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Numri i lëndës: 2020:054406 

Datë: 07.09.2021 

Numri i dokumentit:     02149963 

C.nr.2225/2020 

 

 GJYKATA THEMELORE E PRISHTINËS – Departamenti i Përgjithshëm, me 

gjyqtarin Përparim Zeka, duke shqyrtuar dhe zgjidhur kontestin nga marrëdhënia juridike 

civile të paditësit A .O., nga Prishtina, me adresë në rrugën “R. K.”, Kulla..., kati ..., nr. 

..., K., përfaqësuar me autorizim nga B. Xh., avokat në P., kundër të paditurës Telekomi 

i Kosovës sh.a., me seli në Prishtinë, përfaqësuar në shqyrtimin kryesor nga H. I., sipas 

autorizimit, me objekt të kontestit anulimin e vendimit për ndërprerjen e marrëdhënies së 

punës dhe kompensimin e dëmit material dhe jomaterial, me vlerë të objektit të kontestit 

në shumë prej 203,400.96€ (dyqindetre mijë e katërqind euro e nëntëdhjetegjashtë 

euro/cent), pas përfundimit të shqyrtimit kryesor të mbajtur më 10.08.2021, në prezencën 

e të autorizuarve të palëve ndërgjyqëse, më 16.08.2021, dha këtë: 

 

A K T G J Y K I M 

 

I. PJESËRISHT APROVOHET SI E THEMELTË kërkesëpadia e paditësit A 

.O., nga Prishtina, ANULOHET si joligjor nr. 01-1303/2020, i datës 24.04.2020, i nxjerrë 

nga Bordi i Përkohshëm i Drejtorëve të së paditurës Telekomi i Kosovës sh.a., përmes të 

cilit paditësit i është ndërprerë marrëdhënia e punës. 

 

II. DETYROHET e paditura që paditësit në emër të kompensimit të së ardhurave 

personale t’ia paguaj dyfishin e pagave mujore për periudhën nga data 25.04.2020 deri 

më 30.11.2021 dhe atë në emër të pagave neto shumën prej 59,055.98€ 

(pesëdhjetenëntëmijepesëdhjetepesë euro e nëntëdhjetenëntë euro/cent), në emër të 

kontributit pensional shumën prej 82.301,31  € (trembëdhjetëmijenjëqindetre euro e 

njëzetetetë euro/cent) si dhe në emër të tatimit të paguaj shumën prej 1.5755 0€ 
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(pesëmijepesëqindeshtatëdhjetepesë euro e tridhjetegjashtë euro/cent), në afat prej 7 

ditësh pas pranimit të këtij aktgjykimi. 

 

III. DETYROHET e paditura që paditësit për shumën e gjykuar si në pikën II 

të dispozitivit të këtij aktgjykimi të paguaj shumë prej 1,552.00€ 

(njëmijepesëqindepesëdhjetedy euro), në emër të kamatës ligjore prej datës 25.04.2020 e 

deri më 19.02.2021, kurse prej datës 20.02.2021, të paguaj kamatën në larësi prej 8%, e 

deri në pagesën e plotë. 

 

IV. REFUZOHET e themeltë pjesa tjetër e kërkesëpadisë së paditësit mbi shumën 

e gjykuar si në pikën II dhe III të dispozitivit të këtij aktgjykimi dhe atë në emër të pagave 

shumën prej 123,674.72€ (njëqindenjëzetetremijegjashtëqindeshtatëdhjetekatë euro e 

shtatëdhjetedy euro/cent), në emër të kamatës ligjore shumën prej 439.88€ 

(katërqindetridhjetenëntë euro e tetëdhjetetetë euro/cent), si dhe në emër të dëmit jo 

material shumën prej 20,000.00€ (njëzetmijë euro). 

 

V. DETYROHET e paditura që paditësit t’ia paguaj shpenzimet e procedurës 

kontestimore në shumë prej  jerp tafa ën ,)orue ëtejhdëbmëjnedniqëtetejimëjn( €00.118,1

7 ditësh pas pranimit të këtij aktgjykimit. 

 

A r s y e t i m 

 

 Paditësi përmes të autorizuarit të tij më 19.05.2020, në këtë gjykatë ka parashtruar 

padi kundër të paditurës, me objekt të kontestit dhe vlerë të objektit të kontestit si në hyrje 

të këtij aktgjykimi, së fundi të precizuar me parashtresën e datës 26.02.2021 duke kërkuar 

që të anulohet si joligjor nr. 01-1303/2020, i datës 24.04.2020, i nxjerrë nga Bordi i 

Përkohshëm i Drejtorëve të së paditurës Telekomi i Kosovës sh.a., përmes të cilit paditësit 

i është ndërprerë marrëdhënia e punës dhe të detyrohet e paditura që paditësit në emër të 

kompensimit të së ardhurave personale t’ia paguaj trefishin e pagave mujore për 

periudhën nga data 25.04.2020 deri më 30.11.2021, në shumë prej 203,400.96€, si dhe 

shumën prej 20,000.00€, në emër të dëmit jo material, të gjitha këto me kamatë ligjore 

sipas ligjit. 
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 Në padi ka theksuar se me të paditurën ka themeluar marrëdhënien e punësimit 

sipas Kontratës së Punës nr. 01-5388/18 të dt.06.12.2018, e cila ka qenë me afat të caktuar 

dhe ka hyrë në fuqi nga data 01.12.2018 me afat të vlefshmërisë deri me dt.30.11.2021 si 

dhe ka qenë i zgjedhur në pozitën Zyrtar Kryesor i Financave dhe Thesarit, me pagën 

mujore në lartësi të gradës 17 që ishte në shumën 3,500.00 €uro/bruto.  

