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Numri i dokumentit:     01454675 

 
 

A.nr.325/19 

GJYKATA THEMELORE NЁ PRISHTINЁ, Departamenti për Çështje Administrative, me gjyqtaren Luljeta 

Maxhuni, e zyrtaren ligjore Besë Sylaj, në konfliktin administrativ sipas padisë së paditësit, të cilin sipas 

autorizimit e përfaqëson S. N., avokat nga P., kundër të paditurit, Këshilli i Pavarur Mbikëqyrës për 

Shërbimin Civil të Kosovës në Prishtinë, lidhur me anulimin e vendimit të KPMSHCK, A.nr.02/215/2016, të 

datës 30.01.2017, në shqyrtimin kryesor publik, të mbajtur në prani të autorizuarit  të palës paditëse dhe të 

autorizuarve të palës së interesuar, e në mungesë të palës së paditur  me datë 28.12.2020, merr këtë: 

     A K T G J Y K I M  

 

I.APROVOHET pjesërisht si  e bazuar kërkesëpadia e paditësit,  J. N. nga P.  

 

II.ANULOHET si i kundërligjshëm vendimi  i Këshillit të Pavarur Mbikëqyrës për Shërbimin Civil të Kosovës 

në Prishtinë nr. A/02/215/2016  i datës 30.01.2017 me numër të protokollit 404/2017, vendimi i 

Komisionit Disiplinor me nr.KD.nr.01-12-06, i datës 17.01.2007 dhe vendimi i Komisionit për Zgjidhjen e 

Kontesteve dhe Ankesave me nr.KA- 01-2-2007, i datës  16.04.2007.   

 

III.DETYROHET  Kuvendi i Kosovës (punëdhënësi) që paditësit J. N. t’ia paguaj në emër të pagave të pa 

realizuara sipas kontratës së datës 12.01.2006, si pasojë e ndërprerjes së kundërligjshme të marrëdhënies 

së punës për periudhën kontestuese nga data 01.03.2007 kur nuk e ka realizuar pagën e deri me datën  e 

skadimit të kontratës 11.01.2009, shumat si në vijim: në emër të pagave të pa realizuara  shumën prej 8,778 

neto  (tetëmijë e shtatëqind e shtatëdhjetë e tetë euro), me kamatën ligjore të cilën  paguajnë  bankat në 

Kosovë për mjetet e deponuara mbi një vit  që nga data 01.03.2007 e deri në pagesën definitive; në emër të 

kontributit pensional, shumën 1,029 (njëmijë e njëzet e nëntë euro) të cilën i’a transferon në llogarinë 

personale pensionale të Trustit të KursimevePensionale të paditësit; në emër të tatimit në pagë, shumën 

966.00 (nëntëqind e gjashtëdhjetë e gjashtë euro) të cilën e transferon pranë Administratës Tatimore të 

Kosovës, të gjitha këto në afat prej 15 ditëve, nga data e marrjes së formës së prerë të këtij aktgjykimi,  nën 

pasojat e përmbarimit me detyrim.  
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IV.REFUZOHET  si e pabazuar pjesa kërkesëpadisë  të paditësit lidhur me kthimin e paditësit në vendin e 

mëparshëm të punës sipas kontratës së datës 12.01.2006 ose në ndonjë vend tjetër ekuivalent  me të si dhe 

pjesa për kompensimin e pagave të papaguara, kontributit pensional dhe tatimit në pagë, përtej shumës së 

miratuar si në pikën III të dispozitivit të këtij aktgjykimi dhe atë për periudhën nga data 11.01.2009 e deri 

ne datën e përpilimit të ekspertizës 30.11.2019. 

 

V.  Secila palë i bart shpenzimet e veta të procedurës. 

 A r s y e t i m  

 

Shqyrtimi kryesor në këtë çështje juridike është mbajtur në kuptim të nenit 41 të Ligjit Nr. 03/L-202 për 

Konfliktet Administrative (më tutje LKA-së), në prani të autorizuarit të palës paditëse dhe të autorizuarit të 

palës së interesuar (punëdhënësit) e në mungesë  palës  së paditur, të ftuar në mënyrë të rregullt gjyqësore. 

 

I autorizuari  i paditësit, me parashtresën e datës ..., ka bërë precizimin e padisë  duke kërkuar nga gjykata 

që të detyrohet Kuvendi i Republikës së Kosovës në Prishtinë, që paditësin ta kthej në punë në vendim e 

mëparshëm të punës apo në ndonjë vend tjetër të punës ekuivalent me të dhe që në emër të pagave neto të 

paralizuara  për shkak të largimit të kundërligjshëm nga puna për periudhën prej datës 01.03.2007 e deri 

me datën 30.11.2019, paditësit të ia paguaj shumën prej 113,151 euro me kamatën të cilën e kanë paguar 

dhe e paguajnë  bankat në Kosovës për mjetet e deponuara mbi një vit  që nga data 01.03.2007 e deri në 

pagesën definitive, sipas rritjes së pagave për pagesë, në emër te kontributeve pensionale  në ato paga të 

paguaj  në Trustin Pensional në emrin e paditësit shumën 13,234 euro si dhe të ‘ia paguaj tatimin në pagë 

në Administratën Tatimore të Kosovës në shumën prej 12,572 euro, të gjitha në afat  ditësh 7 nga dita 

pranimit të aktgjykimit nën kërcënim të përmbarimit me dhunë. I njëjti në seancën e shqyrtimit  kryesor 

dhe fjalën e tij përfundimtar, ka deklaruar se,  edhe me tej ngelem pranë padisë, kërkesëpadisë si dhe pranë 

parashtresave të dorëzuara me shkrim dhe pranë thënieve të paraqitura në seancën e datës 19.12.2019. 

Nga rregullat juridike me të cilat janë parapare organizimi i sektorit financiar të organeve te administratës 

qendrore duke përfshirë edhe Kuvendin e Kosovës siç janë Ligji për Menaxhimin e Financave Publike dhe 

aktet e nxjerra në bazë të tij me bazë përfundohet se paditësit i janë venë në barrë përgjegjësi dhe shkeljet 

te cilat ai sipas atyre rregullave as nuk i ka pasur as nuk i ka kryer as nuk ka mund ti kryej. Me nenin 11 të 

Ligjit për Menaxhimin e Financave Publike numër 2003/2 është paraparë qëMinistria e Financave të nxjerr 

rregulla për procedurat e pagesave në institucionet e administratës, në bazë të këtij ligjit Ministria e 

Financave ka nxjerr një sere rregullash. Ka nxjerr procedurat e zotimeve dhe pagesave me te cilin ne piken 

2 janëparaparë bartësit e detyrave ne zbatimin e procedurave dhe pagesave. Ështëparaparë që secili organ 

të këtë, Zyrtarin Autorizues, Zyrtarin Aprovues dhe Zyrtarin Certifikues. Sipas përshkrimit te detyrave 

rezulton se Zyrtar Autorizues ishte shërbyesi civil i rangut më të lart e që në këtë rast ka qenë Sekretari i 

Kuvendit, Zyrtar Aprovues nëkëtë rast ka qene Drejtori Ekzekutiv e që i bie të ketë qenë paditësi kurse 

