjetërsi lidhet ngushtë dhe nuk mund të ekzistojë pa kohëzgjatjen e
marrëdhënieve të punës. Kushtet kumulative që duhen përmbushur në mënyrë që
punëmarresi të perfitojë shpërblimin për vjetërsi janë: (i) kontrata zgjidhet nga
punëdhënësi dhe, (ii) marrëdhëniet e punës kanë zgjatur tre vjet ose më shumë.

Shpërblimi për vjetërsi nuk është një bonus që fitohet një herë dhe nuk mund të
humbasë më. Edhe ky stimul është relativ dhe lidhet ngushtë me sjelljen e
punëmarrësit. Duke qenë kështu, mund të themi se shpërblimi për vjetersi nuk kërkon
vetëm stabilitet të marrëdhënieve por edhe qëndrueshmeri në sjellje. Në qofte se
punëmarresi do të manifestonte, gjatë kryerjes së punës, sjellje të tilla që do të çonin
në shkelje të detyrimeve kontraktore me faj të rëndë, atëherë punëdhënësi do të kishte
të drejtë të zgjidhte menjëherë kontratën e punes. Një ndër pasojat e zgjidhjes do të
jetë humbja e të drejtës për shpërblim për vjetersi. Kjo do të ndodhë edhe kur
marrëdhëniet e punes do të kishin zgjatur për më shumë se tre vjet.

Llogaritja e shpërblimit për vjetërsi bazohet te paga individuale e çdo punëmarrësi. Ajo
është sa paga e një 15 diteshi, mbi çdo vit pune të plotë. Për bazë merret paga që
ekziston në përfundim të marrëdhënieve të punës. Në rastet kur paga e punëmarresit
gjatë vitit të fundit të punës, i cili përkon me vitin e zgjidhjes së kontratës së punës,
ndryshon, atëhere i referohemi pagës së vitit paraardhës. LIogarisim pagën mesatare
të këtij viti dhe atë që përfitojmë nga ky veprim matematikor e shumëzojmë me
koeficientin e indeksimit. Për këtë të fundit, i referohemi termave ekonomikë të
indeksimit.

Shpërblimi për vjetërsi nuk është një shpërblim përjashtues. Kjo në kuptimin që, ai
bashkë-ekziston me të gjitha shpërblimet e tjera që mund t’i takojnë punëmarresit, të
cilit i janë cënuar të drejtat. Dëmshpërblimet e fundit vendosen nga gjykata, në bazë
të ligjit.

2.2.5 Zgjidhja e kontratës në kohë të papërshtatshme
Duke i’u referuar përmbajtjes së Nenit 147 të Kodit të Punës, ai lexon se:
1. Punëdhënësi nuk mund të zgjidhë kontratën në kohën kur, sipas legjislacionit në
fuqi, punëmarrësi përfiton pagesë paaftësie të përkohshme në punë nga punëdhënësi
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ose sigurimet shoqërore, për një periudhë deri në një vit, si dhe kur punëmarrësi është
me pushime të dhëna nga punëdhënësi.
2. Kur zgjidhja e kontratës bëhet para se punëmarrësi të jetë me paaftësi të
përkohshme në punë ose të jetë me pushime të dhëna nga punëdhënësi dhe afati i
njoftimit nuk ka përfunduar, ky afat pezullohet për periudhën e kryerjes së shërbimit
ushtarak, të paaftësisë së përkohshme në punë ose të pushimeve të dhëna nga
punëdhënësi dhe rifillon pas përfundimit të kësaj periudhe.

Në qendër të vëmendjes së ligjvënësit në këtë dispozitë është punëmarrësi. Qëllimi i
këtij neni është të mbrohet ai nga efektet që do të shkaktonte zgjidhja e kontratës së
punës në kohë të papërshtatshme. Efekti i kësaj zgjidhjeje do të ishte zvogëlimi i të
ardhurave në momente të papritura dhe ndonjëhere tepër të veshtira për
punëmarrësin. Për këto arsye dispozita në fjalë është një tjetër mjet shumë efikas për
mbrojtjen e punëmarrësit.

Kryerja e një pune të caktuar është një detyrë që për t’u realizuar kërkon
domosdoshmërisht aftesitë profesionale të punëmarrësit. Përgatitja profesionale është
materia për çdo punëdhënës. Ajo është e lidhur me të gjitha rrethanat në të cilat
ndodhet punëmarrësi, duke qene se përfaqëson një cilësi subjektive. Ndër këto
rrethana, disa mund të jenë favorizuese për vazhdimin me rezultat të aktivitetit në një
ndërmarrje, disa të tjera jo. Në të parat, mund të permendim përvetësimi i disa gjuhëve
të huaja, specializimi në sektorë të caktuar, shkëmbimi i ekspriencave me punëmarrës
të të njëjtit nivel në shtete të tjera etj. Në të dytat rradhiten paaftësia për punë, dëmtimet
fizike apo mendore të përhershme, etj. Nga kjo kategori e gjerë rrethanash, legjislatori
ka shkëputur ato të cilat përbëjnë periudha të veçanta për punëmarrësin që prekin
punëdhënësin.

Këto periudha të veçanta përbejnë kohën e cilësuar si të

papërshtatshme për emërtimin e tyre është perdorur termi papërshtatshmëri me qëllim
që të nxirret në pah karakteristika themelore e kësaj gjendjeje ose papërshtatshmëria.
Koha e papërshtatshme i referohet asaj periudhe të veçantë, gjatë së cilës
punëmarrësi nuk është ose nuk mundet që të jetë në gjendje të përmbushë detyrën e
tij kryesore që është kryerja e punës. Shkaqet e pranisë së kësaj gjendjeje janë të
lidhura direkt me punëmarrësin dhe të drejtat e tij.
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Paaftësia për punë, e shkaktuar nga sëmundjet, gjymtimet, aksidentet është një
handikap shumë i rëndë që sjell jo vetem pasoja ekonomike por edhe psikologjike tek
personat që e vuajne atë. Paaftesia për punë mund të jetë e përhershme apo e
përkohshme. Kjo e fundit nënkupton pamundësinë e një personi, që për një kohë të
caktuar, të përmbushë plotësisht detyrat që rrjedhin nga kontrata e punës së tij.
Pikërisht për këtë lloj paaftësie që nuk zgjat për një kohë të gjatë bën fjalë neni i
sipercituar. Në këtë kategori përveç dëmtimeve për shkak të aksidenteve apo
sëmundjeve të ndryshme, përfishihet edhe shtatzania. Kjo është një gjendje e veçantë,
gjatë së cilës lejohen shkëputjet nga puna.

Për të vërtetuar paaftësinë e përkohshme për pune, punëmarresit i kërkohet një raport
mjekësor. Në legjislacionin tonë nuk parashikohet një periudhë e përcaktuar brënda
së ciles ky raport duhet t’i paraqitet punëdhënësit, por mendimi i përgjithshëm është
që ky veprim të kryhet sa më shpejt ose brënda një kohe të arsyeshme. Paaftesia për
punë do të klasifikohet si kohë e papërshtatshme sipas nenit 147, vetëm kur
plotësohen dy kushte: (i) të jetë e përkohshme dhe, (ii) ajo paguhet nga punëdhënësi
apo sigurimet shoqërore, për një periudhë deri në një vit.

Rrethana e fundit që parashikohet si kohë e papërshtatshme për zgjidhjen e kontratës
së punës është periudha e pushimeve të punëmarrësit të lejuara nga punëdhënësi.
Në këtë rast, është vetë punëdhënësi ai që ka lejuar largimin e punëmarrësit për një
kohë të caktuar. Prandaj, nëse ai do zgjidhte kontratën gjatë kësaj periudhe atëhere,
ai do të shkelte hapur jo vetëm ligjin por edhe parimin e mirëbesimit. Veprime të tilla
të ndërmarra nga punëdhenesi do ta vendosnin atë në pozita keqbesimi.

Koha e papërshtatshme për zgjidhjen e kontrates nuk zgjat në pafundësi. Nëpërmjet
parashikimit të një limiti për këtë kohë, mbrohet edhe punëdhënesi , i cili nga shkëputja
ka efekte negative personale. Kështu, kohëzgjatja e kësaj periudhe varet nga rrethanat
dhe nga natyra e tyre. Kohëzgjatja e paaftësisë për punë është vetem 1 vit. Kjo do të
thotë se vetëm për një vit paaftësie të përkohshme për pune të paguar nga
punëdhënësi apo sigurimet shoqërore, punëdhënësi nuk ka të drejtë të zgjidhe
kontratën e punës.
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Pas perfundimit të periudhës një vjeçare të paaftësisë së përkohshme për punë dhe
pushimeve, punëdhënësit i lind e drejta që të zgjidhë kontratën e punës. Për këtë ai
duhet të respektojë të gjitha dispozitat për zgjidhje, të cilat janë afati i njoftimit dhe
procedura për zgjidhjen e kontratës. Në të gjitha rastet kur punëdhënësi ka nisur
zgjidhjen e kontratës përpara fillimit të kohës së papërshtatshme, kjo zgjidhje do të
jetë e vlefshme. Nëse afati i njoftimit është dhënë, ka filluar dhe nuk ka përfunduar
përpara se rrethanat e papërshtatshme të ekzistojnë, atëhere ai do të pezullohet.
Pezullimi i këtij afati do të zgjasë për sa kohë zgjasin vetë rrethanat, për të rifilluar sapo
ato të përfundojnë.

2.2.6 Zgjidhja e kontratës pa shkaqe të arsyeshme
Rasti i zgjidhjes së kontratës për shkaqe të paarsyeshme është një tjeter rast i
zgjidhjes së kontratës individuale të punës nga ana e punëdhënësit. Çdo punëmarrës
gjatë eksperiencës se tij të punës, mund të ndodhet përballë një situate në të cilën të
drejtat e tij të ligjshme të cënohen nga veprimet e punëdhënësit. Situata më e
shpeshtë, por edhe më me shumë pasoja ekonomike për punëmarrësin dhe familjen
e tij, është zgjidhja e kontratës nga punëdhënësi. Punëdhënësi gëzon të drejtën e
zgjidhjes së kontratës por vetëm duke respektuar procedurën dhe afatet e njoftimit.

Legjislatori parashikon një grup rrethanash, të cilat e ngarkojnë punëdhënësin me
detyrimin për dëmshpërblim në rast të zbatimit të tyre. Kjo kërkon të shmangë, sa më
shumë që të jetë e mundur, situatën në të cilën punëmarrësi ndodhet pa të ardhura
ekonomike për shkaqe të paarsyeshme. Nuk bëhet fjalë më, për pengesa proceduriale
apo kohore, por për pengesa konceptuale. Këto të fundit janë materializuar në pesë
grupe. Në to është përqendruar vëmendja e legjislatorit në lidhje me mbrojtjen e të
drejtave të njeriut dhe të drejtave kushtetuese që gëzon një punëmarrës jo vetëm gjatë
njerit prej aktiviteteve më të rëndesishme të jetës së tij, punës, por edhe gjatë gjithë
jetës së tij. Neni 146, ka parashikuar në mënyrë eskplicite, se:

1. Zgjidhja e kontratës nga punëdhënësi, konsiderohet pa shkaqe të arsyeshme kur:
a) punëmarrësi ka pretendime që rrjedhin nga kontrata e punës;
b) punëmarrësi ka përmbushur një detyrim ligjor;
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c) shkel ndalimin e diskriminimit, sipas përcaktimeve në këtë Kod dhe në ligjin e
posaçëm për mbrojtjen nga diskriminimi.
d) për motive që lidhen me ushtrimin nga punëmarrësi, të një të drejte kushtetuese,
por që nuk sjell shkeljen e detyrimeve që rrjedhin nga kontrata e punës;
e) bëhet për motive të antarësimit ose jo të punëmarrësit në sindikatë të krijuar në
bazë të ligjit ose për shkak të pjesëmarrjes së tij në veprimtari sindikale në bazë të
ligjit;
f) Shuqizohet;
g) Shfuqizohet.
gj) bëhet në kundërshtim me parashikimet e përcaktuara në pikën 3, të nenit 144, të
këtij Kodi, lidhur me arsyet e zgjidhjes së kontratës së punës.

2. Nëse kontrata zgjidhet pa shkaqe të arsyeshme, punëmarrësi ka të drejtë të ngrejë
padi kundër punëdhënësit në gjykatë, brenda 180 ditëve nga dita e përfundimit të afatit
të njoftimit. Në rastin kur motivi abuziv është zbuluar pas kalimit të këtij afati,
punëmarrësi duhet të ngrejë padinë brenda 30 ditëve nga dita e zbulimit të këtij motivi.

3. Zgjidhja e kontratës pa shkaqe të arsyeshme është e pavlefshme. Punëdhënësi që
ka zgjidhur kontratën pa shkaqe të arsyeshme, detyrohet t’i japë punëmarrësit një
dëmshpërblim deri në një vit pagë, që i shtohet pagës që ai duhet të marrë gjatë afatit
të njoftimit. Për punëmarrësit në administratën publike, kur ka një vendim gjykate të
formës së prerë për kthimin në vendin e mëparshëm të punës, punëdhënësi është i
detyruar të zbatojë këtë vendim.

Shkaqet e sipërcituara nuk janë të arsyeshme dhe konsiderohen si shkaqe abuzive.
Ky përcaktim vjen për shkak të përmbajtjes së tyre. Termi abuziv i referohet një gjendje
apo veçorive të punëmarrësit, të cilat konsiderohen si një gjendje tepër e veçantë nga
punëdhënësi. Në të vërtetë kjo gjendje apo këto rrethana janë tepër normale dhe mund
të burojnë nga vullneti, dëshira, mungesa e vullnetit të një personi, nga detyrimet dhe
të drejtat e përcaktuara në ligj apo nga rrethana krejtësisht natyrore dhe si të tilla të
pavarura nga askush. Keq perceptimi dhe keq interpretimi i këtyre rrethanave nga
punëdhënësi prekin drejtpërdrejtë dhe thellë jo vetëm interesat ekonomike të
punëmarrësit por mbi të gjitha dinjitetin, të drejtat dhe lirite themelore të tij. Kësisoj,
65

cënimi i tyre përbën një ushtrim abuziv të së drejtës së punëdhënësit për të zgjidhur
kontratën. Ai shfrytëzon padrejtësisht situatat e punëmarresit për të prezantuar, në
tëvertetë, një pretekst për përfundimin e punësimit.

Neni 146, në Kodin e Punës, zvogëlon mundësinë e krijimit të situatave të tilla tepër të
vështira dhe të papërshtatshme për punëmarrësin. Në të janë rradhitur disa motive të
përzgjedhura ndërmjet ndoshta shumë të tjerave, por që janë cilësuar si ato që
rëndojnë më shumë pozitën e punëmarrësit.

2.2.7 Zgjidhja e menjëhershme e kontratës së punës
Si një mënyrë e zgjidhjes së kontrates individuale të punes, zgjidhja e menjehërshme
pozicionohet rëndësishëm jo vetëm në kuadrin e dispozitave të Kodit të Punës që e
rregullojne atë, por edhe në rastet e praktikes së perditshme të konflikteve të punës.
Në kontakt prima facie me termin zgjidhje e menjëhershme e kontratës, të krijohet
përshtypja se kemi të bëjmë me një mënyrë zgjidhje kontrate më të volitshme dhe më
komode për të dyja palët. Në të vërtetë nuk është kështu. Parashikohen një varg
pasojash kryesisht ekonomike në rast së njëra nga palët zgjedh këtë formë për t'i
dhënë fund marrëdhënieve të punës. Në çdo rast është e nevojshme të tregohet
kuptimi dhe përmbajtja e zgjidhjes së menjëhershme, për t'i dalluar rastet kur ajo është
e justifikuar apo jo dhe, më pas për të kuptuar pasojat.

2.2.7.1 Shkaqet e justifikuara
Neni 153 i Kodit të punës ka parashikuar në mënyrë eksplicite, se:

1. Punëdhënësi e punëmarrësi, në çdo kohë, mund të zgjidhin menjëherë kontratën
për shkaqe të justifikuara.
2. Vlerësohen si shkaqe të justifikuara të gjitha rrethanat e rënda që nuk lejojnë, sipas
parimit të mirëbesimit, t’i kërkohet atij që ka zgjidhur kontratën, vazhdimin e
marrëdhënieve të punës.
3. Gjykata vendos nëse ekzistojnë shkaqe të justifikuara për zgjidhjen e
menjëhershme të kontratës. Konsiderohen shkaqe të justifikuara rastet kur
punëmarrësi shkel detyrimet kontraktuale me faj të rëndë, si edhe rastet kur
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punëmarrësi shkel detyrimet kontraktuale me faj të lehtë, në mënyrë të përsëritur, me
gjithë paralajmërimin me shkrim të punëdhënësit.

Kontrata me kohëzgjatje të pacaktuar do të zgjidhet me efekt të menjëhershëm
atëhere kur njëra nga palët të zgjidhë kontraten pa respektuar afatin e njoftimit. Ky
kuptim kristalizohet edhe në nenin 143/4. Mosrespektitni i procedurës nga
punëdhënësi nuk është shkak për një zgjidhje të menjëhershme të kontratës, pasi ka
si pasojë përgjithësisht vetëm dëmshpërblimin në favor të punëmarrësit. Pra, vetem
mosrespektimi i afatit të njoftimit e bën zgjidhjen e kontratës të menjëhershme.

E drejta për të zgjidhur me efekt të menjëhershëm kontraten i jepet si punëmarrësit
ashtu edhe punëdhënësit. Nje shtrirje e të drejtës në fjalë, në të dyja subjektetet
justifikohet nga rrethanat që legjislatori ka parashikuar për zbatimin e kësaj zgjidhje të
kontratës. Kështu, arsyet në baze të së cilave mbështetet zgjidhja mund të burojnë si
nga punëdhënësi ashtu edhe nga punëmarrësi. Palët nuk kanë mundësi që të
përjashtojnë mundësinë e zgjidhjes së menjëhershme në kontratën qe lidhin midis
tyre.

Rrethanat që çojnë në zgjidhjen e menjëhershme nuk janë të çdo rasti. Ato duhet të
jenë aq të rënda sa të përbejnë pengesë për punëmarresin ose punëdhënësin në
vazhdimin e së njëjtës punë ose të prishin lidhjen e besimit të krijuar midis
punëmarrësit dhe punëdhënësit. Lidhja e besimit duhet të jetë shkatërruar në atë nivel
që nuk mund të ndreqet më. Vleresimi i pranisë së rrethanave të mësiperme lihet në
të drejtën, njëkohësisht detyrën, e gjykatës. Kjo e fundit, për t'i cilesuar shkaqet si të
arsyeshme mban parasysh: (i) rrethanat e rastit të veçantë dhe, (ii) interesat e dy
palëve kontraktuese.

Gjithashtu, gjykatësi nuk duhet të shikojë dhe më pas të vleresoje sjelljen e
punëdhënësit apo punëmarrësit në mënyrë të veçuar. Sjellja që mund të përbëjë
rrethanat e rënda dhe pastaj shkaqet e justifikuara, duhet të shihet në varësi të
zhvillimit të marrëdhënieve të punës deri në atë moment dhe të rrethanave specifike
te rastit. Në interpretim të paragrafit të tretë të nenit 153, kuadri i shkaqeve që
justifikojnë zgjidhjen e kontrates është kufizuar dhe përqendruar tek shkaqet që lidhen
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me detyrimet kontraktore. Në tekstin e këtij nenin referimi bëhet vetem për detyrimet
kontraktore të punëmarrësit, por duke mos i qëndruar strikt interpretimit literal mendoj
se, edhe punëdhënësi duhet të përfshihet në këtë kuadër. Kështu, shkelja e
detyrimeve kontraktore duhet parë më vete për punëmarrësin dhe më vete për
punëdhënësin.