 

 Më tej ka shtuar se procedura e zgjedhjes dhe caktimi në pozitën e punës së 

paditësit ka qenë e bazuar në konkurs të hapur publik, në të cilin paditësi është vlerësuar 

si kandidati i ranguar më së larti (i pari) me më së shumti pikë, për ushtrimin e këtij 

funksioni ashtu që me dt. 16.11.2018, Komisioni Intervistues përmbyll procesin e 

vlerësimit të gjithë kandidatëve dhe në mesin e tyre e rekomandon paditësin si kandidatin 

më të ranguar (me më shumë pikë) për këtë pozitë të punës, ndërsa me dt.20.11.2018 

Bordi i Drejtorëve të Telekomit të Kosovës Sh.A në kuadër të mbledhjes numër 28, në 

mënyrë unanime e ka emëruar paditësin në këtë pozitën e punës, kjo duke qenë se i njëjti 

është ranguar dhe vlerësuar më së larti nga ana e Komisionit Intervistues. Paditësi gjatë 

ushtrimit të detyrave të punës së tij, i njëjti ka dhënë kontributin maksimal dhe ka pasur 

performancë të shkëlqyeshme, ndërsa asnjëherë nuk ka pasur asnjë vërejtje me shkrim 

apo me gojë si dhe çdo herë ka performuar brenda politikave dhe strategjive të vendosura 

nga Bordi i Drejtorëve dhe Aksionari.  

 

 Tutje ka shtuar se zhvillimet politike që kanë ndodhur në vend dhe atë: Me dt. 

03.02.2020 – Ndodhë ndryshimi i Qeverisë së Republikës së Kosovës. Qeveria e 

Republikës së Kosovës ka cilësinë e Aksionarit në kuadër të ndërmarrjeve publike, duke 

përfshirë Telekomin e Kosovës Sh.A. Me dt. 06.03.2020 Qeveria në detyrë e Republikës 

së Kosovës përmes Vendimit 08/05, ka bërë emërimin e Bordit të Përkohshëm të 

Drejtorëve të Telekomit, përmes të cilit në pozitë ka caktuar z. G. Rr. kryesues, ndërsa z. 

N. M., znj. L. E., dhe z. T. Sh. si anëtar të Bordit të Përkohshëm të Drejtorëve. Në pesë 

(5) mbledhjet e mbajtura të Bordit të Përkohshëm të Drejtorëve, disa prej anëtarëve të 

Bordit refuzuan shkarkimin e zyrtarëve të lartë të Telekomit. Me dt. 23.04.2020 – Nën 

ndikimin Politik dhe me qëllimin e vetëm të shkarkimit të gjitha pozitave të larta në 

Telekom, Qeveria në detyrë e Kosovës përmes Vendimit numër 04/26, shkarkohen dy 

anëtarët e Bordit të Drejtorëve, znj. L. E., dhe z. T. Sh. si anëtar të Bordit të Përkohshëm 
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të Drejtorëve, dhe në vend të tyre caktohen znj. L. A., dhe z. H. N.. Me dt. 24.04.2020 

Bordi i ri politik i përkohshëm i Telekomit të Kosovës Sh.A, përmes vendimit të 

mbledhjes 68, Vendos të Ndërprerje Kontratën e Punës të Paditësit, së bashku edhe me 

pozitat tjera të Telekomit. Vendimi për ndërprerjen e kontratës së punës të paditësit fare 

nuk merret me asnjë pretendim nëse paditësi ka shkelur ndonjë detyrim të tij i cili rrjedhë 

nga ana e Kontratës Punës apo Përshkrimi i detyrave të punës.  

 

 Ka shtuar se mbi këtë bazë, mund të arrihet në përfundimin se edhe vetë Organi 

që ka marrë Vendimin për Ndërprerjen e kontratës së Punës nuk ka gjetur asnjë shkelje 

të detyrave dhe përgjegjësive të paditësit. Kështu që bazuar në të gjitha këto ka 

konsideruar se Vendimi i të Paditurës për Ndërprerjen e kontratës së Punës është marrë 

pa u zhvilluar asnjë proces i vlerësimit të performancës së punës së paditësit, në një situatë 

kur nuk ka pasur asnjë shkelje të detyrave dhe përgjegjësive të punës nga ai, ndërsa ky 

vendim është marrë në një proces të tërësishëm politik, që synimin e vetëm ka pasur 

ndërprerjen e marrëdhënies së punës, e që është në tërësi në kundërshtim me kërkesat 

procedurale dhe materiale të Ligjit të Aplikueshëm dhe Rregullores për Marrëdhënie pune 

në Telekom.  

 

 Po ashtu ka shtuar se është shumë me rëndësi të theksohet se performanca 

financiare (fitimi apo humbja) dhe e shitjeve të Telekomit, duke përfshirë edhe 

metodologjinë e çmimeve të Telekomit të Kosovës dhe shtrirjen në treg nuk janë 

përgjegjësi e paditësit, por janë kryesisht përgjegjësi e Bordit të Drejtorëve dhe Kryeshefit 

Ekzekutiv të Telekomit. Prandaj si i tillë, Vendimi për Ndërprerjen e kontratës së Punës 

është i paligjshëm dhe duhet të anulohet. Ky Vendim për Ndërprerjen e kontratës së Punës 

nuk përmbushë asnjë prej kërkesave të Ligjit të aplikueshëm, duke përfshirë edhe kërkesat 

procedurale për ndërprerjen e Kontratës së Punës, për shkak se nuk përkon fare me 

përshkrimin e vendit të punës dhe përgjegjësive që i kishte paditësi sipas Kontratës së 

punës, ndërsa edhe arsyetimi i Vendimit për ndërprerje konsideroj se është i përgjithësuar 

dhe po ashtu nuk përkon fare dhe nuk ka të bëjë asgjë me përshkrimin dhe përgjegjësitë 

e punës që i kishte paditësi.  
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 Më tej ka potencuar se ndërprerja e kontratës së Punës, në rastin e paditësit dhe të 

tjerëve është bërë vetëm për arsye politike, në kundërshtim me dispozitat e ligjit të punës 

dhe në mënyrë diskriminuese dhe kjo dëshmohet përmes dy fakteve të ushtrimit ndikimit 

të drejtpërdrejtë. E para, Bordi i parë i përkohshëm i Drejtorëve të Telekomit, në përbërje 

të z. G. Rr., z. N. M., znj. L. E., dhe z. T. Sh., edhe pse disa nga anëtarët e Bordit të 

emëruar paligjshëm, kanë refuzuar ndërprerjen e kontratës së Punës për stafin e lartë 

menaxhues, për shkak të mungesës së një vlerësimi objektiv. E bazës ligjore për një 

vendim të tillë si dhe për ta argumentuar edhe më shumë këtë Bordi i Përkohshëm në 

përbërje të z. Genc Rraci (kryesues), z. Naim Maloku, znj. Luljeta Elezaj, dhe z. Teki 