Zyrtari Certifikues ka qenë personi i tretë. Sipas përshkrimit te punëve Zyrtari Autorizues ka autorizuar 

pagesat  për shërbime dhe mallra, ndërkaq zyrtari aprovues ka pasur për detyrë vlerësoj nëse ka mjete te 

mjaftueshme për  pagesën e urdhëresave, kurse certifikuesi ka pasur për detyrë qe të vlerësoj nëse janë 
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vlerësua kushtet për pagës nga dosja e lëndës dhe të bëjë pagesën, certifikuesi ka pasur të drejtë që të 

refuzoje pagesën nëse ka konstatuar se nëse nuk janë plotësuar të gjitha kushtet dhe procedurat për 

pagesë. Ky autorizim parashihet edhe në rregullat financiare dhe udhëzimet e thesarit faqe 40 pika 5.4, pra 

ne kemi theksuar në përgjigje me shkresën e kuvendit  të gjitha aktet juridike me të cilat janë rregulluar 

autorizimet e drejtorit ekzekutiv këtu paditësit dhe kemi bërë përshkrimin detyrave të cilat i ka pasur ai 

nëatë kohë lidhur me zbatimin e pagesave për shërbime dhe mallra dhe nga ato del konstatimi se paditësi 

te rastet që i vihen në barrë nuk ka kryer asnjë veprim që del nga autorizimet e tij , ai  vetëm ka konstatuar 

ekzistimin e mjeteve për pagës ndërkohë që urdhëresën për pages e ka bërë Sekretari i Kuvendit, kurse 

pagesat i ka bërëcertifikuesi, nëkëtë rast certifikuesja. Gjykata e Apelit ka rekomanduar që gjykata e 

shkallës së parë të vërtetoje autorizimet ekzekutive të drejtorit dhe mbi bazën e kësaj te vlerësohet 

përgjegjësia e tij nëse ekziston. Rregullat juridike që janë përmend në përgjigje në shkresën se pala se 

interesuar si dhe në parashtresat tjera del se paditësi me zbatim të proceduarve për pagesat e shërbimeve 

dhe mallrave i ka vetëm ato autorizime që ia kanë përcaktuar  rregullat që i  përmendem me sipër qe do 

tëthotë se ai nuk mban përgjegjësi për pagesat e bëra për ato shpenzime dhe blerje të cilat i janë venë në 

barrë nga administrata e Kuvendit te Kosovës, përkatësisht komisioni disiplinor i ankesave. Duke qenë se 

gjykata vlerëson vetëm ligjshmërinë e vendimeve kontestuese dhe në asnjë mënyrë nuk zëvendëson 

organet e brendshme të Kuvendit e as KPMSHC-se pra nuk zbaton procedurat e tyre, atëherë nëse kemi 

parasysh rregullat e mësipërme për autorizimet dhe kompetencat e drejtorit ekzekutiv del se vendimet e 

Komisionit Disiplinor të kuvendit, komisionit të ankesave dhe vendimi i KPMSHC janë krejtësisht te 

kundërligjshme. Po ritheksojmë edhe këtu se ndaj paditësit ka qene e iniciuar edhe procedura penale për të 

njëjtat shkelje, mirëpo me aktgjykim të plotfuqishëm është liruar nga përgjegjësia. Më tutje,  i autorizuari i 

paditësit ka theksuar se sa i përket rekomandimit tëdytë i cili ka të bejë me kontratën e punës ritheksojmë 

se në kohen kur paditësi është punësuar te pala e interesuar  sipas nenit 8, pika 5 te Urdhëresës 

Administrative numër 2003/2 për zbatimin e rregullores te UNMIKUT për Shërbimin Civil ka qenë 

paraparë se në shërbimin civil marrëdhënia e punës themelohet për kohët të caktuar për një afat me se 

shumti 3 vite me të drejt vazhdimi. Me dispozitat vijuese të asaj urdhëresa janë parapare kriteret për 

vazhdimin e kontratës siç janë performanca në punë dhe karakteri i vendit të punës, ishte i përkohshëm 

apo i përhershëm. Ligjërisht kontrata e punës nuk ka përfunduar me skadimin e kohës për te cilën është 

lidhe, nëse performanca e shërbyesit civil ka qene e kënaqshme dhe se vendi i punës ka qene i përhershëm, 

si që është rasti me paditësin, kontrata e punës detyrimisht është vazhduar. Kjo ka ndodhur me shërbyes 

civil edhe të administratës se Kuvendit. Kjo  do tëthotë se nëse nuk do te kishin vendimet e kundërligjshme 

të palës se interesuar dhe të KPMSHC-se paditësi do të ishte në punë, pra kontrata e punës dhe kohëzgjatja 

dhe efektet e saj duhet të vlerësohen mbi bazën e këtyre rrethanave. Nga sa e parashtrua me lartë i ka 

kërkuar gjykatës që ta aprovojë kërkesëpadinë e paditësit në tërësi si të bazuar.  

I padituri, Këshilli i Pavarur Mbikëqyrës për Shërbimin Civil të Kosovës, në Prishtinë,  në  përgjigjen në padi 

të dt...., ka deklaruar se dhe seancat  e datës 19.08.2019 dje 16.12.2019 e konteston në tërësi si të  

pabazuar padinë e paditësit, duke theksuar se ankuesi I... N...me datën ..., ka parashtruar ankesë në 

Komisionin e Ankesave në Kuvendin e Kosovës ndërsa në Këshillin e Pavarur Mbikëqyrës për Shërbimin 

Civil të Kosovës ka parashtruar ankesë me dt...., jashtë afatit ligjor të përcaktuar me dispozitat e nenit 11 
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paragrafi 11.2 pika a) e Rregullores Nr.2001/36 mbi Shërbimin Civil të Kosovës dhe Urdhëresa 

Administrative Nr.2003/2 për zbatimin e Rregullores së UNMIK-ut ku ka qenë e përcaktuar se “Se para 

apelimit në Këshill, nëpunësi i dëmtuar civil apo kandidati duhet ti ketë shterur procedurat e brendshme të 

apelimit të organit përkatës të punësimit, përveçnëse Këshilli e përjashton këtë kërkesë për shkak të frikës 

së arsyeshme të hakmarrjes, dështimit të organit punësimit për të zgjedhur ankesën e tillë interne brenda 

afatit prej  gjashtëdhjetë (60) ditësh ose për ndonjë shkak tjetër të arsyeshëm” si dhe në kundërshtim me 

nenin 130 paragrafi 130.2 të Ligjit Nr.02/L-28 për procedurën administrative, i cili përcakton se “Në rastin 

e mosveprimit të administratës (mos nxjerrjes së aktit dhe heshtjes së plotë) ankimi administrativ bëhet 

brenda 60 ditësh nga dita e dorëzimit të kërkesës për fillimin e procedimit administrativ”. Më tutje, i 

propozon gjykatës  që ta refuzoj padinë e paditësit  dhe ta lë në fuqi vendimin e Këshillit të Pavarur 

Mbikëqyrës për Shërbimin Civil të Kosovës, me nr. A/02/215/2016, të dt. 30.01.2007.  