Detyrimet kontraktore parashikohen në Krerët VI dhe VII të Kodit të Punës. Me shkelje
të tyre do të kuptohen rastet kur punëmarrësi nuk përmbush detyrimet e tij duke cënuar
me këtë veprim të drejtat e punëdhënësit dhe anasjelltas. Për shëmbull, punëmarrësi
nuk e kryen punën personalisht, nuk është i kujdesshëm gjatë saj, shkel detyrimin për
besnikëri etj. Punëdhënësi do të shkelë detyrimet kontraktore kur cënon personalitetin
e punonjesit duke shkelur nenin 32, mbledh informata disa herë për punëmarrësin dhe
jo për aftësitë e tij profesionale apo për çështje që duhen për zbatimin e kontratës
(Neni33) , kontrollon sendet vetjake të punëmarrësit pa arsyet të parashikuara në
nenin 34 etj.

Në çdo rast, që shkeljet e punëmarrësit të jenë shkak i justifikuar për zgjidhjen me
efekt të menjëhershëm duhet të kryen me faj të rëndë ose me faj të lehte dhe në
mënyrë reçidiviste me gjithë paralajmërimin me shkrim të punëdhënësit. Koncepti i fajit
të rëndë apo të lehtë nuk shpjegohet në këtë Kod. Dallimi i tyrë bëhet nga gjykata e
cila në realizimin e kësaj detyrë mban parasysh jo vetëm nëse shkelja ka qënë e
qëllimshme, dashjen apo pakujdesinë, por ajo konsideron edhe pasojat apo dëmet e
shkeljes. Nësë ato kanë qenë të rënda edhe faji klasifikohet si i tillë. Kur dëmet nuk
janë të mëdha faji do të jetë i lehtë. Gjithsesi, gjykatësi nuk përqëndrohet vetëm tek
dëmet e shkaktuara por tek të gjitha rrethanat e rastit të veçantë. Për këto arsye, nuk
janë parashikuar shkaqe absolute e të detajuara për të cilat zgjidhja e kontratës me
efekt të menjëhershëm do të konsiderohet e justifikuar. Rrjedhimisht, jo gjithmone
shkelja e një detyrimi kontraktor do të jetë shkak i justifikuar për zgjidhjen e
menjëhershme të kontratës. Kur shkelja e detyrimit që buron nga kontrata bëhet për
faj të lehtë por vetëm një here, atëhere nuk kemi shkak të justifikuar. Kur shkelja
përsëritet disa herë dhe kjo fiksohet në paralajmërimet me shkrim, atëhere kemi shkak
të justifikuar. Mospërmbushja e detyrimeve sjell pasojat përkatëse për palën që do të
cilësohet me faj nga gjykata. Në Kodin e Punës, parashikohen pasoja të ndryshme në
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rast zgjidhje të menjëhershme të kontratës për shkaqe të justifikuara dhe të
pajustifikuara.

2.2.7.2 Zgjidhja e menjëhershme për shkaqe të justifikuara
Neni 154 i Kodit të punës, lexon në mënyrë të shprehur, se:
1. Kontrata e punës përfundon me zgjidhjen e menjëhershme të saj.
2. Kur shkaqet e justifikuara të zgjidhjes së kontratës me efekt të menjëhershëm lidhen
me mosrespektimin e kontratës nga njëra palë, ajo duhet të ndreqë tërësisht dëmin e
shkaktuar palës tjetër, si rrjedhim i mosrespektimit të afatit të njoftimit.
3. Gjykata, në rastet kur punëmarrësi shkel detyrimet kontraktuale me faj të rëndë,
vendos që punëdhënësi të mos paguajë dëmshpërblimin e parashikuar në nenin 144
pika 5.
4. Punëmarrësi i pushuar nga puna në mënyrë të menjëhershme e të justifikuar
humbet të drejtën e shpërblimit për vjetërsi, por ruan të drejtën e shpërblimit për
pushimet e pamarra. Çdo pretendim tjetër që buron nga marrëdhëniet e punës mund
të jetë objekt shqyrtimi gjyqësor.

Pasoja e parë e zgjidhjes së menjëhershme të kontratës me shkak të justifikuar është
përfundimi i kontratës. Me ndërmarjen e kësaj zgjidhje kontrata nuk mund të vazhdojë
më dhe marrëdhëniet e punës ndërpriten aty. Përfundimi i punësimit si rezultat i
zgjidhjes së menjëhershme vjen edhe kur zgjidhja është e pajustifikuar. Pasoja
ekonomike që shtrihet mbi të dyja palët është dëmshpërblimi. Kështu, kur zgjidhja e
menjëhershme lidhet me mosrespektimin e kontratës nga njera palë, ajo duhet të
ndreqë tërësisht dëmin e shkaktuar palës tjetër, si rezultat i mosrespektimit të afatit të
kontratës apo afatit të njoftimit. Dëmi i shkaktuar nënkupton dëmin efektiv dhe
mungesën e përfitimeve për njerën prej paleve për arsye të mos përmbushjes së
detyrimeve kontraktore. Këto perfitime nuk vijnë më, për shkak të përfundimit të
menjëhershëm të punësimit. Kështu, punëmarrësi nuk merr më pagën që duhet të
merrte deri në fund të afatit të kontratës me afat të caktuar apo gjate afatit të njoftimit.
Nga ana tjeter, punëdhënesi nuk përfiton më shërbimin apo aktivitetin e punëmarrësit
si rrjedhim i mosrespektimit të afateve të mësiperme apo një pjesë e produktit mbetet
e paprodhuar, e pashitur etj. Kur ekzistojnë shkaqet e justifikuara atëhere
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dëmshpërblimi duhet të jetë i plotë, do të thotë të mbulojë të gjitha dëmet e shkaktuara
ose fitimet e munguara.

Punëdhënësi është i detyruar që në çdo rast, edhe në zgjidhjen e menjëhershme, të
respektojë procedurën për zgjidhjen e kontratës të parashikuar nga neni 144. Ka
vetëm një përjashtim nga ky rregull i përgjithshëm. Kur kontrata zgjidhet me efekt të
menjëhershëm nga punëdhënësi për shkak të shkeljes së detyrimit kontraktor nga
punëmarrësi me faj të rëndë, atëherë punëdhënesi nuk detyrohet të respektojë
proceduren. Është specifikuar që kjo ndodh vetëm kur shkelja e detyrimeve të
kontratës nga punemarresi bëhet me faj të rëndë. Ky është rasti kur punëmarrësi nuk
e justifikon në asnjë mënyrë kërkesën për mbrojtje nga legjislatori, për shembull, kur
ai gjatë punës ka kryer përvetësime në të holla. Në qofte se shkelja bëhet me faj të
lehtë, procedura e zgjidhjes duhet respektuar duke i siguruar në këtë mënyrë
mundesinë punëmarrësit për të parashtruar argumentet e veta kundërshtuese.

2.2.7.3 Zgjidhja e menjëhershme për shkaqe të pajustifikuara

A. Rasti i zgjidhjes së kontratës nga punëdhënësi
Kodi i Punës, në Nenin 155, ka parashikuar në mënyrë eksplicite, se:
1. Punëmarrësi ka të drejtën e pagës që do të kish fituar, nëse marrëdhëniet e punës
do të kishin përfunduar në fund të afatit të njoftimit të parashikuar në ligj ose me
kontratë ose në përfundim të kontratës me afat të caktuar.
2. Punëdhënësi mund të zbresë nga paga të ardhurat që punëmarrësi ka kursyer si
rezultat i ndërprerjes së punës, të ardhurat nga një punë tjetër ose të ardhurat prej të
cilave ai ka hequr dorë qëllimisht.
3. Në rastet e zgjidhjes së menjëhershme, të pajustifikuar, të kontratës së punës nga
punëdhënësi, gjykata, me kërkesë të punëmarrësit dhe duke vlerësuar të gjitha
rrethanat, vendos dëmshpërblimin, deri në një vit pagë, që i shtohet pagës që ai duhet
të marrë gjatë afatit të njoftimit. Për punëmarrësit në administratën publike, kur ka një
vendim të formës së prerë për kthimin në vendin e mëparshëm të punës, punëdhënësi
është i detyruar të zbatojë këtë vendim.
4. Nëse kontrata zgjidhet pa shkaqe të justifikuara, punëmarrësi ka të drejtë të ngrejë
padi kundër punëdhënësit, në gjykatën kompetente, brenda 180 ditëve nga dita e
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zgjidhjes së marrëdhënieve të punës. Në rastin kur motivi i pajustifikuar është zbuluar
pas kalimit të këtij afati, punëmarrësi duhet të ngrejë padinë brenda 30 ditëve nga dita
e zbulimit të këtij motivi.

B. Rasti i zgjidhjes së kontratës nga punëmarrësi
Kodi i Punës, në Nenin 156, ka parashikuar në mënyrë eksplicite, se:
1. Kur kontrata e punës zgjidhet nga punëdhënësi, për arsye se provohet se
punëmarrësi nuk paraqitet në vendin e punës, të caktuar në kontratën e punës, ose e
braktis atë menjëherë, pa shkaqe të arsyeshme, dhe brenda 7 ditëve nuk ka njoftuar,
me shkrim, punëdhënësin, ajo konsiderohet si zgjidhje e pajustifikuar e kontratës së
punës nga ana e punëmarrësit. Punëmarrësi duhet të përgjigjet financiarisht ndaj
punëdhënësit, jo më shumë se paga e një jave. Ai duhet të përgjigjet edhe për dëmin
shtesë, që është diferenca midis dëmit dhe pagës së një jave.
2. Gjykata mund të vendosë zvogëlimin e masës së dëmshpërblimit nëse punëdhënësi
nuk ka pësuar asnjë dëm ose nëse dëmi është më i vogël se masa e dëmshpërblimit,
të parashikuar në paragrafin e mësipërm të këtij neni.
3. Kur e drejta për të kërkuar dëmshpërblimin nuk shuhet me kompensim, ajo
parashkruhet brenda 30 ditëve, duke filluar nga data kur punëmarrësi nuk ka filluar
punën ose e ka braktisur atë.

2.3. Kontrata Individuale e Punës me afat të caktuar
Punësimi i përkoheshëm, në të cilin punonjësit janë të angazhuar në punë për një
periudhë specifike kohore, përfshin kontrata me kushte fikse kontraktore, detyra të
përcaktuara ose projekte si edhe punën rastësore.

Kodi i Punës në Nenin 140, ka parashikuar se kontrata e punës mund të lidhet edhe
për një periudhë të pacaktuar. Lidhja e kontratës së punës për një periudhë të caktuar
duhet të justifikohet me arsye objektive, që lidhen me natyrën e përkohshme të detyrës
në të cilën punëmarrësi do të punësohet.

Kodi i Punës ka parashikuar në mënyrë eksplicite në Nenin 149, se, kontrata me afat
të caktuar përfundon në fund të kohës së parashikuar, pa zgjidhje paraprake. Në rast
se mbas përfundimit të afatit të caktuar, kontrata zgjatet në heshtje tej këtij afati, ajo
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konsiderohet si kontratë me afat të pacaktuar. Në rastin e zgjidhjes së kontratës me
afat të caktuar, përpara përfundimit të afatit, zbatohet procedura e përcaktuar në nenin
144 e Kodit të Punës..

Legjislatori, ka parashikuar detyrimin e punëdhënësit për të informuar punëmarrësin e
punësuar me kontratë me afat të caktuar për vendet e lira të punës dhe i siguron
mundësi të barabarta me punëmarrësit e tjerë për t’u punësuar në një punë me afat të
pacaktuar. Për aq sa është e mundur, punëdhënësi lehtëson punëmarrësit me kontratë
me afat të caktuar dhe mundëson trajnime të përshtatshme për të rritur aftësitë e tyre,
zhvillimin e karrierës dhe lëvizshmëri në punë.

Punëmarrësit e punësuar me kontratë me afat të caktuar nuk mund të trajtohen në
mënyrë më pak të favorshme se punëmarrësit e punësuar me kontratë me afat të
pacaktuar, lidhur me kushtet e punësimit, trajnimit dhe mundësive të karrierës në punë.
Punëmarrësit me kontratë pune me afat të caktuar gëzojnë të njëjtat të drejta,
përpjesëtimisht, si punëmarrësit me kontratë me afat të pacaktuar.

2.4 Forca Madhore
Forca madhore, nënkupton ngjarjen (i) e paparashikueshme, (ii) të paevitueshme dhe
(iii) të pamodifikueshme, qoftë edhe me kujdesin maksimal nga cilado prej palëve
kontraktore. Në rast se do t’i referohemi termonologjisë së Kodit Civil, në rastet e
forcës madhore debitori nuk ka përgjegjësi juridiko-civile. Forca madhore nuk është e
definuar as në Kodin Civil dhe as në Kodin e Punës. Për këtë arsye, do përpiqemi të
përcaktojmë konceptin e ‘forcës madhore’ sipas legjislacionit shqiptar.

Me ngjarje të forcës madhore do të kuptojmë të gjitha ato fakte njerëzore apo natyrore
që ploësojnë të tre kriteret e parashikuara në paragrafin e mësipërm, inter alia:

a. Genocidi;
b. Krimet kundër njerëzimit;
c. Aktet e luftës;
d. Atentatet;
e. Kryengritjet;
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f. Veprat me qëllime terroriste;
g. Rebelimet;
h. Grevat (me përjashtim të grevave të punëmarrësve të njërës nga palët
dhe/ose nënkontraktorërve të tyre, me përjashtim të rasteve kur grevat
e këtyre punëmarrësve janë bërë në kontekstin e një greve të
përgjithshme kombëtare, apo të sektorit përkatës);
i.

Pushtimi nga vende apo fuqi të huaja;

j.

Bllokadat;

k. Embargot;
l.

Rrjedhjet radioaktive/ndotjet kimike/radiacionet ionizuese;

m. Shpërthimet;
n. Zjarret;
o. Epidemitë;
p. Stuhitë e forta/tornadot/ciklonet;
q. Cunamit;
r. Rrëshqitjet e tokës;
s. Rrufetë;
t. Përmbytjet;
u. Shpërthimet vullkanike; si edhe çdo ngjarje tjetër e kësaj natyre.
Në rast se do t’i referohemi Kodit të Punës të Republikës së Shqipërisë, në Nenin 8,
ku trajtohet ndalimi i punës së detyruar, trajtohet në pikën 3, gërma c, se: nuk quhet
punë e detyruar, çdo punë që kërkohet në rast lufte ose për shkak të forcave madhore,
fatkeqësi natyrore, sidomos zjarri, përmbytja, uria, tërmeti, epidemia ose të gjitha
rrethanat që rrezikojnë jetën ose kushtet normale të jetesës së të gjithë popullsisë ose
të një pjese të saj. Nëqoftëse do të zgjeronim interpretimin e definuar në Nenin 8 të
Kodit të Punës, lidhur me ndalimin e punës së detyruar në kuadër të forcës madhore
dhe të përpiqemi të përcaktojmë konceptin e forcës madhore, duhet theksuar se,
Republika e Shqipërisë më datë 25 Qershor 1957 ka ratifikuar Konventën Nr.29 të
Organizatës Ndërkombëtare të Punës, e cila ka parashikuar në mënyrë eksplicite në
Nenin 2 të saj, konceptin e forcës madhore, ku ndër të tjera, parashikon se: ‘…..çdo
punë ose shërbim i kryer në raste emergjence, domethënë, në rast lufte ose
fatkeqësie, të tilla si zjarri, përmbytja, uria, tërmeti, sëmundjet epidemike ose epizotike,
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pushtimi nga kafsha, insektet ose dëmtuesit e perimeve, dhe në përgjithësi çdo
rrethanë që do të rrezikonte ekzistencën ose mirëqenien e të gjithë ose një pjese të
popullsisë….’

Nga sa më lartë shpjeguar, në gjykimin tim, forcë madhore konsiderohen edhe
pandemitë ose epidemitë, sic është pandëmia globale Covid-19. Republika e
Shqipërisë është prekur nga pandemia globale, virusi COVID-19 dhe Qeveria
Shqiptare ka ndërmarrë masa të jashtëzakonshme në kuadër të mbrojtjes së jetës dhe
shëndetit të qytetarëve, duke përcaktuar qartë llojin e aktiviteteve tregtare që mund të
realizohen, si edhe ditët e oraret e qarkullimit të lirë të njerëzve/punonjësve.

2.4.1 Procedura e zgjidhjes së kontratës individuale të punës nën efektin e
forcës madhore
Duke qenë se në Kreun III do të trajtojmë në mënyrë të detajuar të gjitha nismat ligjore
të ndërmarra nga Legjislatori Shqiptar në kuadër të pandemisë Covid-19 dhe impaktit
që kjo e fundit ka patur në tregun e fuqisë punëtrore, në këtë pjesë do analizojmë nga
pikëpamja teknike procedurën e zgjidhjes së kontratës individuale të punës kur
marrëdhënia e palëve afektohet nga forca madhore.

Rastet e forcës madhore, janë raste eksepcionale dhe rrallë herë ndodh që palët në
kontratat individuale të punës të parashikojnë si klauzolë rastin e forcës madhore dhe,
për më tepër të rregullojnë efektet e saj në marrëdhënien juridiko të punës midis njëratjetrës. Rasti i parë që do të trajtoj është rasti i një model kontrate individuale pune, e
ekstraktuar nga eksperienca e Ekspertit si Avokat.
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Neni 12
Forca madhore
1. Rasti i Forcës Madhore do të thotë çdo rrethanë që nuk është në mënyrë të
arsyeshme nën kontrollin e palës që e pretendon dhe që nuk mund të parandalohej
ose shmangej në mënyrë të arsyeshme dhe që si rezultat i së cilës, pala që pretendon
Rastin e Forcës Madhore e ka të pamundur të përmbushë një ose disa prej
detyrimeve të saj, duke përfshirë por pa u kufizuar: katastrofat e natyrës, përmbytjet,
tërmetet, aksidentet e rënda teknologjike, lufta, konfliktet e armatosura, lufta civile,
aktet terroriste, embargo që zgjasin për një kohë jo më të vogël se një muaj.
2. Punëdhënësi çlirohet nga detyrimi për pagimin e pagës për aq kohë sa do të
vazhdojë “forca madhore” .
Në këtë rast, i cili më duhet ta pranoj që është rasti me i mirë për t’u aplikuar në rast
se palët do të afektoheshin nga efektet e forcës madhore, e ka të rregulluar në mënyrë
eksplicite definicionin e forcës madhore si edhe e ka të parashikuar rregullimin e
efekteve të saj. Pika 2 e Nenit 12 të kësaj kontrate individuale pune, është plotësisht
e ligjshme dhe në përputhje me Kodin e Punës dhe, në rast se palët bien dakord
bashkarisht për ta nënshkruar përpara se të ndërtojnë marrëdhënien individuale të
punës, do jenë të qartë dhe të mbrojtur nga pretendimet të paligjshme në rast se
preken nga forca madhore. Referuar këtij rasti, i cili bazuar në eksperiencën time
praktike është aplikuar për më shumë se 25 shoqëri tregtare të formave të ndryshme
në Republikën e Shqipërisë, ka rezultuar tejet i sukseshëm, sepse edhe punëdhënësi,
veprimtaria tregtare e të cilit u afektua nga pasojat negative të pandemisë Covid-19
dhe nuk kishte mundësinë financiare të zinte me punë dhe të paguante pagat e
punëmarrësve të tij, e kishte të rregulluar ligjërisht këtë aspekt të marrëdhënies
kontraktore, ashtu edhe punëmarrësi, i cili kishte dakordësuar paraprakisht dhe kishte
dhënë pëlqimin e tij lidhur me pranimin e këtij kushti kontraktor. Duhet të ravijëzoj, se
implementimi në praktikë e kësaj klauzole kontraktore, duhet të shoqërohet me një
procedurë të caktuar.