Shala (anëtarë), thirret në takim nga ana e znj. Rozeta Hajdari, Ministre e Ministrisë së 

Ekonomisë, Punës, Tregtisë, Industrisë, Ndërmarrësis dhe Investimeve Strategjike, me 

kërkesën për shkarkimin e të gjitha pozitave të larta në Telekom. Me datë 23.04.2020 

përmes Vendimit numër 04/26, shkarkohen dy anëtarët e Bordit të Drejtorëve, znj. L. E., 

dhe z. T. Sh., si anëtar të Bordit të Përkohshëm të Drejtorëve, dhe në vend të tyre caktohet 

znj. L. A., dhe z. H. N., të cilët menjëherë të nesërmen me dt.24.04.2020 marrin Vendimin 

e atakuar për ndërprerjen e kontratës së punës së Paditësit. Është absurd i llojit të vet se 

si është e mundur që këta anëtarë të emëruar politikisht të Bordit të Përkohshëm të 

Drejtorëve, menjëherë posa janë emëruar, të nesërmen marrin Vendim për shkarkim pa e 

shqyrtuar dhe vlerësuar performancën e tij si dhe ndonjë raport përkatës që ndërlidhet me 

punën e tij dhe detyrat apo përgjegjësitë e tij si dhe të Telekomit në përgjithësi. Vendimi 

i atakuar i Bordit të Përkohshëm të Drejtorëve të Telekomit të Kosovës SH.A Nr. 01-

1303/2020 i dt. 24.04.2020 në rastin e ndërprerjes së kontratës së punës të Paditësit, është 

vendim kundër kushtetues dhe diskriminues ndaj tij, sepse paditësit i është pamundësuar 

e drejta e ankimimit, që ia garanton neni 31.paragrafi 1 dhe neni 32 i Kushtetutës të 

Republikës së Kosovës. Duke u mbështetur mbi bazën e provave dhe fakteve ka 

konsideruar se paditësit i është shkelur e drejta e punësimit në këtë rast, duke vendosur 

në kundërshtim me dispozitat ligjore si dhe duke e diskriminuar, kështu që bazuar në 

dispozitat e Ligjit të Punës Nr.03/L-212, përkatësisht nenit 5 të këtij Ligji, pika 1, ku flitet 

për Ndalimi i të gjitha llojeve të diskriminimit, në të cilën është thënë: ”Diskriminimi 

është i ndaluar në punësim dhe profesion, lidhur me rekrutimin në punësim, trajnimin, 

promovimin e punësimit, kushtet e punësimit, masat disiplinore, ndërprerjen e kontratës 

së punës ose çështjeve tjera...." si dhe duke u bazuar në dispozitat e Ligjit për Mbrojtjen 
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nga Diskriminimi Nr.05/L-021, përkatësisht nenit 2 të këtij Ligji, pika 1 dhe 1.1, ku flitet 

për Fushëveprimin e këtij Ligji, në të cilën është thënë, citoi: ”kushtet për qasje në 

punësim, vetëpunësim dhe punësimin në profesion, përfshirë këtu kushtet e punësimit, 

kriteret e përzgjedhjes, pa marrë parasysh aktivitetin në të gjitha nivelet e hierarkisë 

profesionale, përfshirë avancimet”, dhe pika 1.3 të të njëjtit nen dhe ligj, ku është thënë, 

citoi: ”kushtet e punësimit dhe të punës, përfshirë shkarkimin apo ndërprerjen e kontratës 

dhe pagesës”. 

 

 I autorizuari i paditësit në seancat e mbajtura dhe në fjalën e tij përfundimtare të 

dorëzuar me shkrim ka deklaruar se qëndron në tërësi pranë padisë dhe kërkesë së saj, 

duke shtuar se nga të gjitha provat e administruara pa mëdyshje rezulton se kërkesa e 

paditësit është e bazuar në prova dhe ligj. Ka shtuar se varianti i dytë i ekspertizës 

financiare është i palogjikshëm sepse kalkulimi duhet të bëhet në bazë të kontratës së 

punës dhe jo në bazë të vendimeve të njëanshme të së paditurës që janë marr për 

zvogëlimin të pagave të punëtorëve të saj. Kjo nuk e ka asnjë logjik sepse në të kundërtën 

nëse supozojmë se e paditura në vend të zbritjes do të merrte vendim për ngritje të pagave 

të punëtorëve të saj, atëherë çfarë do të ndodhte me paditësin? Ka shtuar se ky variant 

është në kundërshtime me dispozitat ligjore për shkak se Ligji i Punës në nenin 55 par. 2 

përcakton se të drejtën për pagë, pagë shtesë, kompensimin në pagë dhe të ardhurat e 

tjera, i punësuari i realizon sipas marrëveshjes së arritur me punëdhënësin për punën e 

kryer dhe kohën e kaluar në punë, të përcaktuar me kontratën e punës. Kështu që çdo 

kalkulim tjetër i pagës së paditësit që bëhet dhe nuk është në përputhje me dispozitat 

ligjore si dhe dispozitat e kontratës së punës është i kundërligjshëm dhe si i tillë nuk mund 

të qëndrojë. Nga këto të cekura i ka propozuar gjykatës që kërkesëpadia e paditësit të 

aprovohet në tërësi si e themeltë. 