 

I autorizuara e palës së interesuar në seancën e shqyrtimit kryesorë ka deklaruar se mbes ne tërësi pranë 

deklarimeve ne seancat e mbajtura deri me tani, përgjegjës në padi, dhe te gjitha parashtresave të 

dorëzuara ne gjykate. Me tej, I autorizuari i palës së interesuar në seancat e mbajtura në këtë gjykatë, 

parashtresën  e datës 23.12.2019, seancën e shqyrtimit kryesorë dhe fjalën e tij përfundimtare të dorëzuar 

me shkrim ka  deklaruar se qëndrojmë prapa vendimit te Komisionit Disiplinor me numër 011206 të datës 

17.02.207 dhe vendimit te KPMSHC-së të cilët ne mënyrë te drejte e kane vërtetuar gjendjen faktike dhe 

kanë zbatuar të drejtën materiale duke konstatuar shkeljet disiplinore përmes të cilave kanë vendosur që 

paditësit ti ndërprehët marrëdhënia e punës. Po ashtu qëndrojmë prapa të gjitha kundërshtimeve dhe 

parashtresës e cila ne gjykate është dorëzuar me date 23.12.2019, komisioni disiplinor përmes vendimit te 

tij kishte konstatuar një numër të madhe te rasteve dhe shkeljeve disiplinore, disa prej te cilave janë 

përshkruar dhe argumentuar në parashtresën e lartcekur (shih lëndën numër 1, 5, 7, 8, 12, 15, 16, 18, 23, 

24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33/2 si dhe lënda numër 33/3), ndërsa provat materiale lidhur me këto 

raste i kemi dorëzuar me kopje fizike. Ndër të tjera përmes kësaj parashtrese është argumentuar se pozita e 

drejtorit ekzekutiv financiar ishte pozitë me autorizime menaxheriale dhe përgjegjësi të veçantë në 

aspektin financiar lidhur me këtë gjykata e shkallës së parë e kishte vlerësuar gabimisht gjendjen faktike, ky 

konstatim gabim i gjendej faktike është konstatuar edhe nga Gjykata e Apelit përmes vendimit të saj me të 

cilin këtë çështje e ka kthyer në rigjykim. Për më shume në parashtresën e lartcekur janë sqaruar detyrat 

dhe përgjegjësit ligjoret te kësaj pozite te cilën e kishte paditësi, po ashtu përmes provave është 

argumentuar se ai kishte pozitë  menaxheriale, kjo shihet edhe nga nënshkrimet faturat dhe vulosja e 

dokumenteve përmes vulës te cilën ai e posedonte  si dhe nga vlerësimi vjetro te cilën ai i bënte zyrtareve 

me te ulet . Ne baze te vendimit te komisionit disiplinor është konstatuara se paditësi ka vepruar në 

kundërshtim me Urdhëresën administrative numër 2003/2 për zbatimin e Rregullores së UNMIK-ut numër 

2001/36 mbi Shërbimin Civil te Kosovës, përkatësisht me nenin 30.1 pikat a, b , c dhe e te kësaj urdhërese 

si dhe me vetë Rregulloren 2001/36 mbi Shërbimin Civil të Kosovës, respektivisht me shtojcën e saj 

rregullat e mirësjelljes së shërbimit civil ne piken 1,3,4,dhe piken 6(një kopje e kësaj rregullore i është 

dorëzuar edhe gjykatës). Në të njëjtën kohë paditësi kishte vepruar edhe në kundërshtim me dispozitat e 

ligjit numër 2003/2 për Menaxhimin e Financave Publike dhe Përgjegjësit përkatësisht me nenit 
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11,15,35,39,63, me të cilat dispozita ishin përcaktuar detyrat dhe përgjegjësit e drejtorit ekzekutiv 

financiar. Po ashtu paditësi ka vepruar edhe në kundërshtim me aktet nënligjore të cilat kanë përcaktuar 

detyrat dhe përgjegjësit e drejtorit ekzekutiv financiar apo kane rregulluar organizimin e brendshëm te 

administratës se kuvendit te Kosovës siç janë: Rregulloren për Parimet e Punës de Administratës s e 

Kuvendit te Kosovës e miratuar ne Udhëzimin Administrativ te datës 16 shkurt 2005, Rregulloren për 

Organizmin dhe Përgjegjësit e Administratës se Kuvendit miratuar përmes vendimit me numër 967/06 nga 

Kryesia e Kuvendit se bashku me organogramin dhe me përshkrimin e vendeve të punës të datës 11 janar 

2006. Përshkrimi i detyrave dhe përgjegjësive si dhe shkeljet konkrete te cilat kane ndodhur ne 

kundërshtim me dy rregulloret e lartcekura janë përshkruar në detaje në parashtresën e  lartcekur të 

dorëzuar ne gjykate me date 23.12.2019.Po ashtu paditësi në bazë të vendimit të komisionit disiplinor ka 

vepruar në kundërshtim edhe me dispozitat e kodit te mirësjelljes për nëpunësit civile numër 01/2006 i cili 

përcaktonte rregullat e mirësjelljes ne shërbimin civil ne nenet 4.3 dhe 4.6 te këtij kodi e rastet konkrete 

lidhur me këto shkelje janë dhënën me detaje ne parashtresën e lartcekur. Nuk qëndron pretendimi i 

paditësit  se është liruar nga përgjegjësia penale për veprat e njëjta, e vërteta është se për këto veprime 

paditësi asnjëherë nuk është gjykuar në aspektin penal. Mirëpo edhe po qe se do të ishte gjykuar ne 

aspektin penal prapë se prapë ekzistojnë shkeljet disiplinore te përcaktuara me paragraf dhe nene konkrete 

si ne dispozitat e lartcekura të rregulloreve dhe akteve tjera ligjore. Përveç kësaj paditësi kishte bërë dhe 

shkelje te detyrave dhe përgjegjësive te cilat ishin përcaktuar drejtpërdrejt sipas ligjit numër 2003/2 për 

Menaxhmin e Financave Publike dhe Përgjegjësit si dhe akteve nënligjore te nxjerr  nga Kuvendi i Kosovës 

ku përmes te cilave ishin përcaktuar dhe bere përshkrimi i vendeve te punës se bashku me organogramin 

dhe në bazë të këtyre dispozitave ligjore  ishin përcaktuar detyrat dhe përgjegjësit e drejtorit ekzekutiv 

financiar, për më shumë shih obligimet e paditësit sipas këtyre akteve ligjore si dhe kontratës se tij te punës 

një kopje e se cilës i është dorëzuar gjykatës. Andaj, gjykatës i propozojmë që te shqyrtoj të gjitha provat e 

lartcekura materiale dhe si lidhjen kauzale të paditësit me  këto prova, sepse këto prova e vërtetojnë ne 

mënyrë të drejtë dhe të mjaftueshme përgjegjësin disiplinore të paditësit. Të gjitha këto shkelje janë 

paraqitur në detaje përmes provave konkrete me parashtresen e lartcekur. Lidhur me marrëdhënien e 

punës paditësi me administratën e kuvendit te Kosovës kontratën e kishte me afat te caktuar. Kontrata e 

fundit e paditësit me Administratën e Kuvendit te Kosovës ishte lidhur me date 12.01.2006 me kohëzgjatje 

deri me 11.01.2009(kontrate tri vjeçare) me page sipas koeficienti A-11(shih kontratën), kjo kontrate ishte 

e bazuar ne Rregulloren e UNMIK ut numër 2001/36 mbi shërbimin civil te Kosovës, përkatësisht ne 

paragrafin 3.3 te nenit 3 te kësaj rregullore. Dispozita e lartcekur përcakton : ”kontrata e punësimin civil do 

te jene ne nje periudhë kohore deri ne 3 vite dhe ato mund te vazhdohen”. Ndërsa lidhur me zbatimin e kësaj 

rregulloreje me datën 25 janar 2003 ishte nxjerr një urdhëresë administrative numër 2003/2 me qellim te 