Së pari, punëdhënësi duhet të njoftojë zyrtarisht punëmarrësin lidhur me rastin e forcës
madhore dhe t’i shpjegojë nominalisht efektet financiare që forca madhore i ka
shkaktuar veprimtarisë së tij tregtare. Më pas palët duhet të takohen dhe, në kuadër

75

të procesit të mirëbesimit dhe bashkëpunimit duhet të mirëkuptojnë njëra-tjetrën, me
qëllim rikthimin në normalitet sa më parë.

Së dyti, pasi palët të kenë dakordësuar dhe sqaruar midis njëri-tjetrit dhe, punëdhënësi
të jetë në kushtet kur nuk mund të zërë me punë punëmarrësin për shkak të paralizimit
të veprimtarisë tregtare nga efekti i forcës madhore, ka mundësinë që t’i ofrojë
punëmarrësit disa variante të ligjshme të cilat mund të rregullojnë marrëdhënien e tyre
të punës.

Mundësia e parë, është rasti kur punëdhënësi nuk kërkon të zgjidhë në mënyrë të
njëanshme kontratën individuale të punës, por, për shkak të forcës madhore, kërkon
ta ‘ngrijë’ përkohësisht marrëdhënien individuale të punës me punëmarrësin. Baza
ligjore që mund të përdoret është Neni 129 i Kodit të Punës, i cili lexon në mënyrë
eksplicite: “1. Nëse punëdhënësi refuzon të zërë me punë punëmarrësin, për një arsye
që nuk lidhet me të, ai detyrohet të paguajë punëmarrësin edhe kur nuk vazhdon të
punojë. 2. Punëdhënësi mund të zbresë nga paga atë që ka kursyer punëmarrësi për
shkak të pengesës për të punuar ose që ka fituar duke kryer një punë tjetër ose fitim,
nga i cili ka hequr dorë qëllimisht. 3. Bëjnë përjashtim rastet e forcave madhore, si dhe
rasti kur punëmarrësi shkakton vetë me faj pamundësinë e kryerjes së punës.”

Paragrafi i parë i Nenit 129 të Kodit të Punës, rregullon situatën kur Punëdhënësi
refuzon të zërë me punë punëmarrësin, për arsye që nuk lidhen me punëmarrësin, por
ekzkluzivisht me punëdhënësin. Conditio sine qua non në këtë rast është vijimësia e
marrëdhënies juridiko civile e kontratës së punës, e cila do vazhdojë të prodhojë efekte
financiare për punëdhënësin duke e detyruar këtë të fundit për të paguar pagën e
punëmarrësit, si një element thelbësor i kontratës së punës.

Ndërkohë, paragrafi i tretë i Nenit 129 të sipër cituar, parashikon se në rastin e forcës
madhore bëhet përjashtim nga rregulli i përgjithshëm i parashikuar në paragrafin e
parë. Duke përdorur metodat e interpretimit ligjor, deduktojmë që në rastin e forcës
madhore punëdhënësi çlirohet nga detyrimi për të zënë me punë punëmarrësin dhe
rrjedhimisht nga detyrimi për të paguar pagën e tij, përsa kohë zgjat forca madhore.
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Në asnjë rast kjo nuk nënkupton zgjidhje të kontratës së punës, por një “pezullim” për
shkaqe që nuk varen as nga punëdhënësi dhe as nga punëmarrësi. Duhet mbajtur në
konsideratë që forca madhore në çdo rast duhet të ndikojë drejtëpërdrejtë në
veprimtarinë tregtare të punëdhënësit dhe ky i fundit nga efekti i forcës madhore nuk
mund të zërë me punë punëmarrësin e tij. Ky rast, mund të konfigurohet praktikisht në
këtë akt:
Nr. Prot. [●]

Tiranë, më [●]

Lënda:

Njoftim për pezullimin e përkohshëm të pagës

Nga:

Shoqëria ‘[●]’ SH.P.K, e regjistruar me NUIS: [●] dhe adresë të selisë qëndrore në:
[●], e përfaqësuar ligjërisht nga Administratori/ja [●]
Punëmarrësin Z./Zj. [●]

Drejtuar:

Baza ligjore:

Pika 3 e nenit 129 të Kodit të Punës të Republikës së Shqipërisë.

I/E nderuar Z./Zj. [●],
Sikurse jeni në dijeni, Republika e Shqipërisë është prekur nga pandemia Globale, virusi COVID-19
dhe Qeveria ka marrë masa të jashtëzakonshme në kuadër të mbrojtjes së jetës dhe shëndetit të
qytetarëve, duke përcaktuar qartë, llojin e aktiviteteve tregtare që mund të realizohen, si edhe ditët e
oraret e qarkullimit të lirë të njerëzve/punonjësve.
[●] në tërësi përfaqëson një hallkë shumë të rëndësishme të veprimtarisë ekonomike, por si çdo hallkë
e zinxhirit të ekonomisë, edhe ajo është afektuar nga pasojat e pandemisë COVID-19. Kjo pandemi,
referuar dispozitave të Kodit të Punës dhe termave të përgjithshme të Kontratës Individuale të Punës,
nga një interpretim in integrum, konsiderohet forcë madhore për palët dhe për pasojat që ajo po sjell.
Në kuadër të kufizimeve të përcaktuara nga Akti Normativ me fuqinë e ligjit nr. 3 datë 15.03.2020 “Për
marrjen e masave të veçanta administrative gjatë kohëzgjatjes së periudhës së infeksionit të shkaktuar
nga COVID-19”, si dhe bazuar në pikën 3 të nenit 129 të Kodit të Punës së Republikës së Shqipërisë,
është vendosur:
1. Pezullimi i përkohshëm i përfitimit të pagës mujore, nga data [●] deri sa Qeveria përmes
akteve të posaçme ligjore/nënligjore të deklarojë se pandemia është zhdukur në territorin
e Republikës së Shqipërisë dhe veprimtaria ekonomike është kthyer në normalitet.
2. Me fillimin e efektit të pezullimit të pagës mujore, ju në cilësinë e punëmarrësit, përgjatë
gjithë periudhës së pezullimit:
 nuk do të paraqiteni në vendin e punës;
 nuk do të kryeni detyrat dhe funksionet e përcaktuara nga kontrata e punës as
nga ambientet e shtëpisë;
 do të përfitoni pagesën e sigurimeve shoqërore dhe shëndetësore referuar
legjislacionit në fuqi dhe kontratës individuale të punës.
Shoqëria rezervon të drejtën që pas përfundimit të periudhës së pandemisë referuar akteve ligjore e
nënligjore të Qeverisë dhe rifillimit normal të aktivitetit të saj, t’ju njoftojë për përfundimin e pezullimit
të përkohshëm të pagës dhe për rikthimin normalisht në detyrë.

Administratore
[●]

Punëmarrësi/ja
Z.Zj. [●]

Mora dijeni dhe jam dakord

[●]

Mora dijeni dhe nuk jam dakord

[●]
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Kjo strategji ligjore, është plotësisht e ligjshme, sepse punëdhënësi nuk ka kërkuar
zgjidhjen e kontratës individuale të punës për shkak se ka investuar tek punëmarrësi
dhe, përmes kësaj mundësie ligjore kërkon që përkohësisht të ‘pezullojë’ pagën e
punëmarrësit dhe ky i fundit nuk ka detyrimin të kryejë detyrat funksionale që duhet të
kryente si edhe të mos paraqitet në vendin e punës. Është conditio sine qua non për
implementimin e këtij rasti praktik që punëdhënësi të vazhdojë të paguajë kontributet
e sigurimeve shoqërore dhe shëndetësore për punëmarrësin gjatë gjithë kohëzgjatjes
së forcës madhore, si elementë të lidhur ngushtësisht me pagën. Në këtë rast,
punëmarrësi vazhdon dhe është në listë-pagesat e punëdhënësit dhe marrëdhënia
juridike e punës do të ‘aktivizohet’ sapot forca madhore të mos jetë më prezente.
Edhe në këtë rast, punëmarrësit gjithmonë duhet t’i ofrohet mundësia për të shprehur
vullnetin e tij, sipas të së cilës ai (i) mund të jetë dakord por, (ii) edhe mund të mos jetë
dakord. Në rast se punëmarrësi nuk është dakord me këtë mënyrë mëse optimale për
të dyja palët, duhet të shënojë që nuk është dakord dhe punëdhënësi në kushtet e
forcës madhore duhet të zbatojë procedurat e parashikuara nga Kodit i Punës për
zgjidhjen e kontratës individuale të punës, të cilat janë trajtuar në mënyrë të detajuar
më lartë.

Mundësia e dytë, është që punëdhënësi të vendosë të ri-strukturojë organigramën e
shoqërisë së tij dhe në këtë kuadër të reduktojë fuqinë punëtore, për shkak të forcës
madhore. Kjo zgjidhje është e bazuar në Nenin 138, pika 4 e Kodit të Punës të
Republikës së Shqipërisë, i cili lexon në mënyrë eksplicite, se: pushimi nga puna i
punëmarrësit nga punëdhënësi, për arsye të transferimit të ndërmarrjes, është i
pavlefshëm. Bëjnë përjashtim pushimet që ndodhin për arsye ekonomike,
teknologjike ose strukturore, që kërkojnë ndryshime në planin e punësimit. Në
këtë rast, pushimet duhet të respektojnë rregullat e përcaktuara në kreun XIV.

Në rast se do ndodhemi përpara këtij rasti, duhet argumentuar shumë mirë nga ana
ligjore si edhe ajo financiare, afektimi që shoqëria tregtare ka patur nga forca madhore
si edhe nevojën për zgjidhjen e kontratave të punës me punëmarrësit për arsye
ekonomike dhe kësisoj strukturore. Duhet të jemi shumë të kujdeshëm në këtë rast
për të evidentuar në rast se jemi përpara pushimit kolektiv nga puna ose jo, sipas
78

parashikimeve të Nenit 148 të Kodit të Punës, i cili parashikon, se: vlerësohet pushim
kolektiv nga puna përfundimi i marrëdhënieve të punës nga punëdhënësi, për arsye
që nuk kanë të bëjnë me punëmarrësin, kur numri i pushimeve nga puna, brenda 90
ditëve, është, të paktën, 10 punëmarrës për ndërmarrjet me deri në 100 punonjës; 15,
për ndërmarrjet me mbi 100 deri në 200 punonjës; dhe 20, për ndërmarrjet me mbi
200 punonjës.

Procedura që duhet të ndiqet në këto raste, është që punëdhënësi, kur është ky i fundit
person jurudik, shoqëri tregtare, duhet të marrë një Vendim të Asamblesë së
Përgjithshme, me numër dhe me datë, në të cilin të evidentojë riskun dhe impaktin e
forcës madhore si edhe të vendosë reduktimin e fuqisë punëtore dhe ristrukturimin e
shoqërisë tregtare. Është tejmase e rekomandueshme që bashkëlidhur Vendimit të
Asamblesë së Përgjithshme të jenë pjesë integrale e tij në dy shtojca të vecanta: (i)
organigrama e vjetër dhe organigrama e re, si edhe (ii) lista e fuqisë punëtore,
marrëdhënia e punës me të cilët do të përfundojë.
Bazuar në eksperiencën e Eksperit, bashkëlidhur do të gjeni një model Vendim
Asambleje, i aplikuar gjerësisht në praktikë.
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“[●]” SH.P.K
[●]
[●]

Vendim Nr. __
Datë [●]
VENDIM
I
ASAMBLESË SË ORTAKËVE
TË SHOQËRISË
Sot më datë [●], në orën [●], në selinë e shoqërisë, u mblodh Asambleja e Ortakëve të shoqërisë
“[●]” SHPK, me nr. NIPT [●], thirrur nga Përfaqësuesi Ligjor i shoqërisë [●].
Rendi i ditës i mbledhjes është:


Shqyrtimi i mundësisë së reduktimit të fuqisë punëtore si pasojë e efekteve ekonomike të
pandemisë COVID-19.

Të pranishëm në mbledhje janë:


Ortaku i Vetëm, shoqëria “[●]” SH.P.K, e përfaqësuar nga Av. [●].

Duke qenë se ortaku i mësipërm zotëron 100% të kuotave të kapitalit të shoqërisë “ [●]” SHPK,
bazuar dhe në dispozitat e Ligjit nr. 9901 datë 14.04.2008 “Për tregtarët dhe shoqëritë tregtare” i
ndryshuar dhe duke u bazuar në Vendimin Nr. 342, datë 25.04.2020, Këshilli i Ministrave vendosi
shtyrjen e fatkeqësisë natyrore në të gjithë territorin e Republikës së Shqipërisë, deri në datë
23.06.2020, si dhe në përputhje me statutin e shoqërisë, Asambleja e Ortakëve të shoqërisë.
VENDOSI:
1. Reduktimin e forcës punëtore, sipas Aneksit nr. 1, bashkëlidhur dhe pjesë integrale
këtij Vendimi.

Ortaku i Vetëm
Shoqëria “[●]” SH.P.K
E përfaqësuar nga:
Av. [●]

Mbi bazën e këtij Vendimi të Asamblesë së Përgjithshme, shoqëria tregtare
legjitimohet të ndërmarrë veprimet e tjera ligjore mbi bazën e Kodit të Punës të R.Shsë si edhe bazuar në parashikimet kontraktore të kontratave individuale të punës me
çdo punëmarrës të saj, duke respektuar parimin e mirëbesimit, transparencës dhe
ligjshmërinë.

Duhet të theksoj se, aplikimi i Nenit 138/4 i Kodit të Punës është një klauzolë e cila
duhet të aplikohet me shumë kujdes nga punëdhënësi karshi punëmarrësit/ve të tij.
Vendimmarrja e punëdhënësit kurdoherë duhet të jetë e argumentuar dhe e analizuar.
Rekomandohet që vendimmarrja e organeve drejtuese të shoqërisë të bazohet në një
analizë të detajuar financiare e cila të reflektojë impaktin financiar në të ardhurat e
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shoqërisë nga forca madhore si edhe të analizojë projeksionet financiare të shoqërisë
gjatë veprimit të forcës madhore.

Mundësia e tretë, është një mundësi e cila bazohet në vullnetin e palëve kontraktore
punëdhënës-punëmarrës për të mirëkuptuar njëra-tjetrën në kuadër të parimit të
mirëbesimit dhe vazhdimit të marrëdhënies kontraktore të punësimit edhe pse në
kushtet e veprimit të forcës madhore. Është e sugjerueshme që punëdhënësi, të
ardhurat e të cilit janë afektuar nga forca madhore, t’i propozojë punëmarrësit
amendimin e kontratës individuale të punës dhe respetivisht reduktimin e pagës,
përkohësisht, deri sa forca madhore të mos jetë më.

Duke qenë se paga është një element thelbësor i marrëdhëniës juridike të punës,
bazuar në dispozitat e Kodit të Punës ajo duhet të amendohet me shkrim dhe me
vullnetin e shprehur dhe të lirë të të dyja palëve. Bazuar në eksperiencën e Eksperit,
bashkëlidhur do të gjeni një model Amendamenti, i aplikuar gjerësisht në praktikë.

Ky model, është një model konsensual dhe vëtëm në qoftëse punëmarrësi e
mirëkupton situatën financiare të punëdhënësit mund të pranojë të nënshkruajë
amendimin e përkohshëm të kontratës individuale të punës, duke reduktuar pagën e
tij bruto.

Në rast se punëmarrësi nuk është dakord me këtë propozim të punëdhënësit dhe, ky
i fundit nuk i ka mundësitë financiare për shkak të afektimit të veprimtarisë tregtare
nga forca madhore, duhet që në bazë të praktikave të më lartë shpjeguara të vendosë
lidhur me zgjidhjen e kontratës së punës duke respektuar procedurat dhe mënyrat e
parashikuara në Kodin e Punës.
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AMENDAMENT I KONTRATËS INDIVIDUALE TË PUNËS

Sot, më datë [●], pranë selisë qëndrore të shoqërisë ‘[●]’ SH.P.K, Tiranë, lidhet ky amendament
kontraktor, nga dhe midis palëve të mëposhtme:
A. Shoqëria “[●]” [●], nga këtu e më poshtë referuar si “Punëdhënësi”, me Nr. identifikimi
NUIS: [●] dhe me adresë: [●], Shqipëri, e përfaqësuar nga [●], në cilësinë e [●] të
shoqërisë.
dhe
B. Z./Zj. [●], shtetas/e [●], i/e datëlindjes [●], i/e identifikuar nga karta e identitetit me nr.
[●], banues/e në adresën: [●], madhor/e me zotësi të plotë juridike për të vepruar, nga
këtu e më poshtë referuar si “Punëmarrësi”.
Duke konsideruar që,
1. Midis palëve është lidhur dhe është në fuqi Kontrata Individuale e Punës e datës [●]
2. Punëdhënësi dhe Punëmarrësi, me vullnet të lirë dhe të pavesuar, bien dakord që të
ndryshojnë një prej kushteve thelbësore të Kontratës Individuale të Punës.
3. Konkretisht, palët nëpërmjet këtij amendamenti bien dakord që të ndryshohet nëpërmjet
reduktimit, paga mujore e punëmarrësit.
4. Të gjitha pikat më lart, konsistojnë në ndryshimin e një prej kushteve thelbësore të
kontratës individuale të punës, e lidhur mes palëve, dhe kësisoj kjo e fundit ka nevojë të
amendohet si vijon:
Neni 1
Neni 7, pika 1 ndryshohet si vijon:
“Neni 7
Paga

“1. Punëmarrësi do të paguhet me pagë bazë mujore, bruto në shumën prej [●] ALL
([●]Lekë). Punëdhënësi do të mbajë nga paga bruto dhe do të paguajë përqindjet përkatëse
të kontributeve të sigurimeve shoqërore dhe shëndetësore të pagueshme nga Punëmarrësi,
sipas kërkesave të ligjeve përkatëse shqiptare. Punëdhënësi do t’i shtojë kontributeve të
Punëmarrësit, përqindjet përkatëse të kontributeve të sigurimeve shoqërore e
shëndetësore të pagueshme nga vetë Punëdhënësi, sikurse kërkohet nga ligjet përkatëse
shqiptare.”
Neni 2
Në nenin 16, shtohet pika 16.2 dhe 16.3, si vijon:
‘Neni 16
Hyrja në fuqi
16.2

Ky amendament i Kontratës Individuale të Punës bëhet pjesë integrale e saj dhe hyn në
fuqi me nënshkrimin nga palët. Nenet që nuk trajtohen në këtë akt, mbeten të
pandryshuar në raport me Kontratën Individuale të Punës.