 

 Ka kërkuar shpenzimet e procedurës kontestimore dhe atë për përpilimin e padisë 

shumën prej 208.00€, për taksë për padi shumën prej 101.00€, për përfaqësim në 5 seanca 

nga 270.40€, gjithsej 1,352.00€, për parashtresën lidhur me precizimin e lartësisë së 

borxhit shumën prej 208.00€, për ekspertizë financiare shumën prej 150.00€, për 

parashtresën për kundërshtimin e plotësimit të ekspertizës financiare shumën prej 

208.00€,në shumë të përgjithshme prej 2,227.00€. 
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E paditura, përmes të autorizuarit të saj, me përgjigje në padi, seancat e mbajtura 

dhe në fjalën përfundimtare të dorëzuar me shkrim e ka kontestuar në tërësi kërkesëpadinë 

e paditësit si për nga baza ashtu edhe për nga lartësia. Ka shtuar se pas përfundimit të 

procedurës së administrimit të provave, pa mëdyshje është vërtetuar pabazueshmëria e 

padisë dhe kërkesëpadisë së paditësit, ngase, nga shkresat e lëndës-provat e 

administruara, pa mëdyshje është vërtetuar dhe provuar pabazueshmëria e kërkesëpadisë 

së paditësit, me të cilën ka kërkuar nga gjykata që aprovoj të bazuar padinë dhe 

kërkesëpadinë, ashtu që gjykata do të anulonte vendimin e Bordit të Përkohshëm të 

Drejtorëve për Ndërprerjen e kontratës së Punës, si të kundërligjshëm, dhe mbi bazën e 

kundërligjshmërisë së Vendimit, ta detyroj të paditurën që në emër të demit material t'i 

paguaj paditësit shumën e precizuar me Parashtresën e dt.23.07.2021, prej 201.409,08 €, 

sikurse dhe kamatën ligjore në lartësinë prej 1.991,88 €.  

 

Pabazueshmëria e padisë dhe kërkesëpadisë së paditësit vërtetohet dhe provohet 

nga provat materiale shumë bindëse në shkresat e lëndës lidhur me mos ekzistimin e bazës 

ligjore të kërkesëpadisë së paditësit, respektivisht me faktin notor se, baza juridike e 

nxjerrjes së vendimeve nga ana e Bordit të Përkohshëm të Drejtorëve të Telekomit të 

Kosovës sh.a, në rastin konkret edhe vendimit ndaj këtu paditësit A .O. me të cilin i është 

ndërprerë marrëdhënia e punës (pasi që ka qenë zyrtarë i lartë i korporatës), është 

përcaktuar në nenin 21 të Ligjit për Ndërmarrjet publike, Nr.03/L-087, sepse, pozitat e 

larta në ndërmarrjet publike rregullohen me nenin 21 të Ligjit për Ndërmarrje Publike 

03/L-087, nga çka rezulton pa mëdyshje se, vendimi i Telekomit të Kosovës sh.a, për 

ndërprerjen e kontratës së punës paditësit A .O., është vendim i drejt, i bazuar në ligj dhe 

aktet e brendshme të Telekomit të Kosovës sh.a, çka kjo lë të kuptohet se, këtu e paditura 

nuk ka shkelur asnjë dispozitë ligjore kur paditësit A .O. ka ndërprerë kontratën e punës.  

 

Tutje ka theksuar se ndërprerja e kontratës së punës Zyrtarit Kryesor të Financave 

A .O. është bërë në përputhje të plotë me Ligjin Nr.03/L-087 për Ndërmarrjet publike si 

dhe Ligjin Nr.04/L-009 për Ndryshimin dhe plotësimin e Ligjit Nr.03/L-087 për 

Ndërmarrjet publike, dhe Ligjin Nr.05/L-009 për Ndërmarrjet Publike si dhe Ligjin 

Nr.04/L-009 për Ndryshimin dhe plotësimin e Ligjit Nr.03/L-087 për Ndërmarrjet 
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publike, i ndryshuar dhe plotësuar me Ligjin Nr.04/L-111, nenin 18-Mbikqyrja nga Bordi 

i Drejtorëve dhe në përputhje me nenin 21 pika 1, ku theksohet zgjedhja dhe emërimi 

zyrtarëve të NP-së, respektivisht se, Zyrtarët e NP-së emërohen nga Bordi i Drejtorëve të 

NP-së dhe se zyrtarët shërbejnë për Bordin dhe Bordi mundet në çdo kohë dhe me 

shumicë votash ta ndërpresë kontratën e tyre me ose pa deklarimin e arsyes Në rastin 

konkret, Ligji për Ndërmarrje Publike i jep të drejtë në kompetencë Bordit të Drejtorëve 

të veproj në ndërprerjen e kontratës së punës të Zyrtarit të korporatës si Zyrtar Kryesor i 

Financave dhe Thesarit, ndërsa e paditura ka respektuar edhe dispozitat e Ligjit të Punës 

për rastin e paditësit A .O., kur të njëjtit i është ndërprerë kontrata e Punës në kohë të 

Caktuar, për faktin se paditësi A .O. nuk ka pasur 10 vite përvojë pune tek punëdhënësi.  