zbatimit te rregullores se lartcekur 2001/36, e cila ne nenin 35.1 pika B parasheh ”punësimi ne shërbimin 

civil përfundon automatikisht pas skadimit te kontratës se punës  se nëpunësit civil”. E njëjta ishte përcaktuar  

edhe me Udhëzimin Administrativ numër AS/AI/2002/01, i cili përcaktonte rregullat dhe kushtet e 

punësimit te shërbyesve civil ne administratën e kuvendit tëKosovës. Ne seksionin 11 ky udhëzim 

administrativpërcaktonte se kontrata përfundon me kalimin e afatit te kontratës, përderisa sekretariati i 

kuvendit nuk ofron vazhdimin e saj. Bazuar ne ketë dispozita pa paragjykuar edhe nëse nuk do te kishte 
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vendim për ndërprerjen e marrëdhënies se punës nga komision disiplinor, paditësit ex lege do ti 

përfundonte marrëdhënia e punës me përfundimin e kontratës. Për me shume është parim i pranuar nga e 

drejta pozitive(prima facia) se kontrata e punës me afat pushon ipso jure me skadimin e kohëzgjatjes se 

kontratës. Me ligjin për  marrëdhëniet  të detyrimeve i cili ne nenin 338 e parasheh ne mënyrë shpërhimore 

se marrëdhënia e detyrimeve të vazhdueshme me afat të caktuar të kohëzgjatjes shuhet me skadimin e 

afatit, ndërsa pretendimi i palës paditëse se ligji numër 03//-149 për Shërbimin Civil  parasheh vazhdimin 

e kontratës pas një vlerësimi paraprak nuk qëndron, për faktin se kontrata e paditësit k përfunduar me 

datën 11.01.2009, ndërsa ligjit për shërbimin  civil i lartcekur ka hyr ne fuqi me date 10.07.2010, pas 

përfundimin te kohëzgjatjes se kontratës se paditësit, dhe ky ligj nuk prodhon asnjë efekt juridik lidhur me 

marrëdhënien e punës se paditësit.  

 

Andaj gjykata me rastin e vlerësimit dhe analizimit te këtij rasti duhet tëketë parasysh edhe raportin 

kontraktual, përkatësisht afatin kohor te kontratës se punës te paditësit me palën e interesuar. Një çështje e 

tille lidhur me kontratën e punës edhe konstatuar edhe nga Gjykata e Apelit duke i sugjeruar gjykatës se 

shkallës së parë që në rigjykim tëbëjë vlerësimin e afatit kohor të kësaj kontrate, në bazë të së cilës paditësi 

edhe kishte themeluar marrëdhënien e punës me afat te caktuar me palën e  interesuar. Andaj gjykatës i 

propozojmë qe padinë e paditësit dhe kërkesën e saj ta refuzoje ne tërësi si e pabazuar.  

 

Gjykata në procedurën e provave të shqyrtimit kryesor-publik të datës 28.12.2020, ka administruar provat 

relevante dhe atë: vendimi me nr. A02215/2016, i datës 30.01.2017, aktgjykimi i dt. A.nr.220/2015, i datës 

23.05.2016, aktgjykimi me nr. A.nr.224/2016, i dt. 20.12.2016, ankesa pranë KPMSHC-së të dt. 10.05.2007, 

e protokolluar me datën 11.05.2007, ftesa e dt. 23.07.2007, shkresa e dt. për pranimin e vendimit të 

komisionit të ankesave të dt. 20.04.2007,  urdhër obligimi për pagesë i dt. 22.04.2005, urdhër obligimi për 

pagesës i dt. 21.04.2005, procesverbali i datës 24.10.2006, vendimi me numër 01-12-06 i datës 17.01.2007, 

ankesa ne komisionin e Kuvendit te Kosovës e datës 06.02.2007 e protokolluar me date 06.02.2007 m e 

numër te ref.3001, vendimi i datës 16.04.2007 me numër KA-01-2/2007, njoftimi për suspendim i datës 

25.10.2006, kontrata e marrëdhënies se punës me numër 65/2002 e datës 12.01.2006, vendimi i datës 

03.03.2004, parashtresa e datës 11.09.2007, aktvendimi i datës 13.08.2009, raporti i Zyrës se Revizonit 

Gjeneral i datës 03.07.2006, kërkesa e datës 04.11.2019, ekspertiza e ditës 18.11.2019, kontrata e punës e 

datës 08.09.2002, kontrata e punës e datës 01.08.2002, vendimi i datës 02.06.2004, kontrata e datës 

05.07.2004, vendimi i datës 11.01.2006 me numër 967/06, emaili i datës 18.09.2017, urdhëresa e dates 

16.03.2006, njoftimi i datës 15.04.2005, dëshmi për rezultat te punës date 14.01.2003, vlerësimi i punës 

16.01.2003, formulari për vlerësim  i datës 14.07.2005, kontrata e datës 19.04.2004 me numër 34/01, 

vlerësimi i punës i datës 13.09.2003 dhe i datës 15.04.2005, vazhdimi i kontratës te datës 31.05.2003, 

përshkrimi i datës 25.07.2005 dhe i datës 09.09.2004, kontrata e datës 02.06.2003, përshkrimi i vendit te 

punës 27.05.2003 dhe i datës 04.06.2004 dhe i datës 27.05.2004, vazhdimi i kontratës i datës 02.06.2003-

pershkrimi i datës 25.05.2003, 01.06.2004,27.05.2004, vërtetimi i datës 26.09.2005, 21.06.2005, forma për 

tërheqjeje e datës 2005,vërtetimi i datës 26.06.2006, 17.03.2003, fatura e datës 07.03.2003, e 

datës05.03.2003, vërtetimi i datës 03.03.2003, raporti i datës 12.03.2003, fletëporosia e datës 02.02.2005, 



 Numri i lëndës: 2019:277190 
 Datë: 29.01.2021 
 Numri i dokumentit: 01454675 
 

7 (13)  

2
0

1
9

:2
7

7
1

9
1

 

fatura e datës 27.01.2005, fatura e datës 06.05.2005, e datës 06.05205 me numër te referencës 134/05, 

Memorandumi Zyrtar i  datës 30.03.2004, fatura e fondeve te punës 29.03.2004, shkresa e datës 

22.09.2006, marrëveshje për pagim me avanc date 28.092005, kërkesa e datës 27.09.2005, e datës 

23.09.2005, marrëveshja mbi pagimin e fondeve ne avanc 30.09.2005, fatura e datës 30.09.2005, 

30.09.2005,30.09.2005, fatura me numër te referencës 225/05, fatura e datës 27.09.2005, fatura e datës 

25.09.2005, fatruat e datës 25.09.2005 dhe fatura për shtije karburantit e datës 27.03.2005, fatura e datës 

15.07.2005, shkresa e dates 05/2005, vërtetimi i datës 12.04.2005 me numër te ref 01-02-226/05, 

marrëveshja për pagim ne avanc 20.04.2005, shkresa e dates 05.05.2005, marrëveshja për pagim e dates 

22.05.2005, kërkesa për mëditje e datës 20.04.2005, kërkesa e dates 20.04.2005, marrëveshjet  për pagimin 

e fondeve ne avanc 22.04.2005, transaksioni i datës 24.06.2005, formulari për depoziton e datës 