16.3

Ky amendament Kontraktor shfuqizon Amendamentin Kontraktor Nr.1 të Kontratës
Individuale të Punës së nënshkruar midis palëve më datë [●]”

PUNËDHËNËSI
“[●]”

PUNËMARRËSI
Z. /Zj./ [●]
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KREU III

KUADRI RREGULLATOR I REPUBLIKËS SË SHQIPËRISË NË KUADËR TË
PANDEMISË COVID-19 DHE IMPAKTI NË MARRËDHËNIET E PUNËS

3.1 Hyrje
Më 9 mars 2020, Shqipëria deklaroi rastet e para të COVID-19. Qeveria anuloi
menjëherë të gjitha aktivitetet publike, ndërsa bizneset si baret, restorantet, palestrat,
zonat rekreative u mbyllën. Këto masa u shoqëruan edhe me mbylljen e kufijve
tokësorë dhe ajrorë me vetëm disa përjashtime, në një situatë të paprecedentë më
parë e njohur si mbyllje e vendit. Më shumë se 50% e të gjithë aktivitetit ekonomik
vazhdoi me kapacitet të reduktuar, pavarësisht bllokimit. Rastet pozitive ranë
gradualisht dhe deri më 27 prill, vendi përparoi në një lehtësim të njëpasnjëshëm të
masave. Aktiviteti ekonomik u kthye në normalitet për shumicën e aktiviteteve deri më
1 qershor, me përjashtim të transportit publik dhe ngjarjeve të mëdha publike dhe
kulturore. Nisur nga situata e krijuar nga COVID-19 që prej 9 mars 2020, në vend janë
ndërmarrë një sërë masash të cilat kanë ardhur duke u përshkallëzuar. Dinamika e
akteve ligjore dhe nënligjore me të cilat janë marrë këto masa ka qenë shumë e
madhe. Këto masa kanë patur natyrë shtrënguese, kufizuese dhe më pas lehtësuese
në funksion të kontrollit të situatës së epidemisë, uljes së numrit të të infektuarve nga
COVID-19 dhe monitorimit të saj në vazhdimësi. Kjo dinamikë e akteve ligjore dhe
nënligjore ka përfshirë veprimtarinë e një sërë institucioneve të administratës qendrore
dhe lokale, si edhe të shumë institucioneve të pavarura.94

94

Informacioni nuk synon të jetë shterues dhe nuk zëvendëson burimet zyrtare, por lehtëson për përdoruesit
aksesimin e informacionit zyrtar që është bërë me dije rast pas rasti për publikun, individët dhe bizneset nga media
e shkruar dhe elektronike, si edhe në faqet zyrtare të institucioneve të administratës publike (si p.sh.: Ministria e
Financave dhe Ekonomisë, Ministria e Shëndetësisë dhe Mbrojtjes Sociale, Qendra e Botimeve Zyrtare-QBZ). Këto
burime informacioni sugjerohet të konsultohen kohë pas kohe për informacion të përditësuar nisur nga zhvillimet
shumë dinamike.
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3.2

Ligjet

3.2.1 Ligj nr.15, dt.10.3.2016 “Për parandalimin dhe luftimin e infeksioneve dhe
sëmundjeve infektive”. Ky ligj ka hyrë në fuqi me datë 10.3.2016 ka për qëllim
mbrojtjen e popullatës nga infeksionet dhe sëmundjet infektive, duke përcaktuar
rregullat dhe aktivitetet për zbulimin në kohë dhe parandalimin e ketyre
sëmundjeve infektive. Duke ushtruar funksionin e tij legjislativ kuvendi ka
vendosur që ta ngrejë mbrojtjen nga këto sëmundje infektive në nivel ligji formal,
duke përcaktuar saktesisht qëllimin, parimet dhe masa të përgjithshme e të
veçanta për mbrojtjen. Neni 21 i këtij ligji ngarkon ministrin përgjegjës për
shëndetsinë si personi që shpall gjëndjen e epidemisë dhe po ashtu personi që
shpall mbarimin e kësaj gjëndje. Në ligj përcaktohet Instituti i Shëndetit Publik
si institucioni që bën përcaktimin e sëmundjeve infektive si dhe detyrimi i
individeve që diagnostikohen me këto sëmundje të raportojnë te organet
kompetente. Mos raportimi ose shkelja e dispozitave të tjera të ligjit kur nuk
përbën vepër penale, përben kundravajtje administrative. Ne ligj përcaktohen
edhe masat e kundravajtjeve.
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3.2.2 Ligj nr. 23/2020 për miratimin e aktit normativ, me fuqinë e ligjit, “Për disa
shtesa dhe ndryshime në ligjin nr. 15/2016 për parandalimin dhe luftimin
e infeksioneve dhe sëmundjeve infektive”. Ky akt, parashikon në mënyrë
eksplicite Amendimet në Ligjin 15/2016, respektivisht në Nenin 21, pika 5 të tij
dhe parashikon: ‘në rast të një epidemie, fatkeqësie natyrore, aksidenti të
rëndë, që mund të favorizojë shpërthime epidemike, për të siguruar zbatimin e
masave parandaluese, sipas këtij ligji, angazhohen Policia e Shtetit dhe Forcat
e Armatosura, në ndihmë të saj. Policia e Shtetit angazhohet me kërkesë të
ministrit përgjegjës për shëndetësinë. Forcat e Armatosura angazhohen me
vendim të Këshillit të Ministrave, me propozimin e ministrit të Mbrojtjes, pas
kërkesës së ministrit përgjegjës për shëndetësinë dhe ministrit përgjegjës për
rendin dhe sigurinë publike. Kur angazhohen Forcat e Armatosura, ato
drejtohen nga komandantët, sipas detyrave që marrin.’. Gjithashtu, është
parashikuar amendimi në nenin 35, “Kundërvajtje administrative”, ku janë
rënduar sanksionet dhe janë detajuar në mënyrë shteruese.
3.2.3 Ligj nr. 24/2020 “Për miratimin e aktit normativ, me fuqinë e ligjit, ‘Për
marrjen e masave të veçanta administrative gjatë kohëzgjatjes së
periudhës së infeksionit të shkaktuar nga COVID-19’” Ky akt normativ ka
për objekt përcaktimin e masave të veçanta që do të merren ndaj personave
fizikë/juridikë apo individë, shqiptarë ose të huaj, pavarësisht vendbanimit të
tyre, të cilët shkelin rregullat, vendimet, urdhrat dhe udhëzimet e nxjerra nga
organet kompetente, gjatë gjithë kohëzgjatjes së periudhës së infeksionit të
shkaktuar nga COVID-19.

3.3 Vendimet e Këshillit të Ministrave
3.3.1 VKM nr. 243, dt. 24.3.2020 “Për shpalljen e fatkeqësisë natyrore”. Ky
vendim është shumë i rëndësishëm pasi më anë të tij është bërë e mundur
marrja e masave të jashtëzakonshme duke shpallur gjëndjën e fatkeqësisë
natyrore për shkak të epidemisë së krijuar nga Covid 19. Duke shpallur gjëndjen
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e jashtëzakonshmë automatikisht nënkuptohet kufizimi e të drejtave të
garantuara nga nenet 37, 38, 41, pika 4, 49 dhe 51 të Kushtetutës deri në
masën që konsiderohet e domosdoshme për të arritur ruajtjen e shëndetit të
shtetasve.
3.3.2 VKM nr.249, dt. 27.3.2020 “Për detajimin dhe mënyrën e përdorimit të
fondit Anticovid-19”. Në këtë VKM detajohet se si do shpenzohet Fondi
antiCovid-19, prej 2 500 milionë lekësh, nga Ministria e Shëndetësisë dhe
Mbrojtjes Sociale.
3.3.3 VKM nr.254, dt. 27.3.2020 “Masat për përfitimin e ndihmës financiare për
të punësuarit në subjektet e biznesit me të ardhura vjetore deri 14 milionë
lekë, ndihmës ekonomike dhe të pagesës të papunësisë”. Në këtë VKM
përcaktohen grupet që përfitojnë nga ndihma financiare dhe procedurën që
duhet të ndjekin që të përfitojnë nga këto paketa.
3.3.4 VKM nr.277, dt. 6.4.2020 “Për garancinë shtetërore të huasë me bankat e
nivelit të dytë për pagat e tregtarëve ose shoqërive tregtare, aktiviteti i të
cilave është prekur nga VKM në kuadër të menaxhimit të situatës”. Në
këtë VKM u vendos miratimi i linjës së garancisë shtetërore, në vlerën 11 000
000 000 (njëmbëdhjetë miliard) lekë, në favor të bankave të nivelit të dytë, që
ushtrojnë aktivitetin e tyre në territorin e Republikës së Shqipërisë, pjesë e
skemës së garancisë që do të mundësojë huadhënien për të përballuar pagat
e tregtarëve ose të shoqërive tregtare, aktiviteti i të cilave është mbyllur ose
është ndikuar me ulje të xhiros, si pasojë e vendimeve të Këshillit të Ministrave
dhe urdhrave të nxjerra nga Ministria e Shëndetësisë dhe Mbrojtjes Sociale, në
kuadër të menaxhimit të situatës së krijuar nga COVID-19.
3.3.5 VKM nr.6, dt. 9.4.2020 “Për detajimin e aktiviteteve sipas nomenklaturës
së aktiviteteve ekonomike”. Në këtë VKM autorizohet Ministri i Shëndetësisë
dhe Mbrojtjes Sociale për kryerjen e detajimit të aktiviteteve të përcaktuara në
tabelën bashkëlidhur urdhrit nr.193, datë 20.3.2020, të ministrit të Shëndetësisë
dhe Mbrojtjes Sociale, “Për mbylljen apo kufizimin e lëvizjeve në Republikën e
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Shqipërisë”. Aktivitetet e lejuara, sipas tabelës bashkëlidhur urdhrit nr.193, datë
20.3.2020, e ushtrojnë aktivitetin e tyre vetëm sipas udhëzimeve të miratuara
nga Instituti i Shëndetit Publik, për mospërhapjen e infeksionit të shkaktuar nga
COVID-19.
3.3.6 VKM nr. 284,dt. 10.4.2020 “Për disa ndryshime mbi masat për përfitimin e
ndihmës financiare për të punësuarit në subjektet e biznesit me të ardhura
vjetore deri 14 milionë lekë, ndihmës ekonomike dhe pagesës të së
ardhurës nga papunësia gjatë periudhës së fatkeqsisë natyrore, të
shpallur si pasojë e COVID-19.” Në këtë vendim bëhen disa ndryshime
teknike të vendimit të mëparshëm në lidhje me aplikimin për të përfituar nga
paketa financiare.
3.3.7 VKM nr.305, dt. 16.4.2020 “Për përfitim nga paketa e ndihmës financiare
nr.2.” VKM nr. 305 vendos dhënien e ndihmës financiare prej 40 000 (dyzet
mijë) lekësh për të punësuarit në subjektet me të ardhura vjetore mbi 14 000
000 (katërmbëdhjetë milionë) lekë, që kanë mbyllur aktivitetet sipas urdhrave
të ministrit të Shëndetësisë dhe Mbrojtjes Sociale. Dhënien e ndihmës
financiare prej 40 000 (dyzet mijë) lekësh për të ish-punësuarit në subjektet që
janë lejuar të kryejnë aktivitetet sipas urdhrave të ministrit të Shëndetësisë dhe
Mbrojtjes Sociale, të cilët janë larguar nga puna nga data e hyrjes në fuqi të
këtyre urdhrave deri në datën 10 prill 2020.
3.3.8 VKM nr.312, dt. 18.4.2020 “Për propozimin Kuvendit të Republikës së
Shqipërisë për dhënien e pëlqimit për zgjatjen e gjendjes së fatkeqësisë
natyrore”. Në këtë VKM iu propozua Kuvendit të Republikës së Shqipërisë për
dhënien e pëlqimit për zgjatjen e gjendjes së fatkeqësisë natyrore, të shpallur
me vendimin nr.243, datë 24.3.2020, të Këshillit të Ministrave, “Për shpalljen e
gjendjes së fatkeqësisë natyrore”, deri në datën 23.6.2020.
3.3.9 VKM nr.341, dt. 23.4.2020 “Për disa ndryshime në paketën e ndihmës
financiare 2.” Në këtë VKM u vendos dhënie ndihme financiare prej 40 000
(dyzet mijë) lekësh për punonjësit e Rafinerisë së Naftës, Ballsh që pagë bruto
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nën masën 100 000 (njëqind mijë) lekë/muaj dhe dhënie e ndihmës financiare
prej 16 000 (gjashtëmbëdhjetë mijë) lekësh për aplikuesit e ndihmës
ekonomike, të cilët rezultojnë aplikues që nga muaji korrik 2019 e deri në muajin
prill 2020, të cilët nuk kanë përfituar ndihmë ekonomike dhe, aktualisht, nuk
përfitojnë as nga fondi 6 për qind akorduar bashkive.
3.3.10 VKM nr. 387, dt 13.5.2020 “Për miratimin e garancisë shtetërore të huas
me bankat tregtare për garantimin e huamarrjes së tregtarëve ose
shoqërive tregtare për financimin e nevojshëm për rimëkëmbjen nga
situata e krijuar nga COVID-19.” Në këtë VKM u vendos miratimi i linjës së
garancisë shtetërore në vlerën 15 000 000 000 (pesëmbëdhjetë miliardë) lekë,
në favor të bankave tregtare që ushtrojnë aktivitetin e tyre në territorin e
Republikës së Shqipërisë, pjesë e skemës së garancisë që do të mundësojë
huadhënien për tregtarët dhe shoqëritë tregtare për të siguruar fondet e
nevojshme për kapital qarkullues dhe investime për të mbështetur rimëkëmbjen
e aktivitetit tregtar që është ndikuar nga situata e krijuar nga COVID19.
3.3.11 VKM nr. 423, dt. 28.5.2020 “Për disa ndryshime dhe shtesa në vendimin
për përfitim nga paketa e ndihmës financiare nr.2.” Në këtë VKM
parashikohet dhënia e ndihmes financiare, prej 40 000 (dyzet mijë) lekësh, për
ish-të punësuarit në subjektet që janë lejuar të kryejnë aktivitetet ose janë
mbyllur sipas urdhrave të ministrit të Shëndetësisë dhe Mbrojtjes Sociale, të
cilët janë larguar nga puna nga data 1 mars 2020 deri në datën 17 maj 2020.
3.3.12 VKM nr. 608, dt. 29.7.2020 “Për procedurat, kriteret dhe rregullat për
zbatimin e programit të nxitjes së punësimit nëpërmjet punësimit të
personave të dalë të papunë si pasojë e COVID-19.” Në këtë vendim të
Këshillit të Ministrave përcaktohen procedurat dhe rregullat e programit të
nxitjes së punësimit për personat e dalë të papunë si pasojë ë Covid 19.
3.3.13 VKM nr. 651, dt. 13.8.2020 “Për përcaktimin e procedurave, të
dokumentacionit dhe të masës së përfitimit të ndihmës financiare, si
pasojë e covid-19, për të punësuarit apo ish-të punësuarit në subjektet e
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transportit publik, qytetas dhe ndërqytetas”. Dhënie ndihme financiare prej
26 000 (njëzet e gjashtë mijë) lekësh, për shkak të situatës së krijuar nga
COVID-19, për të punësuarit apo ish-të punësuarit në subjektet e transportit
publik, qytetas dhe ndërqytetas.
3.3.14 VKM nr. 699, dt. 10.9.2020 “Për një ndryshim në VKM për programin e
nxitjes së punësimit nëpërmjet punësimit të personave të dalë të papunë,
si pasojë e Covid-19.” Në këtë VKM bëhet ndryshimi pika 1, e kreut II, të
vendimit nr. 608, datë 29.7.2020, të Këshillit të Ministrave, ndryshohet, si më
poshtë vijon: Me këtë VKM bëhet ndryshimi i pikës 1, e kreut II, të vendimit nr.
608, datë 29.7.2020, të Këshillit të Ministrave.

3.4

Vendime të tjera, Urdhëra dhe Rregullore

3.4.1 Urdhër nr.132, dt. 08.03.2020 “Për mbylljen e aktiviteteve publike dhe
jopublike dhe anullimin e grumbullimeve masive në vende të mbyllura apo
të hapura”. Me anë të urdhrit nr. 132 Ministria e Shëndetësisë urdhëron
mbylljen e aktiviteteve publike dhe jopublike të tilla si aktivitete sportive,
aktivitete kulturore dhe konferenca, anullimin e grumbullimeve masive në vende
të mbyllura apo të hapura të tilla si koncerte, tubime dhe dëgjesa publike, deri
në datën 3 prill 2020. Për zbatimin e këtij urdhri ngarkohen Inspektorati
Shtetëror Shëndetësor, Instituti Shëndetit Publik dhe të gjithë instancat
përgjegjëse për organizimin e veprimtarive të përcaktuara më sipër.
3.4.2 Urdhër Nr.156, dt. 10.3.2020 “Për marrjen e masave të veçanta në
parandalimin e përhapjes së infeksionit të shkaktuar nga Covid-19”. Urdhri
nr 156. parashikon mbylljen për publikun të ambienteve që ofrojnë shërbim
lokale nate, ambienteve të mbyllura të dedikuara për argëtimin e fëmijëve dhe
të rinjtë, aktiviteteve në palestra, qendra sportive, pishina, qendra interneti,
qendra kulturore, dhe qendra argëtimi. Urdhri parashikon gjithashtu se mund të
qëndrojnë të hapura baret dhe restoranet që zbatojnë kërkesën për distancim
social mes klienteve të paktën 2 metra. Institucionet publike dhe private duhet
të hartojnë sipas fushës së përgjegjësisë së tyre një plan masash për sigurimin
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e ofrimit të shërbimeve prioritare, duke prioritizuar kategorinë e shërbimit
kryesisht nëpërmjet ofrimit të shërbimit online, punës në distancë dhe vetëm në
raste të domosdoshme të ofrojnë shërbimin nëpërmjet kontaktit fizik. Detyrohen
të gjithë personat që kanë hyrë në Shqipëri nga zonat me rrezik epidemiologjik,
të identifikuara si të tilla prej Organizatës Botërore te Shëndetësisë, të
plotësojnë skedën e udhëtarit në pikat hyrëse kufitare dhe të vetëkarantinohen
detyrimisht për një periudhë 14-ditore, nga datat e hyrjes në kufi. Ngarkohet për
zbatimin e këtij urdhri Inspektorati Shtetëror Shëndetësor, Instituti i Shëndetit
Publik, Operatori i Shërbimeve të Kujdesit Shëndetësor, njësitë e qeverisjes
lokale, institucionet publike dhe private të përfshira në këtë urdhër.
3.4.3 Urdhër nr.156-2, dt. 11.3.2020 “Për shpalljen e gjendjes së epidemisë nga
infeksioni COVID-19”. Në këtë urdhër Ministria e Shëndetësisë bën shpalljen
e gjendjes së epidemisë nga infeksioni COVID-19 deri në një urdhër të dytë. .
Instituti i Shëndetit Publik dhe të gjithë institucionet e përcaktuara në ligjin
15/2016 “Për parandalimin dhe luftimin e infeksioneve dhe sëmundjeve
infektive”, të zbatojë protokollet specifike për ndërhyrje në situatën epidemie të
shkaktuara nga COVID-19.
3.4.4 Urdhër nr.164, datë 12.3.2020 “Për mbylljen e bareve, restoranteve,
lokaleve, fast food dhe kufizimin e shërbimeve që ofrohen nga strukturat
akomoduese që ofrojnë shërbim për klientët”. Ministria e Shëndetësisë
urdhëron mbylljen e bareve, restoranteve, fast food, lokaleve që ofrojnë
shërbim për klientët, në të gjithë vendin, deri në datën 3.4.2020. Përjashtim nga
rregulli i bëhet vetëm për shërbimin në banesë (delivery), i cili duhet të kryhet
duke respektuar rregullat higjenike të miratuara.