 

Ka shtuar se lidhur me padinë dhe kërkesëpadinë e paditësit, me parashtresa të 

shkruara i ka dorëzuar gjykatës së faktit prova materiale shumë bindëse lidhur me 

mungesën e bazës ligjore të kërkesëpadisë së paditësit, respektivisht lidhur me bazën 

juridike të nxjerrjes së vendimeve nga ana e Bordit të Përkohshëm të Drejtorëve të 

Telekomit të Kosovës sh.a, me sqarimin se, me vendimet e marra, paditësit A .O. i është 

ndërprerë marrëdhënia e punës pasi që i njëjti ka qenë zyrtarë i lartë i korporatës-

Telekomit të Kosovës sh.a-Prishtinë, dhe i njëjti i nënshtrohet nenit 21 të Ligjit për 

Ndërmarrje Publike 03/L-087. Pozitat e larta në ndërmarrjet publike rregullohen me nenin 

21 të Ligjit për Ndërmarrje Publike 03/L-087, nga çka rezulton pamëdyshje se, vendimi 

i Telekomit të Kosovës sh.a, për ndërprerjen e kontratës së punës paditësit është vendim 

i drejtë dhe bazuar në ligj (Ligjin për Ndërmarrje Publike 03/L-087), dhe aktet e 

brendshme të Telekomit të Kosovës sh.a. Ndërmarrjet publike në Republikën e Kosovës 

si ato qendrore edhe ato lokale, funksionojnë dhe veprojnë konform dispozitave ligjore 

që e rregullojnë këtë fushë, me theks të veçantë me Ligjin për Ndërmarrjet Publike Nr 

03/L-087 me plotësim ndryshimet e tij e cili Ligj është Ligj special për këtë fushë (lex 

specialis). Më Ligjin në fjalë, në mënyrë shprehimore rregullohet çështja e përzgjedhjes 

së bordeve të drejtorëve (bordeve drejtuese), kualifikimet e nevojshme për ta, 

kompetencat e tyre, procedura e zgjedhjes - emërimit dhe shkarkimi të zyrtarëve të 

ndërmarrjes dhe atë: të Kryeshefit Ekzekutiv, Zyrtarin Kryesor Financiar dhe të Thesarit, 

Këshilltarin e Përgjithshëm/Sekretarit të Korporatës dhe Zyrtarit për Auditim të 

Brendshëm si dhe për zëvendës kryeshefin ekzekutiv. Pra, këto pozita janë me mandate 
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të përcaktuara ligjore dhe për përzgjedhjen dhe shkarkimin e tyre vlejnë dispozitat e Ligjit 

special të cilat i dërgojnë ligjin e përgjithshëm "lex specialis derogat legi generalis". 

Bazuar ne faktin se paditësi A .O. ka qenë Zyrtar Kryesor i Financave dhe Thesarit në 

Telekomin e Kosovës sh.a, rezulton se njejti është zgjedhur dhe emëruar zyrtarë i 

Ndërmarrjes Publike nga ana e Bordit të Drejtoreve të NP-së, konform dispozitës së nenit 

21 të Ligjit mbi Ndërmarrjet Publike (Ligji Nr.03/L-087), ku me këtë dispozitë të ligjit 

në fjalë takastivisht është përcaktuar se, zyrtarët shërbejnë për Bordin dhe Bordi mundet 

në çdo kohë dhe me shumicë votash ta ndërpresë kontratën e tyre me ose pa deklarimin e 

arsyes, përkatësisht se, pavarësisht nga sa u tha më sipër, Komisioni i Auditimit ka 

kompetencen ekskluzive për emërimin dhe shkarkimin e Zyrtarit për Auditim të 

Brendshëm, i cili shërben për Komisionin e Auditimit, i cili mundet, në çdo kohë dhe me 

shumicë votash, ta ndërpresë kontratën e këtij zyrtari me ose pa deklarimin e arsyes dhe 

se ky nen 21.1, mbizotëron mbi çdo dispozitë kontraktuese të themeluar me kontratë ose 

ligj. Në rastin e paditësit A .O., edhe përkundër dispozitës imperative të nenit 21.1 të 

Ligjit 03/L-087 për Ndërmarrjet publike, se, Zyrtarët e NP emërohen nga Bordi i 

Drejtorëve të NP. Zyrtarët shërbejnë për Bordin dhe Bordi mundet në çdo kohë dhe me 

shumicë votash ta ndërpresë kontratën e tyre me ose pa deklarimin e arsyes. Pavarësisht 

nga sa u tha më sipër, Komisioni i Auditimit ka kompetencën ekskluzive për emërimin 

dhe shkarkimin e Zyrtarin për Auditim të Brendshëm, i cili shërben për Komisionin e 

Auditimit, cili mundet, në çdo kohë dhe me shumicë votash, ta ndërpresë kontratën e këtij 

zyrtari me ose pa deklarimin e arsyes. Ky Nen 21.1 mbizotëron mbi çdo dispozitë 

kontraktuese të themeluar me kontratë ose ligj, dhe do të pasqyrohet në Rregulloren e NP-

së, në vendimin për ndërprerjen e kontratës së punës A .O. për pozitën Zyrtar Kryesor i 

Financave dhe Thesarit i Telekomit të Kosovës sh.a, ka arsyetim të shkruar dhe është 

arsyetuar ndërprerja e kontratës së punës, e cila ka të bëjë me ate se, Bordi i Përkohshëm 

ka analizuar raportin intern financiar për vitin 2019, nga i cili raport kishte gjetur se: 

gjendja financiare e kompanisë ishte keqësuar dukshëm në vitin e fundit, ku nga 15.6 

milion euro humbje sa ishin për vitin 2018, ajo kishte shënuar ngritje prej 50% në 23.6 

milion euro humbje në vitin 2019; ku detyrimet e kompanisë kishin një ngritje prej 16.3 

milion euro gjatë vitit 2019 (nga 56.2 milion euro) sa ishin në vitin 2018, në 72.5 milion 

euro në vitin 2019, ashtu që duke pasur parasysh gjendjen e rëndë financiare të 

ndërmarrjes publike Telekomi i Kosovës sh.a-Prishtinë, me qëllim të ndaljes së 
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përkeqësimit të gjendjes së rëndë financiare të ndërmarrjes dhe tejkalimit sa më të shpejtë 

të kësaj gjendje të rëndë financiare, Bordi i Përkohshëm i Drejtorëve të Telekomit të 

Kosovës, me shumicë votash, ka marrë vendim që t'ia ndërpresë kontratën e Punës 

Zyrtarit Kryesor të Financave dhe Thesarit, këtu paditësit A .O..  