24.04.2005, fletdeshmit e datës 24.06.2005, shkresa e datës 20.09.2006, fletëporosia e datës 20.04.2005, 

shkresa e datës 13.10.2004, fatura e datës 14-15-10/2004, urdhëresa e datës 10.05.2005, shkresa e datës 

03.05.2005, kërkesa për avanc 11.03.2005, fatura e datës 11.06.2005, shkresa e datës për mbyllje te avansit 

20.09.2006, marrëveshja mbi pagimin e fondit 11.03.2005, fletëporosi e datës 06.04.2005, shkresa-

kompensimi i datës 06.04.2005, fletëporosia 21.06.2005, kërkesa e datës 17.06.2005, shkresa e datës 

15.06.2005, ftesa e datës 10.06.2005, marrëveshja e datës për pagimin fondeve 17.06.2005, fletëporosia e 

datës 07.04.2005, kërkesa e datës 17.06.2005, shkresa e datës 29.06.2005, fletëporosia e datës 22.03.2005,  

fatura e datës 21.03.2005, njoftimi për aprovim 31.08.2006, urdhër obligimi  me numër 35612 e datës 

25.11.2005, shkresa e datës 03.05.2006 dhe urdhër për ri-destinim te mjeteve kapitale te datës 25.11.2005. 

 

 

Gjykata duke vlerësuar ligjshmërinë e vendimit të goditur me padi në përputhje me nenin 44, 46.3 dhe 5 si 

dhe nenit 67 të LKA-së, analizimit të vërejtjeve, provat që gjenden në shkresat e lëndës, shkaqet e 

aktvendimit kontestues të goditur si dhe duke vlerësuar thëniet dhe pretendimet e paditësit në padi, në 

seancat e mbajtura pranë kësaj gjykate, deklarimeve në përgjigjen në padi  të paditurës,  deklarimeve të 

palës së interesuar, ka gjetur se kërkesëpadia e paditësit është pjesërisht e  bazuar. 

 

Me vendimin  e Komisionit  Disiplinor të Kuvendit të Kosovës paditësit I. N. i është shqiptuar  masë 

disiplinore ndërprerja e marrëdhënies së punës për shkak te shkeljeve të rënda të nenit 30.1 pika a), b), c) 

dhe e), të sanksionuara sipas nenit 30.2 dhe 30.1 pika f) e Urdhëresës Administrative nr.2003/2 për 

zbatimin e Rregullores së UNMIKUT-t nr.2001/36 mbi Shërbimin Civil të Kosovës datë 25 janar 2003. 

 

Komisioni i Ankesave me vendimin K.A-01-2/2007 të datës 16 prill 2007 e ka refuzuar si të pabazuar 

ankesën e këtu paditësit edhe vendimi i Komisionit Disiplinor K.D. nr.01-12-06 i datës 17 janar është 

vërtetuar. 

Me  vendimin e të  paditurit A/02/215/2016 të datës  30.01.2017,  gjykata  vëren se, i padituri  ka marr  

vendim  me të cilin e ka hedhur si të palejuar ankesën e parashtruar nga ankuesit I. N., pasi që është 

paraqitur jashtë afatit të paraparë ligjor. 
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Paditësi i pa kënaqur  me të njëjtin vendim  me datën 23.02.2017,  ka ushtruar padi  në këtë gjykatë, duke e 

kontestuar  ligjshmërinë e tij.  

 

Lidhur me kërkesëpadinë e paditësit, Gjykata Themelore në Prishtinë-Departamenti për Çështje 

Administrative me aktgjykimin A.nr.412/17 të  datës 14.05.2018 e  ka aprovuar kërkesëpadinë e paditësit 

si të bazuar dhe ka anuluar vendimin e të paditurit Këshilli i pavarur Mbikëqyrës për Shërbimin Civil të 

Kosovës, me numër A/02/2015/2016 i datës 31.01.2017 me numër të protokollit 404/2017, vendimi i 

Komisionit Disiplinor me nr.KD.nr.01-12-06 i datës  17.01.2007 dhe vendimi i Komisionitpër Zgjidhjen  e 

Kontesteve dhe Ankesave me nr.KA.-01-2-2007 i datës 16.04.2007 dhe është detyruar Administrata e 

Kuvendit të Republikës së Kosovës që paditësin J. N. ta kthej në vendin e  mëparshëm të punës, Drejtor 

Ekzekutiv Financiar, sipas kontratës së dt.12.01.2006, në afat prej 15 ditëve nga data e marrjes së formës së 

prerë të këtij aktgjykimi. 

 

Ndërsa, Gjykata e Apelit në Prishtinë, duke vepruar  sipas ankesës të paditurit, me aktvendimin e  A.A nr. 

399/2018  të datës 27.12.2018 e prish aktgjykimin e gjykatës së shkallës së parë dhe lëndën e kthen  në 

rigjykim dhe rivendosje,  me vërejtjet  se që gjykata e shkallës së parë në ri procedure, në seancë të 

shqyrtimit gjyqësore, konfrom dispozitave ligjore të përmendura më lartë dhe vërejtjeve e sugjerimeve të 

dhëna në këtë aktgjykim, të ftojë palët në procedurë, palën e interesuar, do tu jepet mundësia për të 

poseduar provat e paraqitura të kundërshtojë të njëjta dhe të paraqesin prova të reja, të administrojë dhe 

të vlerësojë edhe një herë kontratën e punës së paditësit lidhur me Kuvendin e Kosovës të datës 

12.01.2006, detyrat dhe përgjegjësit e pozitës së Drejtorit Ekzekutiv Financiar, pozitë të cilën  e ka ushtruar 

paditës deri në ndërprerjen e marrëdhënies së punës. 

 

Andaj gjykata,  duke mare parasysh sugjerimet e Gjykatës së Apelit të Kosovës të dhënë me A.A nr. 

399/2018  të datës 27.12.2018, dhe duke u bazuar me nenin 31 par.1 të Kushtetutës së Republikës së 

Kosovës me të cilin është përcaktuar që “ Çdokujt i garantohet mbrojtje e barabartë e të drejtave në 

procedurë para gjykatave, organeve të tjera shtetërore dhe bartësve të kompetencave publike” dhe lidhur me 

nenin 21 të LKA-së, me të cilin është paraparë që ”pozitën e palës në konfliktin administrativ e ka edhe 

personi, të cilit, anulimi i aktit administrativ të kontestuar, do t’i sillte dëm të drejtpërdrejtë ose të tërthortë”, 

për seancën e shqyrtimit kryesorë ka ftuar si palë  të interesuar Kuvendin e Kosovës.  

 

Në ri-procedurë, gjykata vlerëson se vendimet e kontestuar, janë nxjerrë në kundërshtim me Ligjin për 

Procedurën Administrative përkatësisht në kundërshtim me nenin 84 par.2 i cili përcakton se akti 

administrativ (që në këtë rast nënkupton vendimin e goditur me padi), duhet të përmbajë, përveç tjerash, 

një përmbledhje të konstatimeve faktike, bazuar  në provat e paraqitura gjatë procedimit administrativ ose 

në  faktet e siguruara nga administrata, një deklarim të bazës ligjore në të cilat bazohet akti etj. Ligji po 

ashtu kërkon që akti administrativ duhet të jetë i arsyetuar, ku sipas nenit 85 parashihet se përveç rasteve 

ku ligji  vet parashikon dhënien e  arsyeve, duhet të jepen domosdoshmërish arsyet për të gjitha ato akte të 

cilat pjesërisht ose tërësisht mohojnë, shuajnë kufizojnë apo prekin në një mënyrë apo tjetër të drejta dhe 



 Numri i lëndës: 2019:277190 
 Datë: 29.01.2021 
 Numri i dokumentit: 01454675 
 

9 (13)  

2
0

1
9

:2
7

7
1

9
1

 

interesa ligjore ose vendosin detyrime apo, ndëshkime përbëjnë një vendim të kundërt me pretendimet e 

palëve të interesuara ose janë në kundërshtim me një informacion apo propozim zyrtar etj. Arsyetimet 

duhet të formulohen qartë dhe të përfshihen shpjegimet ligjore dhe faktike të aktit. 