3.4.5 Vendim

i

Komisionit

të

Ndihmës

Shtetërore

nr.96,datë27.3.2020

“Autorizim i ndihmës shtetërore COVID-19 skema mbështetëse në formën
e grantit”. Skema e parashikuar në këtë vendim synon të japë ndihmë në
formën e granteve të drejtpërdrejta, për të përballuar dëmin e shkaktuar
ndërmarrjeve, të ndikuara nga përhapja e virusit COVID-19 dhe për ruajtjen e
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vazhdimësisë së veprimtarisë ekonomike gjatë dhe pas përhapjes së COVID19 si dhe individëve.
3.4.6 Vendim i KEC nr.3, dt. 27.3.2020 “Masat për përfitimin e ndihmës
financiare për të punësuarit në subjektet e biznesit me të ardhura vjetore
deri 14 milionë lekë, ndihmës ekonomike dhe të pagesës të papunësisë.”
Me anë të këtij vendimi Komiteti vendos për dhënien e ndihmes financiare për
të punësuarit në subjektet e biznesit me të ardhura vjetore deri 14 000 000
(katërmbëdhjetë milionë) lekë, për periudhën pas ndërprerjes së aktivitetit
ekonomik/marrëdhënieve të punës, për shkak të gjendjes së epidemisë nga
COVID-19, sipas urdhrave përkatës të ministrit të Shëndetësisë dhe Mbrojtjes
Sociale.
3.4.7 Vendim i KEC nr.6, dt. 9.4.2020 “Për detajimin e aktiviteteve sipas
nomenklaturës së aktiviteteve ekonomike”, i njëjti vendim si më sipër, në
VKM nr.6 datë 9.4.2020.
3.4.8 Vendim KEC nr.7, dt.9.4.2020 “Për disa ndryshime mbi masat për
përfitimin e ndihmës financiare për të punësuarit në subjektet e biznesit
me të ardhura vjetore deri 14 milionë lekë, ndihmës ekonomike dhe
pagesës.” U vendosen disa ndryshime mbi masat dhe procedurat e të
përfituarit të ndihmës financiare.
3.4.9 Urdhër nr. 257, dt. 10.4.2020 “Për detajimin e aktiviteteve sipas
nomenklaturës së aktiviteteve ekonomike”. Në këtë urdhër të Ministrisë së
Shëndetësise bëhet detajimi i bizneseve që lejohen të qëndrojnë hapur, por
gjithmonë duke ndjekur masat e caktuar për mbrojtjen nga Covid 19.
3.4.10 Vendim i KEC nr. 9, dt. 15.4.2020 “Për përfitim nga paketa e ndihmës
financiare nr.2.” Në këtë vendim të KEC përcaktohen procedurat dhe masat
që duhet të merren që indvidëve që u përket të mund të përfitojnë nga paketa
e ndihmës financiare nr. 2.
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3.4.11 Urdhër nr. 266, dt. 21.4.2020 “Për përcaktimin e kategorive të
bizneseve,sipas niveleve të riskut dhe miratimin e protokolleve të masave
higjienosanitare për parandalimin e përhapjes së COVID-19”. Në këtë
urdhër u miratuan rregullat që bizneset që lejohen të mbajnë aktivitetin hapur
duhet të ndjekin që të parandalohet përhapja e Covid 19.
3.4.12 Vendim i KEC nr. 13, dt. 22.4.2020 “Për disa ndryshime në paketën e
ndihmës financiare.” Në këtë vëndim u vendos propozimi ndaj Këshillit të
Ministrave për dhënien e ndihmës financiare prej 40 000 (dyzet mijë) lekësh për
punonjësit e Rafinerisë së Naftës, Ballsh, të cilët figurojnë në listëpagesën e
muajit dhjetor 2019 dhe që kanë një pagë bruto nën masën 100 000 (njëqind
mijë)

lekë/muaj

dhe

dhënien

e

ndihmës

financiare

prej

16

000

(gjashtëmbëdhjetë mijë) lekësh për aplikuesit e ndihmës ekonomike, të cilët
rezultojnë aplikues që nga muaji korrik 2019 e deri në muajin prill 2020, të cilët
nuk kanë përfituar ndihmë ekonomike dhe, aktualisht, nuk përfitojnë as nga
fondi 6 për qind akorduar bashkive.
3.4.13 Vendim i Kuvendit nr. 182020 “Për dhënien e pëlqimit për zgjatjen e
gjendjes së fatkeqësisë natyrore”. Në këtë vendim Kuvendi i jëp pëlqimin
Këshillit të Ministrave për zgjatjen e fatkeqësisë natyrore.
3.4.14 Vendim KEC nr.17, dt. 28.4.2020 “Për një ndryshim në urdhrin për
detajimin e aktiviteteve sipas nomenklaturës së aktiviteteve ekonomike.”
Në këtë vendim u vendos miratimi i listës së aktiviteteve të lejuara, sipas urdhrit
nr.193, datë 20.3.2020, të ministrit të Shëndetësisë dhe Mbrojtjes Sociale, “Për
detajimin e aktiviteteve sipas nomenklaturës së aktiviteteve ekonomike”, të
ndryshuar, sipas tabelës bashkëlidhur këtij vendimi.
3.4.15 Vendim I KEC nr. 98, dt. 28.4.2020 “Autorizim i ndihmës shtetërore COVID19 skema mbështetëse në formën e grantit 2”.

U vendos autorizimi i

zbatimin të skemës së ndihmës shtetërore të parashikuar në vendimin e
Këshillit të Ministrave nr. 305, datë 16.4.2020, “Për përcaktimin e procedurave,
të dokumentacionit dhe të masës së përfitimit të ndihmës financiare për të
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punësuarit aktualë dhe punonjësit e larguar nga puna, si pasojë e COVID-19”,
sepse ndihma jepet për të 3 mënjanuar gjendjen e rëndë në ekonominë e
vendit, si dhe për të shmangur efektet e shkaktuara nga fatkeqësia natyrore, e
shkaktuar nga COVID-19.
3.4.16 Urdhër nr. 213-1, datë 1.9.2020 “Për aplikuesit dhe përfituesit e ndihmës
ekonomike , COVID-19.” Aplikimet për ndihmën ekonomike do të realizohen
sipas përcaktimit në vendimin nr. 597, datë 4.9.2019, të Këshillit të Ministrave
“Për përcaktimin e procedurave, të dokumentacionit dhe të masës mujore të
përfitimit të ndihmës ekonomike dhe përdorimit të fondit shtesë mbi fondin e
kushtëzuar për ndihmën ekonomike”, duke respektuar masat për parandalimin
e përhapjes së infeksionit, sipas përcaktimeve në këtë urdhër.

3.4.17 Lista e aktiviteteve te hapura 17 prill 2020. Në këtë listë përcaktohen të gjitha
bizneset që mund të qëndrojnë të hapura nëse kanë qenë më përpara dhe të
hapen nëse kanë qenë të mbyllura nga urdhri i Ministrisë së Shëndetësisë.
Aktivitetet që lejohen te zhvillojnë aktivitetin e tyre duhet të respektojnë në
menyrë strikte të gjitha rregullat për masat e marra nga autoritetet publike për
mbrojtjen nga Covid 19.
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KREU IV
ORGANIZATA NDËRKOMBËTARE E PUNES DHE PRAKTIKAT MË TË MIRA TË
IMPLEMENTUARA PËR ZGJIDHJEN E KONTRATES INDIVIDUALE TË PUNËS
NËN EFEKTIN E COVID-19

4.1 Hyrje
Shpërthimi i pandemisë së sëmundjes së koronavirusit (COVID-19) gjatë kohëve të
fundit është një situatë e papërjetuar më parë në mbarë globin95. Organizata Botërore
e Shëndetësisë (OBSH) dhe autoritetet e shëndetit publik në të gjithë botën kanë
ndërmarrë masa për të ngadalësuar përhapjen e COVID-19 dhe për të zvogëluar
shkallën e infektimit96. Qeveritë e vendeve të ndryshme janë duke zbatuar një sërë
politikash dhe masash, duke përfshirë mbylljen e kufijve, karantinat e detyrueshme,
kufizimet e lëvizjes, ndalimet e tubimeve të mëdha dhe bllokimet e qyteteve ose
shteteve të tëra, duke çuar kështu në ndryshime të mëdha në jetën e përditshme dhe
në veprimtarinë e biznesit97. Ndërkohë që shumë ndërmarrje janë duke zhvilluar dhe
zbatuar planet për vazhdimësinë e biznesit gjatë pandemisë aktuale, të gjithë
punëdhënësit duhet të përgatiten, të menaxhojnë dhe të reagojnë siç duhet ndaj
pandemisë COVID-19, duke përfshirë përgatitjen për reduktimin e operacioneve të
punës ose mbylljen e detyrueshme të biznesit98.

Ndërsa situata po ndryshon me shpejtësi, është e rëndësishme që punëdhënësit të
përditësohen me informacionin dhe zhvillimet më të fundit, të publikuara nga OBSH
dhe autoritetet shëndetësore kombëtare dhe lokale në vendin e tyre 99. Për më tepër,
punëdhënësit duhet të jenë gjithmonë të informuar në lidhje me detyrimet e tyre ligjore
sipas ligjeve dhe rregulloreve përkatëse, kontratave dhe marrëveshjeve kolektive, dhe
të kërkojnë këshilla juridike kur është e nevojshme100. Për të adresuar COVID-19,
punëdhënësit duhet: të monitorojnë këshillat e dhëna nga autoritetet kombëtare dhe
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vendore, duke përfshirë organizimin e punës, dhe të komunikojnë informacionin e
rëndësishëm tek fuqia punëtore; të vlerësojnë risqet e mundshme që mund të çojnë
në ndërprerjen e biznesit; të rishikojnë ose të hartojnë një plan për vazhdimësinë e
biznesit që është në përputhje me udhëzimet e ofruara nga autoritetet kombëtare dhe
lokale për të rritur aftësinë ripërtëritëse të biznesit dhe për të mbështetur punonjësit
dhe familjet e tyre; të identifikojnë dhe zbusin risqet për punonjësit dhe personat e tjerë
të lidhur me vendin e punës që vijnë nga ekspozimi ndaj COVID-19; të promovojnë
higjienën e vendit të punës dhe të zbatojnë parimet e distancimit social (i quajtur edhe
distancim fizik) në vendin e punës; të vlerësojnë përgjegjësinë e biznesit për
kompensimin e punonjësve, veçanërisht në sektorët me ekspozim të lartë ndaj COVID19 për shkak të punës dhe të formojnë masa politike që janë të favorshme për
ripërtëritjen dhe qëndrueshmërinë e biznesit101.

4.2 Qasja e Organizatës Ndërkombëtare të Punës
Kriza e shkaktuar nga Covid-19 është transpozuar në një goditje të jashtëzakonshme
për ekonomitë e shteteve të ndryshme, duke ndikuar jo vetëm në furnizimin e mallrave
dhe/ose shërbimeve, por edhe në kërkesën e konsumit dhe investimeve. 102 Të gjitha
bizneset, pavarësisht nga forma e tyre e organizimit apo sasia e të ardhurave që
gjenerojnë, janë duke u ballafaquar me sfida shume serioze, veçanërisht bizneset që
operojnë në fushat e aviacionit, turizmit dhe industrive të tjera, si p.sh. baret,
restorantet etj. të njohura ndryshe si industritë mikpritëse.103 Këto biznese kanë pësuar
një rënie të ndjeshme të të ardhurave, shumë prej tyre janë përfshirë në procedura
falimentesh dhe kurdoherë janë evidentuar humbje të mëdha të kapitalit njerëzor, e
shoqëruar kjo e fundit me shkurtime të vendeve të punës104. Duke marrë në
konsideratë kufizimet ndërkufitare të lëvizjes, mbylljes së kufijve dhe masave të
karantimit të detyrueshëm, shumica e punëmarrësve nuk mund të kryejnë punët e tyre
normalisht, aspekt ky që ka ndikuar në mënyrë të drejtëpërdrejtë në të ardhurat e
tyre.105
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4.2.1 Covid-19 dhe ndikimi i tij në marrëdhëniet e punës
Përtej shqetësimeve lidhur me shëndetin e punëmarrësve dhe familjarëve të tyre,
virusi dhe goditja e madhe ekonomike kanë ndikuar në marrëdhëniet e punës dhe
fuqinë punëtore në tre dimensione kryesore: (i) në sasinë e punëve [si papunësia dhe
punët që nuk i përshtaten kualifikimeve të punëmarrësve]; (ii) në cilësinë e punëve
[si p.r.sh pagat dhe aksesi në sistemet e mbrojtjes sociale]; dhe (iii) në efektet mbi
grupe specifike të cilët janë më shumë vunerabël ndaj efekteve negative të tregut të
punës106.

4.2.2 Politikat e propozuara nga ONP-ja për të lehtësuar impaktin e shkaktuar
nga Covid-19 në marrëdhëniet e punës
Në kohë krizash, Standardet Ndërkombëtare të Punës ofrojnë një themel të fortë për
përgjigjet kryesore të politikave që përqendrohen në rolin thelbësor të punës së denjë
në arritjen e një qëndrueshmërie dhe rikuperimi të barabartë107. Këto standarde, të
miratuara nga përfaqësuesit e qeverive, punëmarrësve dhe organizatat e
punëdhënësve, ofrojnë një qasje të përqendruar te punëmarrësi për rritjen dhe
zhvillimin e tyre108.

Përgjigjet e politikave duhet të përqendrohen në dy qëllime të menjëhershme: (i) masat
e mbrojtjes shëndetësore dhe (ii) mbështetje ekonomike si nga kërkesa ashtu edhe
nga ana e ofertës109. Së pari, punëmarrësit, punëdhënësit dhe familjet e tyre duhet të
mbrohen nga rreziqet shëndetësore të COVID-19110. Masat mbrojtëse në vendin e
punës dhe në të gjithë komunitetet duhet të jenë prezantuar dhe forcuar, duke kërkuar
mbështetje dhe investime publike në shkallë të gjerë111. Së dyti, duhet të bëhen
përpjekje të shtrira në kohë, në shkallë të gjerë dhe të koordinuara, të politikës për të
siguruar mbështetjen e punësimit dhe të ardhurave dhe për të stimuluar ekonominë
dhe kërkesën për punë112.
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Masat pro-aktive, në shkallë të gjerë dhe të integruara në të gjitha fushat e politikave
janë të nevojshme për të realizuar impakt të qëndrueshëm113. Meqenëse kriza po
evoluon me shpejtësi, monitorimi i kujdesshëm i efektet direkte dhe indirekte të të
gjitha ndërhyrjeve janë thelbësore për të siguruar relevancën dhe qëndrueshmërinë114.

Ndërtimi i konfidencës përmes besimit dhe dialogut është thelbësor në bërjen e
politikave efektive115. Sidomos në kohën e tensionit të shtuar shoqëror dhe mungesës
së besimit në institucione, respektimi i forcuar dhe mbështetja në mekanizmat e
dialogut social krijon një bazë të fortë për ndërtimin e angazhimit të punëdhënësve
dhe punëmarrësve në veprimin e përbashkët me qeveritë. Dialogu social në nivelin e
ndërmarrjeve është gjithashtu thelbësor116.

4.2.2.1 Tre shtyllat kryesore për të luftuar efektet e Covid-19, bazuar në
standardet ndërkombëtare të ONP-së

A. Mbrojtja e punëmarrësve në vendin e punës, me qëllim për të minimizuar
efektet e drejtpërdrejta të koronavirusit, në përputhje me Rekomandimet dhe
udhëzimet e OBSH-së117.

-

Përmirësimi i masave për shëndetin në punë, përfshirë distancën sociale,
sigurimin e pajisjeve mbrojtëse, procedurat e higjienës dhe format e
organizimit

të

punës

(mbështetur

nga

informacioni

dhe

fushata

ndërgjegjësimi), dhe përmes dialogut social midis punëdhënësve,
punëmarrësve dhe përfaqësuesve të tyre;
-

Inkurajimi i orareve fleksibël të punës, të tilla si puna nga shtëpia;

-

Rritja e aksesit universal në shërbimet shëndetësore të financuara në
mënyrë kolektive për të gjithë, duke përfshirë punëmarrësit e pasiguruar dhe
familjet e tyre;

113 Guide for employers regarding workplace management
114 Guide for employers regarding workplace management
115 Guide for employers regarding workplace management
116 Guide for employers regarding workplace management

during COVID-19, ILO 2020
during COVID-19, ILO 2020
during COVID-19, ILO 2020
during COVID-19, ILO 2020

117 Guide for employers regarding workplace management during COVID-19, ILO 2020
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-

Zgjerimi i aksesit për të financuar kolektivisht lejet nga sëmundjet, përfitimet
nga sëmundjet dhe lejet e lindjeve, me qëllim për të siguruar për ata që janë
prekur nga Covid-19, sigurinë e përballimit me sukses të kësaj situate.

B. Stimulimi i ekonomisë dhe kërkesës për punë përmes politikave ekonomike dhe
të punësimit për të stabilizuar aktivitetin ekonomik.

-

Aktivizimin e politikave fiskale, veçanërisht masat e mbrojtjes sociale;

-

Rishikimin e politikave monetare;

-

Dhënien e suporteve financiare për sektorë të veçantë.

C. Mbrojtja e punësimit dhe të ardhurave për ndërmarrjet dhe punëmarrësit të
ndikuar negativisht nga efektet indirekte (mbylljet e fabrikave, përçarja në
zinxhirët e furnizimit, ndalimet e udhëtimit, etj).

Mbrojtja sociale përmes skemave ekzistuese dhe / ose pagesave ad-hoc për
punëtorët, përfshirë punëtorë informalë, të rastit, sezonalë dhe migrantë, dhe
të vetëpunësuarit;
Skemat e motivimit të punësimit;
Masat lehtësuese financiare.

4.3 Rekomandimet e ONP-së për punëdhënësit
Në përgjithësi, punëdhënësit kanë për detyrë të garantojnë sigurinë dhe shëndetin e
punonjësve të tyre dhe të tjerëve në vendin e punës118. Kjo përfshin sigurimin dhe
mirëmbajtjen e një mjedisi pune që nuk përbën rrezik për shëndetin dhe sigurinë dhe
të strukturave të përshtatshme për punonjësit për kryerjen e punës së tyre, për aq sa
është e mundshme119. Dispozita të tilla gjenden në pjesën më të madhe të legjislacionit
kombëtar për shëndetin dhe sigurinë120.

118 Idem.
119 Idem.
120 Idem.
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Punonjësit ka të ngjarë që të shqetësohen për pandeminë COVID-19 dhe mund të
kenë pyetje në lidhje me rreziqet shëndetësore dhe ndryshimet në organizimin e punës
së tyre ose statusin e punësimit121. Për të siguruar një rrjedhë të qetë dhe të
qëndrueshme të informacionit në të gjithë vendin e punës dhe për të parandaluar
paqartësitë, thashethemet ose keqinformimin, punëdhënësit duhet të komunikojnë
rregullisht informacionin e nevojshëm te punonjësit e tyre, duke caktuar një anëtar të
stafit ose një koordinator për këtë qëllim, nëse është e mundur122. Punëdhënësit duhet:
(i) të identifikojnë një person ose ekip zëdhënës për të marrë drejtimin sa i takon
komunikimit në lidhje me COVID-19; (ii) të përditësohen vazhdimisht me informacionin
më të fundit nga autoritetet kombëtare dhe lokale; (iii) të ofrojnë rregullisht informacion
të përditësuar dhe të besueshëm për punonjësit; (iv) të sqarojnë dhe komunikojnë
procedurat dhe politikat e kompanisë në lidhje me organizimin sa më fleksibël të
punës, punën në distancë, mungesat, lejet për arsye shëndetësore, lejen vjetore,
shkurtimin e vendeve të punës, etj123.

Ndërkohë që situata e COVID-19 po ndryshon vazhdimisht, sigurimi i informacionit të
vazhdueshëm dhe të përditësuar për punonjësit në lidhje me statusin e COVID-19 do
t'i ndihmojë ata të ndjehen të informuar dhe të mbështetur mirë, dhe nga ana tjetër, të
jenë të motivuar për të ndihmuar dhe për tu përshtatur gjatë kësaj kohe sfiduese.
Punëdhënësit duhet të ofrojnë informacion të përditësuar dhe të besueshëm edhe për
furnitorët dhe klientët e tyre124.