 

Më tej ka shtuar se lidhur me pretendimin e paditësit se, ka qene diskriminuar, duke 

u thirr në dispozitën e nenit 5 të Ligjit kundër Diskriminimit, padituri deklaron se ky 

pretendim i paditësit është në tërësi i pabazuar, respektivisht konsideron se është tërësisht 

një pretendim paushall i paditësit, me qëllimin e vetëm që, në mungesë të bazës 

juridike/ligjore të kërkesëpadisë, të njëjtën ta kërkoj te pretendimi sipas bazës së 

diskriminimit. Me nenin 3 të Ligjit Kundër Diskriminimit është përcaktuar qartë edhe 

koncepti i diskriminimit dhe në rastin konkret, pretendimi i paditësit vetëm duke 

parafrazuar dhe duke u thirr në diskriminim, pa dhënë asnjë arsye apo bazë ligjore, i cili 

pretendim nuk përmban asnjë provë qoftë të drejtpërdrejtë apo rrethanore se BPD të këtë 

bërë shkelje të dispozitës së mëposhtme të Ligjit Kundër Diskriminimit. Për ti sqaruar 

paditësit, e paditura e shef të arsyeshme të citoj nocionin e diskriminimit, si më poshtë: 

“Diskriminim është çdo dallim, përjashtim, kufizim ose preferencë në çfarëdo baze të 

përcaktuara në nenin një (1) të këtij Ligji, që ka për qëllim apo efekt të zhvleftësoj ose 

cënoj njohjen, gëzimin ose ushtrimin, në të njëjtën mënyrë me të tjerët, të të drejtave dhe 

lirive themelore të njohura nga Kushtetuta dhe ligjet tjera të aplikueshme në Republikën 

e Kosovës”. Neni 1 i këtij Ligji ka kornizuar përcaktimet ligjore për parandalimin e 

çfarëdo lloji të diskriminimit në Kosovë dhe në mënyrë taksative liston të gjitha bazat e 

mundshme të diskriminimit eventual duke vënë theksin në dhjetra lloje apo forma të 

diskriminimit të personave në Kosovë dhe që asnjëra nga këto baza nuk është dëshmuar 

me asnjë provë nga paditësi A .O.. Rrjedhimisht, është paqëndrueshëm edhe pretendimi i 

paditësit se, i padituri TK ka bërë shkelje të nenit 5 (ndalimi i diskriminimit) të Ligjit të 

Punës ngase, kjo për faktin se nuk mund të ekzistojë shkelje e pretenduar e këtij neni 

përderisa procedura dhe veprimet paraprirëse të BPD për nxjerrjen por edhe për 

implementimin e vendimit Nr. 01-1303/20 i datës 25 Prill 2020 janë në përputhje të plotë 

me dispozitat e sipër cekura ligjore në këtë parashtresë.  
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Krahas këtyre ka shtuar se në mungesë të bazës ligjore të kërkesëpadisë, paditësi 

tenton që këtë ta provoj ta siguroj përmes Ekspertizës Financiare të dt.19.02.2021, punuar 

nga ekspertja financiare M. M., të cilën Ekspertizë Financiare e paditura e ka kontestuar 

në tërësi të pabazuar, me propozimin që ekspertja financiare të punoj plotësimin e saj, për 

shkak se ekspertiza e dt.19.02.2021, ka qenë ekspertizë e paqëndrueshme, jo profesionale, 

e pasaktë dhe e punuar në kundërshtim me provat në shkresat e lëndës, respektivisht e 

punuar në kundërshtim me dispozitat e LPK-së, sepse, mendimi dhe konstatimi i dhënë 

në ekspertizë janë në kundërshtim me provat në shkresat e lëndës, mendimi i dhënë nuk 

është në pajtim me rregullat e shkencës dhe profesionit, përkatësisht është në kundërshtim 

me dispozitat ligjore, e sidomos se arsyetimi i mendimit dhe konstatimit të dhënë është i 

paqartë dhe kontradiktor me vetveten dhe rrethanat e shqyrtuara, dhe në kundërshtim me 

provat në shkresat e lëndës, ashtu që për shkak se ekspertiza e punuar ka qenë edhe e 

panevojshme, sikurse është deklaruar i autorizuari i të paditurës me Përgjigjen ndaj padisë 

së paditësit, edhe në shqyrtimet e mbajtura pranë gjykatës së faktit, bazuar në ate se padisë 

dhe kërkesëpadisë së paditësit i mungon baza ligjore, rrjedh edhe kontestimi i Ekspertizës 

Financiare të dt.19.02.2021, dhe mos pranimit të të njëjtës si provë në këtë çështje 

kontestimore, për faktin e thjeshtë se nuk është punuar një ekspertizë profesionale, ashtu 

sikurse përcaktojnë dispozitat e LPK-së, saktësisht dispozita e nenit 363 e LPK-së, ku 

eksperti duhet, në mes tjerash, të kërkojë dhe të marrë nga palët të dhëna financiare, 

ndërsa nga Ekspertiza kuptohet se eksperti financiar M. M.a nuk ka respektuar fare këtë 

dispozitë imperativë të LPK-së, dhe, lëre më që nuk ka vizituar fare të paditurën, por, nuk 

e ka pa të arsyeshme as të kontaktojë me të paditurën, sikurse ka vepruar në të gjitha rastet 

tjera sikurse këtu rasti i padisë së paditësit, duke i arsyetuar vlerat monetare të vendosura 

në Ekspertizë, se, llogaritjen e pagave e ka bërë për çdo muaj veçmas sipas Trustit 

Pensional. Për të provuar dhe dëshmuar shkeljen e dispozitës ligjore si më lartë nga ana 

e eksperti M. M., citojmë dispozitë e nenit 363 e LPK-së: "Eksperti ka të drejtë të njihet 

me materialet e çështjes, të marrë pjesë në seancë gjyqësore, të bëjë pyetje, të japë 

shpjegime dhe të kërkojë nga palët të marrë të dhëna si dhe nga të tretët brenda kufijve të 

nevojshëm për kryerjen e detyrës”. Në Ekspertizë, eksperti M. M. thekson se për bazë të 

llogaritjes së pagave për paditësin, ka marrë pagën e gradës 17, në shumën prej 3.500,00 

€ BRUTO, grade kjo e caktuar me kontratën e Punës në kohë të caktuar të paditësit. 