 

Vendimet e organit administrativ, respektivisht vendimi i Këshillit të Pavarur Mbikëqyrës për Shërbimin 

Civil të Kosovës në Prishtinë nr. A/02/215/2016  i datës 30.01.2017, vendimi i Komisionit Disiplinor, nr. 

D.K.nr.01-12-2006 i dt.17.01.2006 dhe vendimi i Komisionit për Zgjidhjen e Kontesteve dhe Ankesave, nr. 

KA.nr.01-2-06 të dt.16.04.2007 i Administratës së Kuvendit të Kosovës, sipas vlerësimit të gjykatës janë 

juridikisht të paqarta dhe kundërthënëse me vetveten dhe me arsyetimin e tyre. Në arsyetimet e tyre nuk 

janë dhënë arsye mbi faktet vendimtare që kanë kushtëzuar marrjen e vendimeve të kundërshtuara. Ndërsa 

në arsyetimin e vendimit kontestues të Këshillit të Pavarur Mbikëqyrës për Shërbimin Civil të Kosovës nr. 

A/02/215/2016, të datës 30.01.2017,  është dhënë një formulim i përgjithshëm dhe abstrakt ku thuhet se, 

“kolegji për shqyrtimin e ankesave, pas shqyrtimit të  gjitha shkresave të  bashkangjitura konstatoi se ankesa e 

ankuesit I. N. është e palejuar, pasi që është paraqitur pas afatit të paraparë ligjor  sepse kolegji për 

shqyrtimin e ankesave ka konstatuar se Komisioni Disiplinor i Kuvendit të Republikës së Kosovës me 

dt.17.01.2007 ka nxjerr vendimin K.D.nr.01-12-06  me të cilin aneksit I. N. ia ka ndërprerë marrëdhënien e 

punës. Kolegji për Shqyrtimin e Ankesave ka konstatuar se ankuesi i pakënaqur me vendimin e Komisionit 

Disiplinor K.D.nr.01-12-06 të dt.17.01.2007, me dt.06.02.2007 ka parashtruar ankesë në Komisionin për 

Zgjidhjen e Kontesteve dhe Ankesave në Kuvendin e Kosovës, për ndërprerjen e marrëdhënies së punës. Kolegji 

për shqyrtimin e ankesave, konstaton se ankuesi I. N. me dt. 06.02.2007 ka parashtruar ankesë në Komisionin e 

Ankesave në Kuvendin e Kosovës, ndërsa në Këshillin e Pavarur Mbikëqyrës për Shërbimin Civil të Kosovës, ka 

parashtruar ankesë me dt.11.05.2007 jashtë afatit ligjor të përcaktuar në dispozitat e nenit 11 paragrafi 11.2 

pika a) e Rregullores Nr.2001/36 mbi  Shërbimin Civil të Kosovës  dhe Urdhëresa Administrative për zbatimin 

e Rregullores së UNMIK-ut, ku ka qenë e përcaktuar se “Para apelimit në Këshill, nëpunësi i dëmtuar civil apo 

kandidati duhet ti ketë shteruar procedurat e brendshme të apelimit të organit përkatës të punësimit, përveç 

nëse Këshilli e përjashton këtë kërkesë për shkak të frikës së arsyeshme të hakmarrjes, dështimit të organit të 

punësimit për të zgjedhur ankesën e till interne brenda 60 (gjashtëdhjetë) ditësh  ose për ndonjë shkak tjetër 

të arsyeshëm, si dhe në kundërshtim me nenin 13 paragrafi 130.2 të Ligjit nr.02-L/28 për Procedurën 

Administrative i cili përcakton se “Në rastin e mosveprimit të administratës (mos nxjerrjes së aktit dhe heshtjes 

se plot) ankimi administrativ bëhet brenda 60 ditësh nga dita e dorëzimit të kërkesës për fillimin e procedimit 

administrativ ”. 

 

Gjykata në të mirë të konstatimit të gjendjes faktik me aktvendimin A.nr.325/19 të dt.04.09.2019  sipas 

propozimin e të autorizuarit të paditësit ka caktuar nxjerrjen e provës me  ekspertizë financiar, të cilën 

është detyruar ta kryej eksperti gjyqësore financiar A. B. i cili ka pasur për detyrë që të bëjë llogaritjen e 

pagave për paditësin  dhe atë prej datës 17.01.2007 e deri me datën e përpilimin e ekspertizës.  I njëjti me 

rastin e përpilimit të raportit të ekspertizës, ka konstatuar se pagat e pa realizuara të paditësit  I. N. për 

shkak të ndërprerjes së marrëdhënies së  tij të punës tek Kuvendi i Kosovës me datë 17.01.2007 dhe 

ndërprerjes së pagave të tij me datë 01.03.2007, e deri me datën 30.11.2019 që konsiderohet si datë të 
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kryerjes së ekspertizës, arrijnë shumën prej: paga neto prej 113,151 euro, kontributi pensional në këto  

paga arrin në vlerë prej 13,234 euro i cili duhet të transferohet në Trustin e Kursimeve Pensionale të 

paditësit dhe tatimi në këto paga arrin në 12, 572 euro i cili duhet transferuar në Administratën  Tatimore 

të Kosovës.  I njëjti në seancën e datës 19.12.2019 ka deklaruar se përkundër pretendimeve gjate periudhës 

dy mujore që të siguroj te dhënat mbi te ardhurat te shprehura ne euro te cilat sipas muajve do ti realizonte 

paditësi në tënjëjtin vend pune ku ka punuar në momentin e pushimit të tij nga puna gjate tëre periudhës 

kontestuese prej ndërprerjes se marrëdhënies së punës deri me tani e qe të njëjta të dhëna nuk mund ti 

siguroja për mungesë të koperativitetit të përfaqësuesve të Kuvendit gjegjësisht Sekretarit të Përgjithshëm 

ne u detyruam qe me rastin e përpilimit ekspertizës të nisemi nga paga bazë minimale e kontraktuar e 

paditësit në momentin e largimit të tij nga puna. Duke u nisur nga kjo pagë bazë e cila ishte prej 326 euro në 

muaj dhe duke marre parasysh të gjitha ngritjet e pagave qe janë lëshuar prej asaj kohe me vendimin e 

qeverise për shërbyesit civil për te cilat përqindje duke ngritur pagën e baze kemi fituar vlerën indekseve të 

vendit të punës te paditësit kuptohet dhe pagën momentalisht sa do ta kishte për gjithë periudhën 

kontestuese, duke aplikuarpër të njëjta paga dhe shtesën për përvojë pune për 0.5% përçdo vit përvojë 

duke filluar prej muajit maj 2015 e cila shtese ne page zbatohet për të gjithë shërbyesit civil në Kosove, janë 

cituar pagat gjatëgjithë periudhës kontestuese siç shihet në kolonën e 8 në ekspertize. Duke aplikuar 

shtesën në page për 50% në këto paga të kolonës 8 kane fituar shumën e gjithmbarshme të pagave në 

kolonën 10 të cilat i kemi konsideruar si të ardhura të besueshme të cilat do ti realizonte paditësi po mos te 

pushohej nga puna. Nga te dhënat e fituara nga kolona 10 duke zbritur pagat për disa muaj ku paditësi i ka 

realizuar te punëdhënësi tjerë kemi fituar diferencën ne paga siç shihet ne kolonën e 12 te ekspertizës e qe 

e paraqesin përfundimisht te ardhurat bruto te cilat do ti realizonte paditësi po mos te pushonte nga puna. 