Punëdhënësit duhet të japin informacion thelbësor shëndetësor për të gjithë personat
në vendin e punës në lidhje me COVID-19 duke përdorur udhëzimet e dhëna nga
autoritetet shëndetësore kombëtare dhe lokale dhe OBSH-ja125. Për shembull,
punonjësit duhet të jenë të informuar në lidhje me individët e identifikuar nga OBSH-ja
si persona që rrezikojnë të preken më seriozisht nga sëmundja, përfshirë personat e
moshuar dhe ata me probleme të mëparshme shëndetësore, si për shembull sistemi i

121 Idem.
122 Idem.
123 Idem.
124 Idem.
125 Idem.
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dobët imunitar126. Autoritetet janë duke zbatuar masa dhe udhëzime të ndryshme për
të ngadalësuar përhapjen e COVID-19127. Punëdhënësit duhet të ndërmarrin hapa për
të siguruar informacionin e mëposhtëm shëndetësor për punonjësit: (i) situata aktuale
e virusit në vend (për të shkëmbyer informacione të reja dhe për të hedhur poshtë
mitet); (ii) këshilla dhe udhëzime të përditësuara shëndetësore, të publikuara nga
autoritetet e njohura; (iii) këshilla për higjenën në vendin e punës dhe praktikimin e
distancës sociale ose distancës fizike128.

Punëdhënësit kanë përgjegjësi për të siguruar një mjedis pune të sigurt dhe të
shëndetshëm, aq sa është e mundur, duke përfshirë masa specifike për të kontrolluar
përhapjen e viruseve si COVID-19129. Masat për mbrojtjen e sigurisë dhe shëndetit
janë specifike për secilën ndërmarrje dhe duhet të përgatiten pas kryerjes së vlerësimit
të riskut. Disa sektorë, siç është sektori i kujdesit shëndetësor dhe sektorët ku
punonjësit janë në kontakt të ngushtë me publikun, kërkojnë masa më të rrepta
kontrolli dhe parandalimi sesa sektorët e tjerë130.

Punëdhënësit duhet të identifikojnë risqet dhe të marrin masat e nevojshme për t'i
kontrolluar dhe zbutur ato131. Çdo vend pune mund të luajë një rol të rëndësishëm në
kontrollin e përhapjes së virusit, duke marrë masa të tilla si: a. organizimi i punës për
të zvogëluar kontaktin person me person, duke siguruar distancën fizike në vendin e
punës ose duke punuar në distancë nga shtëpia; b. dezinfektimi i vazhdueshëm i
vendit të punës; c. ruajtja e higjenës mjedisore dhe ajrosja e duhur e ambienteve të
brendshme; ç. sigurimi i pajisjeve dhe mjeteve të nevojshme (p.sh., sapun, solucion
higjienizues për duart, sinjalistikë dhe njoftime në formë kujtese) dhe inkurajimi i
punonjësve për të garantuar higjienën në vendin e punës (p.sh. higjiena e shpeshtë e
duarve, shmangia e prekjes së syve / hundës / gojës); d. promovimi i higjienës
respiratore (p.sh. sigurimi i maskave të fytyrës për punonjësit, veçanërisht për ata që

126 Idem.
127 Idem.
128 Idem.
129 Idem.
130 Idem.
131 Idem.
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janë më të rrezikuar me qëllim minimizimin e ndonjë infeksioni të mundshëm); dh.
kufizimi ose ndalimi i udhëtimeve jo të domosdoshme për punë; e. shmangia e
ndërveprimit me njerëzit jashtë vendit të punës sa më shumë që të jetë e mundur; ë.
autorizimi i punonjësve për të marrë masa nëse ndjehen të pambrojtur dhe mendojnë
se po përballen me një situatë pune me rrezik të menjëhershëm dhe serioz për
shëndetin e tyre; f. zhvillimi i politikave dhe procedurave për kontrollin e infeksionit; g.
udhëzimi i punonjësve që të zbatojnë masat e karantinës, veçanërisht pas udhëtimit
në zona me rrezik të lartë ose pas kontaktimit me një person që ka rezultuar pozitiv;
gj. udhëzimi i punonjësve që të qëndrojnë në shtëpi ose të punojnë nga shtëpia nëse
kanë simptoma të ngjashme me gripin (p.sh. ethe, kollë, etj.) pavarësisht historisë së
tyre në lidhje me udhëtimet ose kontaktimin e personave të infektuar; h. respektimi i
detyrimeve për raportimin tek autoritetet shëndetësore dhe inspektoriatet e punës
sipas legjislacionit dhe praktikës kombëtare132.

Identifikimi dhe kontrolli i rreziqeve nga COVID-19 te punonjësit ose njerëzit e tjerë të
lidhur me vendin e punës mund të përfshijnë: a. monitorimin nga afër të udhëzimeve
dhe këshillave zyrtare, veçanërisht të përditësimeve nga autoritetet shëndetësore
kombëtare dhe lokale dhe OBSH; b. rishikimin e politikave dhe masave të brendshme
për kontrollin e infeksionit, përfshirë edukimin e punonjësve në lidhje me praktikat më
të mira për sigurinë dhe higjienën; c. sigurimin që punonjësit janë të informuar në lidhje
me periudhat dhe kërkesat e izolimit / karantinës në përputhje me direktivën / këshillat
e autoriteteve kombëtare dhe lokale; ç. dhënien e këshillave të qarta për punonjësit në
lidhje me veprimet që duhet të ndërmarrin nëse nuk ndjehen mirë ose mendojnë se
mund të kenë simptomat e COVID-19; d. monitorimin e këshillave dhe kufizimeve më
të fundit në lidhje me udhëtimet për këdo që planifikon të udhëtojë për punë; dh.
përcaktimin nëse aktivitetet e punës i rrezikojnë njerëzit e tjerë; ë. planifikimin për
situatat emergjente për të menaxhuar mungesat e stafit dhe planet për të menaxhuar
ngarkesën e rritur të punës; f. sigurimin e informacionit dhe linqeve për punonjësit në
lidhje me shërbimet përkatëse nëse kërkojnë mbështetje; g. kontaktimin e linjave
telefonike të emergjencës apo shërbimet mbështetëse që ofrojnë informacion në rang

132 Idem.

101

kombëtar dhe lokal për shëndetin në lidhje me COVID-19 për të marrë informacionin
dhe udhëzimet më të fundit133.

4.4 Puna nga shtëpia
Në përputhje me këshillat e OBSH-së, qeveritë po marrin masa të ndryshme për të
frenuar përhapjen e COVID-19, deri në masën e mbylljes së veprimtarive jo
thelbësore, duke kufizuar lëvizjen e njerëzve, apo edhe mbylljen e qyteteve të tëra. Në
këtë situatë të pasigurt, është e rëndësishme që punëdhënësit të përgatisin plane
emergjente për t'iu përgjigjur situatave të ndryshme sipas rastit134. Reduktimi i kontaktit
ballë për ballë është një masë e rëndësishme për të lehtësuar ndikimin e COVID-19.
Në varësi të vendndodhjes dhe përhapjes së COVID-19, punëdhënësit mund të kenë
nevojë t’u kërkojnë punonjësve që të punojnë nga shtëpia, ose punonjësit vetë mund
të kërkojnë të punojnë nga shtëpia, nëse kjo është e mundur135. Megjithatë, kjo
shoqërohet me një sërë implikimesh praktike që duhen marrë parasysh136. Edhe pse
jo çdo pozicion dhe çdo aktivitet mund të zhvillohet nga distanca, kjo është një mundësi
imediate që duhet konsideruar për shumë vende pune nëse situata e virusit COVID19 përkeqësohet137. Po aq e rëndësishme është që të mos harroni se pavarësisht
vendit ku punojnë punonjësit, punëdhënësit janë ende përgjegjës për shëndetin e tyre
fizik dhe sigurinë gjatë punës, si edhe për mirëqenien e tyre mendore138. Punëdhënësit
duhet të hartojnë një direktivë ose udhëzim për ndërmarrjen në lidhje me punën nga
shtëpia për të ofruar këshilla të qarta për punonjësit e tyre. Përgjigjet e pyetjeve të
mëposhtme mund të jenë të dobishme kur merret parasysh kjo formë pune dhe gjatë
hartimit të direktivës së ndërmarrjes139.

Para se të vendosin për organizimin e punës nga shtëpia, punëdhënësit duhet të
shikojnë nëse veprimtaria e punës është e përshtatshme për punën në distancë 140.

133 Idem.
134https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_dialogue/--act_emp/documents/publication/wcms_745024.pdf
135 https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_dialogue/--act_emp/documents/publication/wcms_745024.pdf
136 https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_dialogue/--act_emp/documents/publication/wcms_745024.pdf
137 https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_dialogue/--act_emp/documents/publication/wcms_745024.pdf
138 https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_dialogue/--act_emp/documents/publication/wcms_745024.pdf
139 https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_dialogue/--act_emp/documents/publication/wcms_745024.pdf
140 https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_dialogue/--act_emp/documents/publication/wcms_745024.pdf
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Nëse po, atëherë punëdhënësit duhet të diskutojnë me stafin e tyre për t'u siguruar në
lidhje me aspektet e mëposhtme: a. sigurimi i pajisjeve, teknologjisë dhe trajnimit të
duhur që janë thelbësore për të qëndruar të lidhur me kolegët dhe organizatën; b.
përcaktimi i pritshmërive të qarta për drejtuesit dhe punonjësit në lidhje me punën dhe
kushtet e punës; c. fleksibiliteti i kohës për të mbështetur produktivitetin e punonjësve
dhe për t'iu krijuar mundësinë që të punojnë në kohë dhe vende të përshtatshme; ç.
vlerësimi i risqeve për sigurinë dhe shëndetin dhe marrja e masave të arsyeshme
parandaluese në lidhje me punën nga shtëpia (i) nëse përfshin detyra manuale, (ii)
rreziqe dhe risqe, (iii) sigurinë elektrike dhe (iv) mjedisin e përgjithshëm si zhurma,
ndihma e parë për arsye sigurie ose daljet e emergjencës në rast zjarri, etj; d. vlerësimi
i risqeve të mundshme të raportuara nga punonjësi, përfshirë risqet specifike në lidhje
me punën nga shtëpia (p.sh. dhuna në familje); dh. dakordimi i detyrimeve të
punonjësve në lidhje me elemente dhe politika të tilla si orari i punës, konfidencialiteti
dhe praktikat e sigurta të punës gjatë punës në shtëpi; e. sigurimi i hapësirave të
përshtatshme të punës; vendosja e mjeteve të kontaktit ndërmjet punëdhënësit dhe
punonjësit dhe organizimi paraprak i mjeteve të komunikimit141.

Pajisjet që përdoren normalisht në vendin e punës, si p.sh. laptopi, mous-i, monitori,
tastiera dhe kufjet, mund të përdoren për të kryer edhe punën nga shtëpia
(teleworking).142 Nëse ndonjëra nga pajisjet ofrohet nga punëdhënësi, ajo duhet të jetë
në gjendje të mirë dhe e përshtatshme për aktivitetin e punës. Pajisjet e përshtatshme
tashmë të disponueshme në shtëpinë e punonjësit mund të konsiderohen për punë të
përkohshme në distancë (teleworking).143

Punëdhënësit duhet t'u japin informacion punonjësve për çështje që lidhen me punën
që duhet të kryhet në shtëpi. Për punën në distancë (teleworking), punëdhënësi duhet
të marrë parasysh sa vijon144:
a. Sigurinë e të dhënave: punëdhënësi duhet të garantojë ruajtjen e
sigurisë së të dhënave në rastet kur stafi punon nga shtëpia. Kur puna
141 https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_dialogue/--act_emp/documents/publication/wcms_745024.pdf
142 https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_dialogue/--act_emp/documents/publication/wcms_745024.pdf
143 https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_dialogue/--act_emp/documents/publication/wcms_745024.pdf
144 https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_dialogue/--act_emp/documents/publication/wcms_745024.pdf
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në distancë përfshin transmetimin e të dhënave konfidenciale jashtë
vendit të punës, punëdhënësi duhet të sigurojë që sistemet të
mundësojnë transmetimin e sigurt të të dhënave të tilla.
b. Aftësitë: ekzistenca e një sistemi të fuqishëm të teknologjisë së
informacionit me mbrojtjen e nevojshme është e domosdoshme, ashtu
si edhe aftësitë dhe informimi i punonjësit në distancë. Trajnimi në
internet mund të përdoret për të rifreskuar aftësitë në këtë fushë.
c. Mirëqenien: (i) punëdhënësit duhet të ofrojnë detyra të ndryshme pune
për të bërë të mundur që punonjësit të mos punojnë në të njëjtin pozicion
për periudha të gjata kohe; (ii) të vendosin pajisjet në atë mënyrë që
minimizon rrotullimet apo zgjatjen për t'i arritur; (iii) të ketë hapësirë të
mjaftueshme pune për pajisjet dhe çdo material tjetër të nevojshëm për
të kryer punën; dhe (iv) të inkurajojnë punonjësit që të bëjnë ndërprerje
të vazhdueshme dhe të qëndrojnë në këmbë dhe të lëvizin herë pas
here.

Në përgjithësi, nëse të dy palët bien dakord për punën nga shtëpia, punonjësit duhet
të mbulohen me kompensim/ sigurim145. Sidoqoftë, punëdhënësit këshillohen që t'i
referohen legjislacionit kombëtar në lidhje me kompensimin e punonjësve për të
verifikuar se kush është përgjegjës për sigurinë dhe shëndetin e punonjësve, në rast
se ky i fundit pëson një dëmtim gjatë punës në shtëpi146.

Punonjësit kanë detyrimin ligjor për të bashkëpunuar me punëdhënësin me qëllim
garantimin e një mjedisi pune të sigurtë dhe të shëndetshëm në mbështetje të
dispozitave përkatëse ligjore, marrëveshjeve kolektive ose politikave të kompanisë147.
Është e rëndësishme të ritheksohet që ky detyrim mbetet në fuqi pavarësisht kontekstit
informal, siç është shtëpia e një personi148. Punonjësit duhet të bëjnë kujdes të

145 https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_dialogue/--act_emp/documents/publication/wcms_745024.pdf
146 https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_dialogue/--act_emp/documents/publication/wcms_745024.pdf
147 https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_dialogue/--act_emp/documents/publication/wcms_745024.pdf
148 https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_dialogue/--act_emp/documents/publication/wcms_745024.pdf
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arsyeshëm për të mbrojtur sigurinë e tyre dhe të ndjekin këshillat e mjekut të tyre të
përgjithshëm, ofruesve të kujdesit shëndetësor dhe punëdhënësve 149.

4.5 Përfundimi i marrëdhënieve të punës
Qeveritë e vendeve të ndryshme kanë marrë një sërë masash në përgjigje të COVID19, përfshirë mbylljen e kufijve, kufizimin e lëvizjes, mbylljen e aktiviteteve jo
thelbësore, etj., gjë që ndikon në funksionimin dhe qëndrueshmërinë e bizneseve 150.
Punëdhënësit duhet të jenë të përgatitur dhe të zbatojnë një plan emergjence për
biznesin nëse kërkohet nga situata.

Si rezultat i masave të marra nga qeveritë për të zvogëluar përhapjen e mundshme të
COVID-19, bizneset në disa sektorë kanë pësuar rënie të ndjeshme në vëllim dhe të
ardhura. Si përgjigje ndaj kësaj situate, disa punëdhënës do të duhet të zbatojnë masa
për të reduktuar kostot duke pakësuar operacionet e tyre 151. Për shembull, bizneset
mund të kenë nevojë: (i) të 'ngrijnë' punësimet e reja; (ii) të reduktojnë çdo krah pune
plotësues siç janë kontraktorët; (iii) të reduktojnë orarin e punës së punonjësve; (iv) të
japin paraprakisht lejen vjetore ose lejen që iu takon për shkak të shërbimit për një
kohë të gjatë në ndërmarrje ose me pagë të reduktuar; (v) të inkurajojnë punonjësit që
të marrin leje pa të drejtë page, etj.152 Aftësia e një punëdhënësi për të bërë ndryshime
të tilla do të varet kryesisht nga legjislacioni në fuqi, marrëveshja kolektive ose kontrata
që zbatohet për punonjësit e tyre.153 Punëdhënësit duhet të jenë të informuar në lidhje
me masat e qeverisë, mbrojtjen sociale dhe mbështetjen për punonjësit, përfshirë
mbështetjen me të ardhura, transferimin e parave të gatshme, ndihmën sociale,
pagesat e papunësisë, lejen duke iu ruajtur vendin e punës, etj. dhe t'i komunikojnë
këto informacione tek punonjësit.154

149 https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_dialogue/--act_emp/documents/publication/wcms_745024.pdf
150 Udhëzues për punëdhënësit në lidhje me menaxhimin e vendit të punës gjatë COVID-19, ILO, 2020.
151 Idem.
152 Idem.
153 Idem.
154 Idem.
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Për shkak të masave të marra nga disa qeveri për të kufizuar ose mbyllur përkohësisht
aktivitetet e biznesit, ose për shkak të rënies së kërkesës nga konsumatorët, disa
punëdhënës mund të detyrohen të reduktojnë fuqinë e tyre punëtore dhe të shkurtojnë
vendet e tyre të punës.155 Paraprakisht punëdhënësi duhet të vlerësojë: (i) nëse ka
ndonjë mundësi për rishpërndarjen e tyre brenda biznesit ose subjekteve
bashkëpunëtore; (ii) ligjet, rregulloret dhe politikat kombëtare në fuqi, direktivat ose
këshillat në kontekstin e situatës aktuale; (iv) detyrimet për konsultime sipas ligjeve
dhe rregulloreve në fuqi, marrëveshjeve kolektive ose politikës së ndërmarrjes,
përfshirë angazhimin e sindikatës, nëse është e aplikueshme; skemat e mbështetjes,
stimujt ose paketat financiare të ofruara nga qeveria përkatëse për biznesin për të
kapërcyer këtë situatë të vështirë, p.sh. lehtësimi i taksave, asistenca e fluksit monetar,
subvencionet e pagave, pagesa e ndihmës emergjente etj.156

Nëse punëdhënësit duhet të reduktojnë fuqinë e tyre punëtore, pjesa më e madhe e
legjislacionit të punës përmban dispozita në lidhje me pagesat në rast shkurtimi të
vendit të punës ose përfitimet nga ndërprerja e marrëdhënies së punës për të gjithë
ose për grupe të veçanta punonjësish, duke iu nënshtruar kushteve të caktuara.
Shuma që iu takon punonjësve të cilëve iu është shkurtuar vendi i punës varet
zakonisht nga shërbimi i tyre i vazhdueshëm, si dhe kushtet e parashikuara në
marrëveshjet kolektive ose kontratat në fuqi. Disa marrëveshje kolektive, kontrata
pune ose politika të ndërmarrjeve parashikojnë edhe një pagesë në rast shkurtimi të
vendit të punës, e cila zakonisht qëndron mbi dispozitën ligjore. Para marrjes së
hapave për të shkurtuar vendin e punës së një punonjësi, rekomandohet që
punëdhënësit të marrin këshilla në lidhje me rrethanat specifike pasi çdo shkurtim i
vendit të punës ka të ngjarë të shqyrtohet shumë, të diskutohet dhe, prandaj duhet të
konsiderohet si alternativa e fundit.