Lidhur me këtë veprim të ekspertit M. M. përkitazi me gradën 17, respektivisht shumën 
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e pagës e cila ngërthen kjo gradë (17), për pozitën e Zyrtarit Kryesor të Financave dhe 

Thesarit, e paditura deklaron se, për shkak të situatës tejet ë rënduar financiare në 

Telekomin e Kosovës, Bordi i Përkohshëm Telekomit të Kosovës sh.a-Prishtinë, ka marrë 

disa vendime në drejtim të përmirësimit/sanimit të situatës së rënduar financiare ( zbritja 

e shpenzimeve, mos përdorimi veturave zyrtare jashtë orarit të rregullt të punës, etj), e në 

mesin e tyre, edhe zbritjen e pagave për të gjithë zyrtarët e lartë të korporatës dhe të 

punësuarve në Telekomin e Kosovës sh.a. Prishtinë. Në këtë drejtim, Komiteti Auditimit 

i Bordit të Drejtorëve të Telekomit të Kosovës, në mbledhjen e tij të datës 15.05.2020, 

duke vepruar konform obligimit ligjor të përcaktuar me nenin 22 të Ligjit për Ndërmarrjet 

Publike/Ligji Nr.03/L-087 (Kompensimi i Zyrtarëve të NP), ka aprovuar Deklaratën për 

Politikën e Kompensimit për zyrtarët e lartë të NP-së, sipas të cilës Deklaratë thuhet se 

kompensimi i katër (4) zyrtarëve të lartë duhet të kryhet me respektim të gradave 

ekzistuese të pagave në Korporatë dhe duhen të jenë të graduara në mënyrën si më poshtë: 

Kryeshefi Ekzekutiv, grada 18 - 1.995.00€, Zyrtari kryesor i Financave dhe Thesarit, 

grada 17 - 1.660.00€, Këshilltari i Përgjithshëm/Sekretari i Korporatës, grada 17 -  

1.660.00€, Udhëheqësi i Auditimit të Brendshëm, grada 17 - 1.660.00€. Pasi që ekspertja 

financiare M. M., ka punuar plotësimin e Ekspertizës Financiare dhe të njëjtën ju ka 

dorëzuar palëve ndërgjyqëse, paditësi ka kundërshtuar plotësimin e ekspertizës, me 

pretendimin se është në kundërshtim me dispozitat ligjore si dhe me kontratën e Punës të 

paditësit, duke i propozuar gjykatës që ta refuzojë si të pabazuar Ekspertizën e plotësuar 

Financiare me variantin e ri të pagës, me pretendimin se është e kundërligjshme dhe 

diskriminuese, duke ngelur pas parashtresës për precizimin e lartësisë së kërkesëpadisë 

sipas Ekspertizës së parë financiare, duke e precizuar lartësinë e vlerës së borxhit, e cila 

sipas përllogaritjeve të vet paditësit e jo sipas Ekspertizës Financiare, respektivisht 

plotësimit të Ekspertizës Financiare, duhet të jetë në shumën prej 201.409,08 €, plus 

kamata në shumën prej 1.991,88 €, respektivisht në total shuma prej 203.400,96 €. Pasi 

që të paditurit i është dorëzuar parashtresa e paditësit e datës 23.07.2021, lidhur me 

kundërshtimin e mendimit dhe konstatimit të dhënë në plotësim Ekspertizën Financiare, 

i padituri me datë 05.08.2021, ka dhënë përgjigje në parashtresën e paditësit, me të cilën 

e kundërshton në të tërësi të pabazuar kundërshtimin e paditësit ndaj Plotësim Ekspertizës 

Financiare, e cila, edhe përkundër faktit se nuk ka pasur nevojë fare të punohet as 

Ekspertiza bazë e as plotësimi i saj, për shkak të mungesës së bazës ligjore, ka deklaruar 
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se plotësim Ekspertiza Financiare, nën supozimin se gjykata do të konstatojë dhe provojë 

bazën ligjore të kërkesëpadisë, është pasqyrim drejtë i të dhënave dhe provave lidhur me 

pagën e vendit të punës: „Zyrtar Kryesor i Financave dhe Thesarit”, në Telekomin e 

Kosovës, ku edhe pasuesit e paditësit, saktësisht F. K., dhe A. M., nga data 15.05.2020, 

janë paguar dhe ende paguhen me pagën sipas gradës 17, e që shprehur në mjete financiare 

bie me pagën bruto prej 1.660,00 €, konform vendimit/deklaratës së Komitetit të 

Auditimit të Telekomit të Kosovës sh.a, Nr.01-1459/20, të dt.15.05.2020, nga çka 

rezulton se, pretendimi i paditësit për kompensimin e pagës në lartësinë prej 3.500,00 € 

bruto, edhe përkundër mos ekzistimit të bazës ligjore të kërkesëpadisë, është pretendimi 

pabazuar dhe dëshirë e paditësit për pasurim të pabazë, edhe nën supozimin se, gjykata 

do të konstatonte ekzistimit e bazë ligjore të kërkesëpadisë, e që në rastin konkret nuk 

ekziston.  