Në të njëjta të ardhura bruto duke aplikuar legjislacionin ne fuqi mbi tatimin e pagave dhe kontributet 

financiare kemi fituar të ardhura pensionale bruto që do ti realizonte paditësi kontributi pensionale dhe 

tatimi ne këto paga si qeshte paraqitur ne mendimin e ekspertit krejt në fund të ekspertizës.   

 

Për të vlerësuar ligjshmërinë e vendimit të atakuar, gjykata i’u referua Urdhëresës Administrative  Nr. 

2003/2 Zbatimi i Rregullores së UNMIK-UT NR. 2001/36 Mbi Shërbimin Civil të Kosovës,  përkatësisht 

nenit 30.1 ku ndër të tjera me pikën a), b) dhe e)  është përcaktuar që “shkeljet e kodit të sjelljes 

klasifikohen si më poshtë: -(a)  Shkelja e  kodit të sjelljes të Shërbimit civil të parapara në shtojcën e 

Rregullores së UNMIK-ut nr. 2001/36; -(b) Mospërfillja e detyrës;-(c ) Mos përmbushja e udhëzimeve të 

arsyeshme të dhëna nga udhëheqësi ose organi i punësimit;-(e) Mashtrimi ose vjedhja; 

 

Ndërsa me nenin 17 të Ligjit Nr.03/L-202 për Konfliktin Administrativ është paraparë që “Në procedurën e 

konfliktit administrativ mund të kërkohet edhe kthimi i sendeve të marra, si dhe kompensimi i dëmit që i është 

shkaktuar paditësit me ekzekutimin e aktit që kontestohet”. 

 

Më tutje, gjykata konstaton se, me vendimin e Komisionit Disiplinor nr. D.K.nr.01-12-2006 të dt.17.01.2006, 

të vërtetuar me vendimin e Komisionit për Zgjidhjen e Kontesteve dhe Ankesave KA.nr.01-2-06 të 

dt.16.04.2007, me të cilin paditësit I. N. i është ndërprerë marrëdhënia  e punës  për shkak të shkeljeve të 
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rënda të nenit 30.1 pika (a), (b), (c) dhe (e) të sanksionuara sipas nenit 30.2 dhe 30.1, pika (f) e Urdhëresës 

Administrative nr.2003/2 për zbatimin e Rregullores së UNMIK-ut, nr.2001/36 mbi Shërbimin Civil të 

Kosovës, të dt.25.01.2003, nuk  është vërtetuar drejtë gjendja faktike dhe juridike ndërsa pretendimet nga i 

njëjti nuk janë të qëndrueshme. Vendimet kontestuese të lartpërmendura  janë marr mbi bazën e vërtetimit 

të gabuar dhe jo të plotë të gjendjes faktike, ashtu që, nuk janë analizuar në mënyrë të drejtë faktet të cilat 

është dashur të administrohen në procedurë disiplinore, ashtu që, në vendimet e lartcekura, organi i 

punësimit nuk e ka sqaruar fare pozitën juridike të paditësit si Drejtor Ekzekutiv Financiar, respektivisht, 

nuk është sqaruar se cilat kanë qenë autorizimet dhe detyrat e tij të cilat janë definuar  me Organogramin e 

Administratës së Kuvendit për vitin 2005. Nga aktet të cilat përcaktohen autorizimet dhe detyrat  e 

paditësit, shihet qartë se, paditësi nuk ka qenë i autorizuar të kryej transaksione financiare si: blerje, 

këmbime, tjetërsime apo pagesa në para të gatshme pasi që për kryerjen e këtyre veprimeve kanë qenë të 

autorizuar akte të tjerë brenda institucionit,  e ndërlidhur  me këtë gjykata ka vërejtur se, paditësi në 

pozitën Drejtor Ekzekutiv Financiar në Qeverinë e Republikës së Kosovës brenda detyrave  dhe 

përgjegjësive të tij ka pasur vetëm të bëjë aprovimin e kërkesave të Sekretarit të Kuvendit  lidhur me 

shpenzimet buxhetore respektivisht ka pasur për detyrë vetëm të tregoj se a ka mjete financiare për ti 

mbuluar ato shpenzime. 

 

Me tutje, nga gjithsej 33 pikat e shkeljeve të pretenduara disiplinore, vërehet se komisioni disiplinor nuk i 

ka analizuar në mënyrë të drejtë faktet dhe provat ashtu që ti vërtetojnë saktësisht shkeljet disiplinore në 

raport me autorizimet dhe detyrat e paditësit të dala nga pozita e tij si Drejtor Ekzekutiv Financiar. Për më 

tepër pretendimin e palës së interesuar(punëdhënësit) se paditësi për këto veprime nuk është gjykuar 

asnjëherë në aspektin penal, sipas gjykatës nuk qëndron për faktin se me aktgjykimin e plotfuqishëm të 

lëshuar nga Gjykata e Apelit me numër të lëndës PAKR nr,945/2012  i datës 5 maj 2014 shihet se i njëjti për 

veprën penale Mashtrim i rëndë në detyre, ne shkelje të nenit 341(3), të Kodit të Përkohshëm është liruar 

nga akuza.  

 

Ndërlidhur me këtë, pasi që paditësi  në procedurën penale të zhvilluar kundër tij, nuk është dënuar për 

asnjë vepër penale dhe të gjitha çështjet ndaj tij kanë pushuar ashtu që vërtetohet se organi i punësimit  as 

në procedurë administrative  dhe as në gjykatë  nuk ka arritur ti argumentoj shkeljet e pretenduara nga 

paditësi,  dhe rrjedhimisht kuptohet që i njëjti nuk i ka kryer veprimet të cilat i ngarkohen, nuk  e ka  

keqpërdorur detyrën zyrtare, dhe për faktin se as në procedurë administrative  dhe as në gjykatë  nuk ka 

mundur të provoj se këtu  paditësi është përgjegjës lidhur me këtë çështje  kontestuese, rezulton se të 

njëjtit  në mënyrë të kundërligjshme i është ndërprerë kontrata e punës nga Komisioni Disiplinor me 

vendimin K.D.K.nr.01-12-2006, të dt.17.01.2006, të vërtetuar me  vendimin e Komisionit  për Zgjidhjen e 

Kontesteve dhe Ankesave, nr. KA.nr.01-2-06 të dt.16.04.2007, të Administratës së Kuvendit të Republikës 

së Kosovës. 

Si rezultat i ndërprerjes së kundërligjshme të kontratës së punës, paditësit i është shkaktuar dëm material 

për shkak të mos realizimit  të pagave të cilat ndryshe paditësi do t’i realizonte, andaj organi i punësimit 
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Kuvendi i Kosovës duke mos kryer detyrimin e saj rezulton se i ka mbetur borxh paditësit për pagesën e 

pagave të papaguara për periudhën kontestuese deri sa ka skaduar kontrata.  