Disa legjislacione të punës ose marrëveshje kolektive mund të përmbajnë dispozita që
i japin punëdhënësve të drejtën të largojnë përkohësisht punonjësit e tyre pa të drejtë

155 Idem.
156 Idem.

106

page gjatë periudhave të caktuara.157 Ky mund të jetë rasti kur një biznes preket rëndë
nga kufizimet e importit / eksportit për shkak të COVID-19, sa që nuk ka punë në
dispozicion për punonjësit, ose për shkak të ndërprerjes së punës për arsye që janë
jashtë kontrollit të punëdhënësve.158

Punëdhënësit duhet të komunikojnë në mënyrë të qartë dhe transparente impaktin e
virusit COVID19 dhe të masave për shëndetin dhe sigurinë publike në operacionet,
shërbimet dhe gjendjen financiare të kompanisë.159 Kjo mund t'i ndihmojë punonjësit
të kuptojnë pashmangshmërinë e shkurtimeve dhe ndërprerjeve të aktivitetit. 160 Nëse
nuk zbatohen në mënyrë rigoroze në përputhje me detyrimet ligjore ose marrëveshjet
kolektive, pushimet nga puna ka gjasa që të shqyrtohen nga afër dhe të kundërshtohen
nga punonjësit ose sindikatat.161 Rekomandohet që punëdhënësit, përpara marrjes së
vendimit për të pushuar përkohësisht punonjësit (përveç rasteve kur kjo vjen si rezultat
i një direktive qeveritare), të konsultohen me punonjësit ose sindikatën (nëse është e
aplikueshme) për të parë nëse mund të merren masa alternative si dhe të informojnë
autoritetet përkatëse (nëse nevojitet).162 Është e rëndësishme që të mendohet disa
hapa përpara.163 Punëdhënësit duhet të kenë parasysh që operacionet e punës do të
rinisin, dhe ata do të kenë përsëri nevojë për punonjësit e tyre të trajnuar dhe të
kualifikuar164. Është në interesin e punëdhënësve që të menaxhojnë reduktimin e
numrit të stafit dhe largimet nga puna në atë mënyrë që do të bënte të mundur ruajtjen
e besimit dhe sigurisë së punonjësve165.

4.6 Mbrojtja nga diskriminimi dhe privatësia
Me rritjen e vëmendjes ndaj zhvillimeve të COVID-19, edhe frika dhe ankthi përhapen
me lehtësi duke zhvilluar stigma kundrejt atyre që sëmuren apo janë ekspozuar ndaj

157 Idem.
158 Idem.
159 Idem.
160 Idem.
161 Idem.
162 Idem.
163 Idem.
164 Idem.
165 Idem.
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kësaj epidemie.166 Punëdhënësit duhet të rishikojnë me kujdes dhe të marrin parasysh
detyrimet e tyre në lidhje me shëndetin dhe sigurinë e punonjësve167. Kjo duhet të
bëhet në mënyrë që të shmanget ndonjë rrezik i mundshëm që praktikat e një
punëdhënësi të lejojnë diskriminimin në mënyrë të kundërligjshme ose ngacmimin e
punonjësve, ose anëtarëve të familjeve të tyre, të cilët janë prekur nga COVID-19168.
Punëdhënësit do të jenë përgjegjës për sjelljen e punonjësve që diskriminojnë ose
ngacmojnë punonjësit e tjerë, ose anëtarët e familjes së tyre, të cilët janë prekur nga
COVID-19. Për të shmangur këtë, punëdhënësit duhet të tregojnë se kanë ndërmarrë
masa të arsyeshme për të shmangur një sjellje të tillë 169. Masat e arsyeshme
përfshijnë: (i) hartimin e një politike dhe zbatimin e masave për të parandaluar dhe
trajtuar diskriminimin, dhunën dhe ngacmimin në vendin e punës (në kontekstin e
COVID-19 dhe më gjerë); (ii) ofrimin e trajnimeve për punonjësit për të reduktuar
stigmën sociale dhe për të parandaluar diskriminimin, dhunën dhe ngacmimin ndaj
punonjësve, ose anëtarëve të familjes së tyre lidhur me COVID-19; (iii) inkurajimin e
punonjësve për të qenë proaktivë për raportimin e incidenteve të sjelljeve të
papërshtatshme, diskriminuese, ngacmuese ose abuzive tek mbikëqyrësit e tyre,
drejtoria e burimeve njerëzore, sindikata ose strukturat drejtuese; (iv) krijimin e një
procedure për trajtimin e ankesave dhe raportimin e rasteve të diskriminimit dhe
ngacmimeve të paligjshme dhe marrja e masave për të siguruar që mekanizmat për
ankesat dhe raportimin të jenë sa më konfidencial, të ndjeshëm ndaj faktorit gjinor dhe
të sigurtë; (v) inkurajimin e përdorimit të gjerë dhe jodiskriminues të mekanizmave për
ankesat dhe raportimin dhe garantimin që ato të jenë lehtësisht të arritshme nga të
gjithë punonjësit, përfshirë punonjësit migrantë, personat me aftësi të kufizuara dhe
grupet e pakicave; dhe (vi) identifikimin e rasteve të diskriminimit dhe reagimin e
shpejtë ndaj tyre në përputhje me politikat dhe procedurat dhe marrjen e masave për
të parandaluar që një sjellje e tillë të ndodhë përsëri170.

166 Idem.
167 Idem.
168 Idem.
169 Idem.
170 Idem.
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Punëdhënësit mund të minimizojnë rrezikun e pretendimeve të kundërligjshme për
diskriminim duke zbatuar masat e përshkruara më lart171. Gjithashtu, punëdhënësit
mund të sigurojnë që çdo vendim i marrë në lidhje me frekuentimin e punonjësve ose
autorizimin mjekësor janë në përputhje me udhëzimet ose direktivat e autoriteteve
shëndetësore kombëtare ose lokale.172

Punëdhënësit ndoshta do të duhet të mbledhin, përdorin dhe nxjerrin informacione
personale, përfshirë historinë e udhëtimit dhe gjendjen shëndetësore, për të
parandaluar ose menaxhuar përhapjen dhe rrezikun e COVID-19 në vendin e punës.
Punëdhënësit duhet të sigurohen që procedurat dhe praktikat janë në përputhje me
legjislacionin kombëtar për nxjerrjen e informacionit shëndetësor (nëse ka).
Rekomandimi për Shërbimet Shëndetësore në Punë, 1985 (Nr. 171) parashikon që
privatësia e punonjësve duhet të mbrohet dhe se mbikëqyrja shëndetësore nuk duhet
të përdoret për qëllime diskriminuese ose në ndonjë mënyrë tjetër paragjykuese për
interesat e tyre.173 Në përgjithësi, punëdhënësit nuk duhet të zbulojnë arsyet e lejes
ose të punës në distancë për një punonjës, përveç se për ata punonjës që e kërkojnë
këtë lloj informacioni për të kryer detyrat e tyre të punës.174 Kur është e mundur,
punëdhënësit duhet të njoftojnë punonjësit që i janë nënshtruar një rreziku të lartë të
infektimit me COVID-19 në vendin e punës175. Ajo që përbën një rrezik të lartë do të
ndryshojë në varësi të llojit të punës dhe personit me të cilin shoqërohen dhe duhet të
përcaktohet në konsultim me personelin e kualifikuar mjekësor176. Në kryerjen e
njoftimeve të tilla, punëdhënësit duhet të bëjnë përpjekje të arsyeshme për të mos
zbuluar informacione që mund (vetëm ose së bashku me informacione në dispozicion
publik) të identifikojnë individin177. Qëllimi është sigurimi i informacionit të mjaftueshëm
për punonjësit që mund të jenë ekspozuar për të marrë këshilla mjekësore dhe, nëse
është e nevojshme, trajtim178.

171 Idem.
172 Idem.
173 Idem.
174 Idem.
175 Idem.
176 Idem.
177 Idem.
178 Idem.
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KREU V
JURISPRUDENCA
5.1 Çështje gjyqësore Mars 2020 – Dhjetor 2020.

Nga një ekzaminim i të dhënave të ekstraktuara nga Gjykata e Rrethit Gjyqësor Tiranë,
për periudhën Mars 2020 – Dhjetor 2020, arrijmë të evidentojmë numrin e lartë të
çështjeve gjyqësore të ardhura përpara kësaj gjykate lidhur me paditë për çështjet e
punës. Grafikët e mëposhtëm tregojnë qartë se për këtë interval kohor pranë Gjykatës
së Rrethit Gjyqësor Tiranë, janë depozituar 451 kërkesë padi për marrëdhëniet e
punës dhe bashkë me çështjet e mbartura numri total i çështjeve ka shkuar në 937
çështje gjyqësore. Nga këto çështje 111 janë pranuar dhe 205 janë ankimuar pranë
Gjykatës së Apelit Tiranë.
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5.2 Çështje gjyqësore Janar 2021- Shkurt 2021.

Nga një ekzaminim i të dhënave të ekstraktuara nga Gjykata e Rrethit Gjyqësor Tiranë,
për periudhën Janar 2021 – Shkurt 2021, arrijmë të evidentojmë numrin çështjeve
gjyqësore të ardhura përpara kësaj gjykate lidhur me paditë për çështjet e punës. Të
dhënat e mësipërme tregojnë shumë qartë se për këtë interval kohor pranë Gjykatës
së Rrethit Gjyqësor Tiranë, janë depozituar 24 kërkesë padi për marrëdhëniet e punës
dhe bashkë me çështjet e mbartura numri total i çështjeve ka shkuar në 737 çështje
gjyqësore. Nga këto çështje 2 janë pranuar dhe asnjë nuk është ankimuar pranë
Gjykatës sëApelit Tiranë.
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5.3 Raste gjyqësore të përzgjedhura për t’u trajtuar.

5.3.1 Çështja K.LL vs. E.B.N
Çështja gjyqësore me Nr. Regj.Themeltar 7648, me palë paditëse Z. K.LL dhe palë e
paditur shoqëria E.B.N, trajton kërkesë padinë me objekt: ‘detyrimin e palës së paditur
për pagimin e dëmshpërblimit të 12 pagave mujore për zgjidhjen e kontratës së punës
pa shkaqe të justifikueshme dhe detyrimin e palës së paditur për të paguar pagën e
pezulluar për muajit Prill – Qershor’.

Rrethanat e Faktit:

a) Për shkak të pandemisë Covid-19, pala e paditur dhe pala paditëse kanë lidhur
kontratën individuale të punës e cila rregullonte marrëdhënien e tyre të punës;
b) Më datë 27.03.2020, palët nënshkruajnë rregullisht amendamentin kontraktor
për reduktimin e pagës, e pranuar në formë shkresore edhe nga punëmarrësi;
c) Më datë 08.04.2020, pala e paditur i njofton palës paditëse ‘njoftimin për
pezullimin e përkohshëm të pagës’ duke parashikuar se gjatë gjithë
kohëzgjatjes së pezullimit, i padituri do t’i paguajë paditësit kontributet e
sigurimeve shëndetësore dhe shoqërore dhe paditësi gjatë kohëzgjatjes së
pezullimit nuk do të ushtrojë detyrat e tij funksionale, deri sa të përfundojë
pandemia Covid-19. Ky akt është nënshkruar nga paditësi dhe ai ka deklaruar
se është dakord;
d) Më datë 28.05.2020, Asambleja e Përgjithshme e shoqërisë tregtare (pala e
paditur), mblidhet dhe vendos reduktimin e fuqisë punëtore, ku ndër të tjera
përfshihej edhe pozicioni i palës paditëse;
e) Më datë 28.05.2020, palës paditëse i komunikohet ‘njoftimi për realizimin e një
takimi’, në orën 16:27;
f) Më datë 01.06.2020, në orën 11:30, mblidhen palët dhe mbahet një procesverbal, ku palët parashtrojnë mendimet e tyre lidhur me zgjidhjen e kontratës
së punës;
g) Më datë 03.06.2020, palës paditëse i komunikohet ‘vendimi për zgjidhjen e
marrëdhënies së punës’, duke respektuar afatin e njoftimit sipas Kodit të Punës,
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i cili argumenton vendimin e shoqërisë së paditur dhe jep arsyet e zgjidhjes, për
shkak të ri-organizimit të ndërmarrjes dhe reduktimit të fuqisë punëtore.

Paditësi pretendon se:

a) Pala e paditur e ka zgjidhur kontratën individuale të punës në mënyrë të
menjëhershme dhe të pa justifikuar;
b) Motivi i përdorur nga i padituri për zgjidhjen e kontratës individuale të punës
është në shkelje të hapur të ligjit.

Duke qenë se çështja është në proces shqyrtimi, në cilësinë e Ekspertit do të jap disa
opinione rreth kësaj çështjeje, pa paragjykuar vendimin që do të japë Gjykata.

Në mendimin tim, procedura e ndjekur nga ana e palës së paditur është në përputhje
me parashikimet e Kodit të Punës dhe pretendimet e palës paditëse nuk qëndrojnë.
Sipas Nenit 138/4 të Kodit të Punës “....Bëjnë përjashtim pushimet që ndodhin për
arsye ekonomike, teknologjike ose strukturore, që kërkojnë ndryshime në planin e
punësimit. Në këtë rast, pushimet duhet të respektojnë rregullat e përcaktuara në
kreun XIV.”

Bazuar sa më lartë cituar, pala e paditur i ka respektuar të gjitha procedurat e
specifikuara në kreun XIV të Kodit të Punës.

Aspekti në të cilin do të ravijëzoj, është procedura e pezullimit të pagës. Kodi i Punës
në fuqi, nuk e ka të parashikuar në asnjë dispozitë të tij ‘pezullimin e pagës’ apo
‘pezullimin e marrëdhënies së punës’. Nga ana tjetër, duke qënë se një parashikim i
tillë nuk është i ndaluar, mund të deduktojmë që lejohet. Por pyetja që shtrohet është
deri në çfarë mase dhe sa proporcionale duhet të jetë?

Përgjithësisht, nga praktika ndërkombëtare, evidentohet që raste të pezullimeve nga
puna, kanë të bëjnë përgjithësisht, por duke mos u kufizuar vetëm në to, me raste të
posaçme, si psh. fillimi i një procesi penal kundrejt punëmarrësit dhe deri në datën e
një Vendimi Penal të formës së prerë, marrëdhënia e punës pezullohet, por nuk
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zgjidhet. Në rastin konkret, mjaft atipik, është pezulluar paga e punëmarrësit, por nuk
është zgjidhur marrëdhënia juridike e punës, sepse punëdhënësi ka vazhduar të
paguajë për punëmarrësin kontributet e sigurimeve shëndetësore dhe shoqërore dhe
punëmarrësi ka vazhduar të qëndrojë në borderonë e punëdhënësit. Vlen për t’u
theksuar fakti që punëmarrësi ka dakordësuar në mënyrë eksplicite mbi përmbajtjen e
aktit dhe e ka nënshkruar atë.

Duke marrë në konsideratë efektin e forcës madhore, pandemisë Covid-19 dhe
eksternalitetet negative financiare të shkaktuara në zinxhirin e operacioneve tregtare
të biznesit, duhet analizuar vlefshmëria e aktit, bazuar në dispozitat e Kodit të Punës
dhe Kodit Civil.

Në gjykimin tim, bazuar në Kodin e Punës në fuqi dhe Nenet 92-94 të Kodit Civil, akti
është plotësisht i vlefshëm. Por, punëdhënësi ka detyrimin të provojë pse ka zgjedhur
të pezullojë këtë punëmarrës dhe cilat do të ishin efektet financiare n.q.s ky
punëmarrës nuk do të pezullohej.
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KREU VI
KONKLUZIONE DHE REKOMANDIME

Nga analiza shkencore, e trajtuar si në rrafshin teorik ashtu edhe atë praktik, kam
deduktuar këto konkluzione dhe rekomandime:

N

ë kreun e parë, është trajtuar në mënyrë të zgjeruar kuadri ligjor në fuqi në R.Sh-

së, i cili rregullon marrëdhëniet e punës. Janë trajtuar në mënyrë hierarkike të gjitha
aktet ligjore në fuqi, duke filluar me Kushtetutën e R.Sh-së dhe duke përfunduar me
Kodin e Punës. Rëndësi të veçantë merr analiza e kontratës individuale të punës dhe
asaj kolektive, si edhe sindikatat në R.Sh-së. Kodi i Punës, trajton në mënyrë të gjerë
kontratën individuale dhe kolektive të punës.

Konkludohet se: Kontrata e individuale e punës është një veprim juridik bilateral dhe
një kontratë bilaterale, e cila gjen shprehje vullneti për detyrime të ndërsjellta midis
palëve. Në këtë kuadër kontrata e punës i përket kategorisë së kontratave me veprime
të ndërsjellta, që do të thotë se detyrimet dhe të drejtat e palëve janë bilaterale. Kjo
është një kontratë e cilësuar nga ligji, respektivisht Kodi i Punës dhe është

e

individualizuar dhe e rregulluar në mënyrë eksplicite nga ligji. Personalisht, duke u
bazuar në karakteristikat dalluese me kontrata të tjera tipike dhe atipike, deduktoj se
kontrata individuale e punës është një kontratë autonome, kontratë e një lloji sui
generis. Kontrata e punë sintetizon pasoja juridike vetëm për palët e kësaj kontrate
dhe jo për të tretët, por nga kjo kontratë mund të lindë përgjegjësia jashtë kontraktore
e punëdhënësit në rastet e parashikuara në mënyrë eksplicite nga legjislacioni i punës.
Është një kontratë me shpërblim, kësisoj shpërblimi është një kusht konstitutiv i kësaj
kontrate, mungesa e të cilit e bën atë të pavlefshme. Kjo do të thotë që mungesa e
shpërblimit deformon kontratën e punës. Afati nuk është një element thelbësor
kontraktor sepse kontrata individuale e punës mund të jetë me ose pa afat, sipas
modaliteteve kontraktore të palëve. Kontrata individuale e punës është një kontratë
konsensuale, ajo quhet e lidhur kur përputhet vullneti i palëve kontraktore. Kjo është
një kontratë jo-formale dhe forma kërkohet për arsye ad probationem.
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Konkludohet se: Essentialia negotii, janë: (i) një ose më shumë subjekte, (ii) vullneti,
(iii) forma e shfaqjes së vullnetit dhe (iv) shkaku. Këto janë elementë konstitutive,
absolutisht të domosdoshëm dhe të kërkueshëm për ad valeditatem të kontratës së
punës.

Konkludohet se: Elementët rastësorë ose aksidentalë të kontratës së punës, janë
modifikime të vendosura nga palët në formën e klauzolave pa prekur tipin e veçantë
të kontratës së punës dhe e kufizojnë përmbajtjen e kontratës së punës në një farë
mënyre. Këto klauzola të ndryshme, që konkretisht ekzistojnë vetëm nëse dëshirohen
në mënyrë eksplicite, disa prej tyre kanë një peshë të veçantë duke u gjendur të
përsëritura në varësi të situatave të veçanta, ato janë: kushti dhe afati.