 

Në këtë rast ndërmjet paditësit dhe organit të punësimit, këtu palës së interesuar Kuvendi i Kosovës është 

krijuar raporti detyrimor në të cilën paditësi e ka cilësinë e kreditorit ndërsa organi i punësimit cilësinë e 

debitori. Me nenin 262 par. 1 të Ligji Mbi Marrëdhëniet e Detyrimeve i datës 30.03.1978, është përcaktuar 

që” Kreditori në raportin e obliguar është autorizuar që prej debitorit të kërkojë mbushjen e detyrimit, ndërsa 

debitori ka për detyrë ta mbush me ndërgjegje krejtësisht sikundër është përmbajtja e tij”. Meqë nëse në 

rastin konkret është vërtetuar se organi i punësimit, këtu pala e interesuar Kuvendi i Kosovës i ka mbetur 

borxh të punësuarit, këtu paditësit për shkak të mos pagesës së pagave për periudhën nga data 

01.03.2007(nga e cila datë i njëjti nuk ka realizuar pagën), e deri me datën 11.01.2009(kur paditësit i ka 

skaduar kontrata) sipas  ligjit në fuqi, gjykata me aplikimin e dispozitave të lartcekura në bazë të gjendjes 

faktike të vërtetuar, vendosi që ta aprovojë pjesërisht si të bazuar kërkesëpadinë e paditësit, duke e 

detyruar organin e punësimit, këtu palën e interesuar Kuvendi i Kosovës, në pagesën e pagave të realizuara 

për periudhën  kontestuese. 

 

Lidhur me vendosjen për lartësinë e pagave të pa realizuara, gjykata mori për bazë nxjerrjen e provës me 

ekspertizë financiare  e datës 30.11.2019 e cila është punuar në mënyrë profesionale, bindëse dhe nga 

eksperti financiar A. B. i cili  ka marrë për bazë dokumentacionin në shkresat e lëndës, në kuptim të 

periudhës kontestuese datë 01.03.2007 deri me 11.01.2009, sipas kontratës së punës me numër 65/2002. 

 

Nga kjo ekspertizë, gjykata konstaton se për shkak të nxjerrjes së kundërligjshme të vendimit për 

ndërprerjen e kontratës së punës paditësi nuk ka realizuar pagat për periudhën kontestuese 

01.03.2007(kur paditësi nuk ka realizuar pagë) deri me datën 11.01.2009(kur paditësit i është skaduar 

kontrata e punës), si në vijim :  

 

1. Përfitimet në pagë neto ka qenë vlera prej 418,00 euro për muaj, (kolona 16 e tabelës llogaritëse të 

ekspertit), duke mos llogaritur  vlerën prej 750.00 për muajin dhjetor 2008 të cilën paditësi e ka realizuar 

tek punëdhënësi tjetër (kolona 11) në tabelën llogaritëse të ekspertit financiar, ku për periudhën 

kontestuese ka rezultuar vlera prej 8,778 euro.  

 

2. Përfitimet në emër të kontributit pensional për çdo muaj është llogaritur shuma prej 49,00 euro (kolona 

13) e tabelës llogaritëse të ekspertit, ku për periudhën kontestuese, ka rezultuar shuma totale prej 1,029 € 

dhe 

3. Përfitimet në emër të tatimit në pagë ka qenë prej 46,00 euro për muaji (kolona 15) e tabelës llogaritëse 

të ekspertit, ku për periudhën kontestuese, ka rezultuar shuma totale prej 966.00 €. 

 

Ndërsa,  sa  i përket kërkesës së paditësit për kthimin e tij në vendin e punës të mëparshëm apo në një vend 

tjetër ekuivalent, gjykata e refuzojë si të pabazuar, pasi që me nenin  35.1 B) të UA 2003/2 për zbatimin e 
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Rregullores për Shërbimin Civil 2001/36 në mënyrë shprehimore është përcaktuar se: ”Punësimi  në 

Shërbimin Civil  përfundon automatikisht  pas skadimit  të kontratës së punës të nëpunësit civil”, e që në rastin 

konkret nga  kontrata e punës me numër 65/2002 e lidhur në mes të këtu palës së interesuar Kuvendi i 

Kosovës dhe këtu paditësit J. N., gjykata vërtetojë faktin së i njëjti ka pasur kontratë të punës me palën e 

interesuar nga data 12.01.2006 në kohëzgjatje deri me datën 11.01.2009. Nga kjo rrjedh se asnjë dispozitë 

ligjore nuk e obligon organin punëdhënës,  që automatikisht ta vazhdojë kontratën e punës pas skadimit  

ngase e drejta nga lëmia e punës zgjasin aq sa është afati i kontratës, e andaj bazuar në këtë gjykata vendosi 

si në pikën IV të dispozitivit të këtij aktgjykimi.  

 

Po ashtu, gjykata e refuzojë si të pabazuar pjesën e kërkesës për pagesën e pagave të parealizuara, 

kontributit pensional dhe tatimit në pagë mbi shumën e gjykuar si në pikën III të dispozitivit të këtij 

aktgjykimi, për periudhën prej datës 11.01.2009 e deri në datën e përpilimit të ekspertizës datë 30.11.2019, 

pasi që gjykata në rastin konkret ka gjetur se kontrata e punës është ndërprerë sipas fuqisë së ligjit dhe atë 

me skadimin e kohëzgjatjes së kontratës datë 11.01.2009 dhe për këtë arsye gjykata vlerësoj se paditësit 

për këtë  periudhë kohore nuk i takon e drejta në pagesën e pagave të parealizuara e as kontributeve 

pensionale dhe tatimit në pagë.  

 

Kjo gjykatë vlerësoj dhe pretendimet e të paditurës të dhëna në përgjigje në padi, pretendimet e palës së 

interesuar, mirëpo si të tilla kjo gjykatë pasi i vlerësoj, i refuzoj si të pabazuara pasi nuk i pa me ndikim në 

një vendimmarrje tjetër nga vërtetimi dhe vendosja si në  dispozitv të këtij aktgjykimi.  

 

Lidhur me shpenzimet e procedurës, gjykata ka vendosur në kuptim të nenit 64 të LKA-së, që secila palë t’i 

bartë shpenzimet e veta të procedurës. 

 

Duke u bazuar në të dhënat e lart cekura, gjykata në kuptim të nenit 43.3, 46.2, 5 lidhur me nenet 5, 6, 38 

dhe 67 Ligjit për Konfliktet Administrative dhe nenit 63 e lidhur me nenin 21 Ligjit për Ndryshimin dhe 

Plotësimit Ligjit, Nr.03/L-006 të LPK-së u vendos si në dispozitiv të këtij aktgjykimi.  

 

GJYKATA THEMELORE NË PRISHTINË 

                                                   DEPARTAMENTI PËR ÇËSHTJE ADMINISTRATIVE 

                                                                A.nr.325/2019, datë 28.12.2020 

 

Zyrtare Ligjore Gjyqtare          

Besë Sylaj                                                                                                                                           Luljeta Maxhuni                                                                                                                                                                                                                                                                           

 

 

KËSHILLA JURIDIKE: Kundër këtij aktgjykimi është e lejuar ankesa në afat prej 15 ditësh  nga dita e 

marrjes së të njëjtit, Gjykatës së Apelit në Prishtinë, përmes kësaj gjykate 