Konkludohet se: Edhe Kontrata e Punës i nënshtrohet regjimit të pavlefshmërisë
absolute dhe asaj relative. Si çdo veprim tjetër juridik, pёr kontratën e punës zbatohet
sanksioni i pavlefshmërisë, nëse nuk janë respektuar kushtet thelbësore që kërkon
legjislacioni për vlefshmërinë e saj. Duke qenë se, kodi i punës nuk rregullon institutin
e pavlefshmërisë së kontratës së punës, atëherë rregullat e përgjithshme të kodit civil,
mbi pavlefshmërinë e veprimit juridik do të gjejnë zbatim edhe për institutin e kontratës
së punës, për aq sa nuk bien në kundërshtim me dispozitat e kodit të punës. Problemi
i vetëm është të përcaktojmë se cilat janë kufijtë e zbatimit të normave të kodit civil të
pavlefshmërisë së veprimit juridik mbi pavlefshmërinë e kontratës së punës

Konkludohet se: Puna në shtëpi është një lloj kontrate e zbatuar zakonisht për punët
e dorës të një rëndësie të vogël (për shembull, të industrisë së konfeksionit). Sot
realiteti ka ndryshuar rrënjësisht, sidomos në shfrytëzimin e teknikave të
telekomunikacionit dhe të informatikës, që lejojnë të decentralizohen shumë tipe të
aktivitetit të punës, nga më të sofistikuarat (tregtare, kërkim, mbledhje, përpunim dhe
shkëmbim informacioni), deri tek ato më të thjeshtat (detyra thjesht ekzekutive si për
shembull teledaktilografia etj). Puna nga shtëpia, një fenomen i rregulluar si në Kodin
e Punës dhe në VKM-në Nr.255, datë 25.03.1996, është aplikuar gjerësisht për
rregullimin e marrëdhënieve të punës gjatë pandemisë Covid-19.
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Konkludohet se: Analiza studimore mbi kontratën kolektive në Shqipëri trajtohet në
dy drejtime: së pari, lidhja e ngushtë e saj me organizatën sindikale. Nëse nuk ka
organizim sindikal, nuk ka kontratë kolektive. Kjo nënvizon parimet e funksionimit të
shtetit të së drejtës mbi të cilat ndërtohet mekanizmi ligjor në mbrojtje të të drejtave
dhe lirive themelore të njeriut. E drejta dhe liria sindikale rradhiten si një nga liritë
themelore, të pandashme nga liria për punë. Praktika aktuale në vendin tonë i shfaq
ato në dy kahe të kundërt, duke mos krijuar modelin e duhur demokratik, cfarë
sanksionohet në kontratë dhe që mbrohet nga sindikata. Por, në realitet sindikata nuk
shfaqet gjithmonë si një bashkësi e mbrojtjes së interesave më të larta të palëve që
përfaqëson. Në këtë përplasje interesash duhet të mbijetojë interesi më i lartë: mbrojtja
e lirive themelore të punëmarrësve, jëtës dhe shëndetit të tyre nëpërmjet krijimit të
grupeve të interesit në çdo vendimarrje qoftë brënda kuadrit organizativ të sindikatave,
por edhe nëpërmjet angazhimit në proçeset vendimarrëse në kuadër të politikbërjes
në fushën e lirive sindikale.

Konkludohet se: Legjislacioni ynë ka përcaktuar ligjërisht se kontrata individuale
është pjesë derivative e kontratës kolektive. Në thelb, secila shpreh mbrojtjen e
interesave dhe pozitës ligjore të punëmarrësit, ndaj veprimeve të kundraligjshme apo
arbitrare, qoftë me dashje apo për shkak neglizhence të punëdhënësit në hartimin dhe
zbatimin e kontratës. Përveç hapësirës ligjore rregulluese të përbashkët, ato dallojnë
në fushën e zbatimit dhe veprimit të tyre. Kontrata kolektive përfshin një grup
punëmarrësish në veprimtarinë e saj, ku efektet e respektimit apo mosrespektimit
shtrihen në hapësirë më të gjërë palësh. Por, në përmbajtjen e saj, domosdoshmërisht
duhet të përcaktohet përmbajtja dhe përfundimi i kontratës individuale të punës, e
parashikuar edhe në praktikën ligjore, në të cilën përcaktohet se “Dispozitat e
kontratës kolektive që lidhen me kushtet e punës, rregullojnë drejtpërdrejt kontratat
individuale të punës të lidhura nga çdo punëdhënës që ka përfunduar këtë kontratë”.
Po në rastin kur dispozita rregulluese e kontratës individuale të punës është më pak e
favorshme për punëmarrësin sesa dispozita e kontratës kolektive cila kontratë do të
ketë epërsi juridike në këtë rast? Efektet juridike në këtë rast do të shtrihen mbi
kontratën individuale, duke shpallur pavlefshmërinë dispozitive dhe zëvendësimin e
dispozitës nga kontrata kolektive. Kontrata kolektive nuk mund të përmbajë dispozita
më pak të favorshme për punëmarrësit se ato të ligjeve dhe akteve nënligjore në fuqi,
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me përjashtim të rasteve të parashikuara shprehimisht në ligj. Marrëdhënia juridike që
krijohet mes kontratës individuale dhe kolektive, analizohet pikësepari nga ana
funksionale e tyre. E para krijohet për punëmarrësit për të saktësuar të drejtat specifikë
për ata, ndërsa e dyta është epiqëndra e mbrojtjes kolektive të punëmarrësve
nëpërmjet përfaqësimit në Sindikatë. Deduktohet që të dyja kontratat kanë ose duhet
të kenë një qëllim, mbrojtjen e pozitës juridike të punëmarrësve. Vërtet kontratat e
punës (individuale dhe kolektive), krijohen si të pavarura, por ndërlidhen në qëllimet e
tyre funksionale dhe parimore. Si shuhen, si përfundojnë këto kontrata? Të pavarura?
Apo me përfundimin e njërës kontratë shuhet edhe tjetra? Përfundimi i kontratës
kolektive duke qënë se ne trajtim i është dhënë një rol epërsie mbi kontratën
individuale, “Kontrata kolektive pushon së ushtruari efektet e saj ndaj palëve
kontraktuese, kur përmbushet afati i zgjidhjes së saj” që do të thotë se kontrata
kolektive përfundon më përmbushjen e kohëzgjatjes (të caktuar ose të pacaktuar). Por
çfarë do të ndodh me kontratën individuale si vartëse e kontratës kolektive? Neni 175
i Kodit të Punës e parashikon qartë castin e përfundimit të kontratës kolektive dhe
efektin shues me kontratën individuale, “Çdo kontratë individuale pune, e përfshirë në
fushën e zbatimit të kontratës kolektive, vazhdon të rregullohet nga dispozitat e kësaj
kontrate, me përjashtim të rasteve kur ajo është ndryshuar me marrëveshje midis
punëdhënësit dhe punëmarrësit ose kur është zgjidhur midis tyre, I njëjti rregull
zbatohet për marrëdhëniet midis punëdhënësit dhe punëmarrësit dhe personi juridik
të parashikuar nga palët në kontratën kolektive” Panvarsisht lidhjes që ekziston midis
dy kontratave , kontrata kolektive, mbaron, me përfundimin e kohëzgjatjes së saj,
kurse kontrata individuale vazhdon të ekzistojë, pavarësisht se rregullimi i saj kryehet
brenda fushës së zbatimit të kontratës kolektive. Rasti kur dy kontratat përfundojnë në
të njëjtën kohë, është ai kur marrëdhënia juridike e punës ndryshon ose shuhet.
Legjislacioni i punës rregullon pasojat e zgjidhjes së kontratës kolektive duke
parashikuar”se të gjitha përfitimet që rrjedhin nga Kontrata Kolektive, janë të vlefshme
gjatë kohëzgjatjes së saj, e drejta për të përfituar shuhet në të njëjtën kohë me
përfundimin e kontratës”. Ky parashikim ligjor e shfaq natyrën e kontratës kolektive,
një kontratë tipike, që do të nënkuptojë që me mbarimin e saj do të shuhen të gjitha të
drejtat e përfitimit.
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Konkludohet se: Nësë analizojmë mosfunksionimin korrekt të kontratës kolektive,
konkludojmë se rrjedhimisht përballemi me mungesën e një hapësire jurisprudenciale
e cila nuk trajton raste të shkeljeve të rregullta ligjore nga punëdhënësi në cënimin e
interesave personal të punëmarrësve. Kontrata kolektive duhet të jetë zëri dhe forca
ligjore e punëmarrësve. Nëpërmjet saj punëmarrësit organizojnë dialogun me
punëdhënësin, për të përfituar kushte më të favorshme pune në përputhje me të gjithe
elementet thelbësorë të kontratës kolektive të përshtatur me aktet ligjore në fuqi dhe
me aktet ndërkombëtare e europiane të ratifikuara nga shteti ynë. Por deri tani kjo
forcë ligjore është e ndrydhur, indiferente ndaj pozitës së tyre. Përvoja aktuale e
Sindikatave nuk ofron mbështetje për punonjësit, si një organizatë vullnetare e pavarur
që ka për qëllim përfaqësimin dhe mbrojtjen e të drejtave ligjore, interesave ekonomik,
social e profesional të anëtarëve të saj, por është thjesht një mekanizëm i pasqyruar
vetëm në anën formale.

Rekomandojmë: Amendimin e legjislacionit në fuqi në lidhje me Kontratën e Punës
nga shtëpia, në harmoni me rekomandimet dhe udhëzimet e ONP-së, duke qënë se
VKM e vitit 1996 duhet riparë nën dritën e zhvillimeve aktuale social ekonomike.

Rekomandojmë: Ngritja e mekanzimave ndërveprues në forcimin e ligjit mbi mbrojtjen
e interesave të palëve në kontratën kolektive. Kontrata Kolektive nuk është vetëm një
akt formal i shkruar, por brenda saj sanksionohen një sërë dispozitash në mbrojtje të
interesave të palëve duke qënë ligjërisht të lidhur me të. Mbrojtja ligjore duhet të
mbështetet në marrëdhënie të dyanshme me qëllim dhënien e efektivitetit në
funksionimin e saj.

Rekomandojmë: Miratimin e një kuadri të ri rregullativ për Sindikatat në Shqipëri, me
qëllim rritjen e rolit sindikal në marrëdhëniet kolektive. Ndryshimi legjislativ në
parashikimin e organizimit të sindikatave duke ndikuar në transparencën e
funksionalitetit të brendshëm me qëllim rritjen e besueshmërisë për palët subjekt
kontrate. Kontrata kolektive e punës në Shqipëri rregullohet sipas dispozitave
parashikuese të Kodit të Punës së Republikës së Shqipërise duke ndjerë nevojën e
krijimit të një hapësire të re legjislative pse jo të një ligji specifik mbi funksionimin dhe
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mbrojtjen e të drejtave të palëve në kontratën kolektive. Kontrata kolektive është e
pandarë nga e drejta sindikale, ku janë marrëdhëniet sindikale ato që i japin fuqi
juridike asaj. Pavarësht rëndësisë themelore që kanë sindikatat në krijimin, ndryshimin
dhe shuarjen e të drejtave kontraktore, sot Shqipëria përballet me një legjislacion të
vjetër në kohë dhe parime i cili ndjen domosdoshmëri reformimi duke u përshtatur me
ndikimet ekonomike, shoqërore e sociale sipas kushteve bashkëkohore

Rekomandojmë: Organizatat Sindikale duhet të intesifikojnë përpjekjet mbi krijimin e
kuadrit legjislativ në mbrojtjen e jetës dhe shëndetit të gruas, në mos barazimin e
fuqisë fizike në punët e rënda midis burrava dhe grave, sidomos përpilimin e akteve
normative të posacme për mbrojtjen e jetës dhe shëndëtit të gruas shatazënë dhe me
fëmijë në gji. Sindikatave në Shqipëri u kërkohet të veprojnë në përputhje me qëllimet
thelbësore që rrjedhin nga statuti i krijimit të tyre duke mos anashkaluar kompetencat
përfaqësuese. Organizatat Sindikale meritojne të përmbushin me efektshmëri
angazhimin e marr përsipër nga kontrata kolektive në mbrojtje të interesave të të
përfaqësuarëve, punëmarrësvë.

N

ë kreun e dytë, është trajtuar në mënyrë shteruese zgjidhja e kontratës

individuale të punës, me fokus të veçantë impaktin e forcës madhore Covid-19. Kjo
trajtesë është analizuar si në rrafshin teorik ashtu edhe atë praktik.

Konkludojmë se: Zgjidhja e kontratës individuale të punës përfaqëson një moment
domethënës, si në këndvështrimin individual ashtu edhe në atë shoqëror. Fuqia
punëtore e një shteti ka lidhje direkte me fuqinë ekonomike të tij. Ka shumë vende, të
cilat si burime të pasurisë së tyre kanë ato natyrore. Megjithatë, pjesa më e madhe e
vendeve të fuqishme kanë si burim kryesor të pasurisë së tyre, atë të krijuar nga forca
e punës. Derivon se, çdo variabilitet i kësaj të fundit do të shkaktonte pasoja të rënda
dhe të dukshme për shtetin përkatës. Zgjidhja e kontratës individuale të punës do të
lëkundte në thelb interesat ekonomike të individit. Pasojat do të ishin ekonomike dhe
jo-ekonomike, individuale dhe shoqërore. zgjidhja e kontratës individuale të punës
përfaqëson një prej rasteve të përfundimit të marrëdhënieve të punës si rezultat i
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shfaqjes së vullnetit të njërës palë, punëmarrësit ose punëdhënësit. Në një kontratë
pune te dyja palët, si punëdhënësi ashtu edhe punëmarrësi janë të prirur drejt
përmbushjes se atyre detyrave për të cilat është lidhur marrëveshja, me qëllim që njëra
palë të marrë shpërblimin dhe tjetra punën. Por, shpesh në këtë proces për arsye që
lidhen direkt me vetë palët ose edhe për arsye te tjera kjo nuk realizohet. Në këtë
mënyrë një ndër kushtet objektive të kontratës së punës, konkretisht objekti, mbetet i
paezauruar. Objekti është ai për të cilin palët kanë lidhur marrëveshjen ose kanë rënë
dakord ndërmjet tyre dhe që shoqerohet nga shërbimi për punëdhënësin dhe
shpërblimi për punëmarrësin. Në qoftë se objekti për të cilin është lidhur kontrata
realizohet plotësisht, atëhere ndodhemi përballë mënyrës tjetër të përfundimit të
marrëdhënieve të punës. Në këtë rast, pushimi i marrëdhënieve të punës ndodh
atehëre kur ngjarjet dhe faktet e caktuara shkaktojnë ezaurimin natyror të kontratës së
punës. Kur tek njëra prej palëve mungon vullneti për të vazhduar këto marrëdhënie,
atëhere krijohen kushtet e përshtatshme për zgjidhjen kontratës individuale të punës.
Kriteret ligjore që duhen respektuar në këtë rast janë të shumta dhe të ndryshme në
varësi të llojit të kontratës së lidhur ndërmjet palëve dhe gjithashtu në varësi të faktit
se kush e ka iniciuar zgjidhjen: punëmarrësi apo punëdhënësi.
Konkludojmë se:

Punëdhënësi, kurdoherë kur kërkon të zgjidhë në mënyrë

unilaterale kontratën e punës pa afat të caktuar, duhet t’i japë punëmarrësit një shkak
të ligjshëm dhe të arsyeshëm, si edhe të respektojë me përpikmëri procedurën e
parashikuar në Kodin e Punës.
Konkludojmë se: Rasti i zgjidhjes së kontratës për shkaqe të paarsyeshme është një
tjeter rast i zgjidhjes së kontratës individuale të punës nga ana e punëdhënësit. Çdo
punëmarrës gjatë eksperiencës se tij të punës, mund të ndodhet përballë një situate
në të cilën të drejtat e tij të ligjshme të cënohen nga veprimet e punëdhënësit. Situata
më e shpeshtë, por edhe më me shumë pasoja ekonomike për punëmarrësin dhe
familjen e tij, është zgjidhja e kontratës nga punëdhënësi. Punëdhënësi gëzon të
drejtën e zgjidhjes së kontratës por vetëm duke respektuar procedurën dhe afatet e
njoftimit.
Konkludojmë se: Si një mënyrë e zgjidhjes së kontrates individuale të punes, zgjidhja
e menjehërshme pozicionohet rëndësishëm jo vetëm në kuadrin e dispozitave të Kodit
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të Punës që e rregullojne atë, por edhe në rastet e praktikes së perditshme të
konflikteve të punës. Në kontakt prima facie me termin zgjidhje e menjëhershme e
kontratës, të krijohet përshtypja se kemi të bëjmë me një mënyrë zgjidhje kontrate më
të volitshme dhe më komode për të dyja palët. Në të vërtetë nuk është kështu.
Parashikohen një varg pasojash kryesisht ekonomike në rast së njëra nga palët zgjedh
këtë formë për t'i dhënë fund marrëdhënieve të punës. Në çdo rast është e nevojshme
të tregohet kuptimi dhe përmbajtja e zgjidhjes së menjëhershme, për t'i dalluar rastet
kur ajo është e justifikuar apo jo dhe, më pas për të kuptuar pasojat.

Konkludojmë se: Forca madhore, nënkupton ngjarjen (i) e paparashikueshme, (ii) të
paevitueshme dhe (iii) të pamodifikueshme, qoftë edhe me kujdesin maksimal nga
cilado prej palëve kontraktore.Në rast se do t’i referohemi Kodit të Punës të Republikës
së Shqipërisë, në Nenin 8, ku trajtohet ndalimi i punës së detyruar, trajtohet në pikën
3, gërma c, se: nuk quhet punë e detyruar, çdo punë që kërkohet në rast lufte ose për
shkak të forcave madhore, fatkeqësi natyrore, sidomos zjarri, përmbytja, uria, tërmeti,
epidemia ose të gjitha rrethanat që rrezikojnë jetën ose kushtet normale të jetesës së
të gjithë popullsisë ose të një pjese të saj. Nëqoftëse do të zgjeronim interpretimin e
definuar në Nenin 8 të Kodit të Punës, lidhur me ndalimin e punës së detyruar në
kuadër të forcës madhore dhe të përpiqemi të përcaktojmë

konceptin e forcës

madhore, duhet theksuar se, Republika e Shqipërisë më datë 25 Qershor 1957 ka
ratifikuar Konventën Nr.29 të Organizatës Ndërkombëtare të Punës, e cila ka
parashikuar në mënyrë eksplicite në Nenin 2 të saj, konceptin e forcës madhore, ku
ndër të tjera, parashikon se: ‘…..çdo punë ose shërbim i kryer në raste emergjence,
domethënë, në rast lufte ose fatkeqësie, të tilla si zjarri, përmbytja, uria, tërmeti,
sëmundjet epidemike ose epizotike, pushtimi nga kafsha, insektet ose dëmtuesit e
perimeve, dhe në përgjithësi çdo rrethanë që do të rrezikonte ekzistencën ose
mirëqenien e të gjithë ose një pjese të popullsisë….’
Rekomandojmë: Legjislatori duhet të definojë në Kodin e Punës konceptin e forcës
madhore, bazuar në Konventat e ONP-së dhe praktikave më të mira ndërkombëtare.
Rekomandojmë: Legjislatori duhet të definojë në Kodin e Punës konceptin e
‘pezullimeve’ të marrëdhënieve të punës, në mënyrë që të mos shkaktohen
ambiguitete në interpretim dhe në implementimin e pezullimit të marrëdhënieve të
punës në praktikë.
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Rekomandojmë: Punëdhënësit dhe Punëmarrësit duhet të parashikojnë në Kontratën
Individuale të Punës konceptin e forcës madhore dhe efektet e saj në praktikë.

N

ë kreun e tretë dhe të katërt, është parashtruar i gjithë legjislacioni i nxjerrë në

kuadër të Covid-19, specifikisht ai legjislacion që ka patur impakt në marrëdhëniet e
punës gjatë kohës së pandemisë Covid-19, si edhe janë trajtuar rekomandimet dhe
udhëzimet e ONP-së për rregullimin e marrëdhënieve të punës gjatë pandemisë
Covid-19.
Konkludojmë se: Legjislatori ka ndërmarrë të gjitha masat , në përputhje me
rekomandimet dhe udhëzimet e ONP-së lidhur me rregullimin e marrëdhënieve të
punës gjatë Covid-19, nga pikpamja e nxjerrjes së akteve ligjore dhe nënligjore
relevante.

N

ë kreun e pestë, është realizuar një analizë empirike e rasteve gjyqësore me

objekt konfliktet në marrëdhëniet e punës, pranë Gjykatës së Rrethit Gjyqësor Tiranë.
Konkludojmë se:
Ka patur një numër të lartë të rasteve gjyqësore me objekt
konfliktet në marrëdhëniet e punës, pranë Gjykatës së Rrethit Gjyqësor Tiranë, por
asnjëra prej tyre nuk ka përfunduar së gjykuari.
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