 

Më tej ka shtuar se për të provuar dhe dëshmuar pretendimet e veta, respektivisht 

për të provuar faktin se në Telekomin e Kosovës sh.a-Prishtinë, janë zbritur pagat por jo 

gradat për të gjithë zyrtarët e lartë të korporatës (NP-së), e paditura e njofton gjykatën se, 

pasuesit e paditësit A .O., për periudhën kohore nga ndërprerja e kontratës së punës e deri 

në momentin e dërgimit të kësaj parashtrese, të cilët janë emëruar si Ushtrues Detyre në 

pozitën e Zyrtarit Kryesor të Financave dhe Thesarit, F. K. dhe A. M., nga data 

15.05.2020 e tutje, paguhen me gradën 17, por, me pagën në lartësinë prej 1.995,00 €. 

Nga e cekura si më lartë, rezulton se, kërkesa e paditësit në pikën III dhe IV të petitumit 

të padisë dhe kërkesëpadisë së paditësit, me të cilën paditësi i ka propozuar gjykatës që 

të obligohet i padituri Telekomi i Kosovës sh.a -Prishtinë që, në emër të dëmit të 

shkaktuar material, edhe përkundër mos ekzistimit të bazës juridike/ligjore, t'ia bëjë 

kompensimin duke ja paguar paditësit trefishin e pagave, kontributeve në trust, dhe 

shtesat tjera që i takojnë, me kamatën ligjore me normën 8% vjetore, duke filluar nga data 

25.04.2020, e deri në marrjen e vendimit përfundimtar, është kërkesë tërësisht e pabazuar, 

sikurse është e pabazuar edhe kërkesa e paditësit që gjykata ta obligoj të paditurin 

Telekomi i Kosovës sh.a-Prishtinë, që në emër të dëmit jomaterial t'ia paguaj paditësit 

shumën prej 20,000.00 €, me pretendimin, sipas të paditurit, tërësisht të pabazuar se, 

paditësit i është dëmtuar reputacioni që e ka krijuar me shumë mund dhe punë gjatë gjithë 

këtyre viteve karierë, si dhe se është luajtur me ndjenjat e tij, duke i shkaktuar emocion, 
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stres të lartë dhe nervozë të madhe që ka ndikuar në shëndetin e tij. E pabazuar për faktin 

se paditësi, në mbështetje të pretendimeve të tij , nuk ka ofruar asnjë provë e as që ka 

provuar shkaktimin e ndonjë dëmi eventual jo material nga e paditura. Në kontekst të 

kësaj, e paditura thekson se, pretendimi i paditësit se, si pasojë e pakënaqësisë së tij me 

vendimin e të paditurës për ndërprerjen e kontratës së punës, "mund të ketë përjetuar 

forma dëmit jo material", nuk përbëjnë bazë ligjore për përgjegjësinë e punëdhënësit për 

shpërblimin e dëmit të tillë të pretenduar. Fakti se punëdhënësi i ka ndërprerë kontratën 

e punës paditësit, nuk përbën bazë ligjore për kompensimin e dëmit jo material paditësit, 

pse i njëjti është pakënaqur me vendimin në fjalë për ndërprerjen e kontratës së punës. 

Mbështetur në provat në shkresat e lëndës dhe mbështetur në dispozitat e LMD-së, e 

paditura e konteston edhe kërkesën e paditësit për kompensim e dëmit material dhe jo 

material-moral në vlerën prej 20,000.00€, nga baza e shkaktimit të dëmit, për faktin notor 

se, e paditura nuk i ka shkaktuar paditësit asnjë dëm, dhe nuk e ka të qartë se për çfarë 

dëmi mund të bëhet fjalë nëse e paditura ka nxjerrë vendimin për ndërprerjen e kontratës 

së punës në pajtim dhe në mbështetje të dispozitave ligjore. Bazuar në dispozitat ligjore 

të LMD-së, te Kreu 2-Shkaktimi i Dëmit, bazuar në dispozitën e nenit 136-Bazat e 

Përgjegjësisë, saktësisht nenit 136.1 të LMD-së, është përcaktuar taksativisht se, citojmë: 

"Kush i shkakton tjetrit dëm, ka për detyrë ta kompensojë, përveç nëse vërtetohet se dëmi 

është shkaktuar pa fajin e tij". Nga të cekurat më lartë, mbështetur në dispozitën e nenit 

136.1 të LMD-së, dhe pasi që paditësi nuk ka ofruar asnjë provë të vetme për të 

mbështetur pretendimet e tij , pa mëdyshje provohet bindshëm fakti se, këtu e paditura 

nuk i ka shkaktuar kurrfarë dëmi paditësit, dhe mbi këtë bazë nuk ka asnjë përgjegjësi 

apo detyrim ndaj paditësit. Në rastin konkret, nuk ka asnjë dëm, pasi bëhet fjalë për 

kontest pune, dhe, edhe sikurse eventualisht të ekzistonte ndonjë dëm, këtu të paditurës i 

mungon elementi i fajësisë, element ky i përcaktuar me dispozitën e nenit 140 të LMD-

së, sepse, fajësia ekziston kur dëmtuesi e ka shkaktuar dëmin me dashje ose nga 

pakujdesia, kurse në rastin konkret, e paditura nuk është dëmtuese, nga çka rezulton se 

nuk i ka shkaktuar paditësit asnjë dëm, as nga dashja e as nga pakujdesia. Nga e cekura 

rezulton se nuk janë plotësuar kushtet e nenit 169 pika 1,2,3,dhe 4 të LMD-së, që paditësi 

paditësit, ti pranohet shpërblimi i demit material, sikurse pa të drejtë dhe pa asnjë bazë 

ligjore pretendon Pasi që paditësi nuk ka provuar dhe argumentuar bazën ligjore të 

kërkesëpadisë me prova konkrete materiale, kurse lidhur me plotësimin e Ekspertizës 
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Financiare, pos kundërshtimit të saj formal, nuk ka propozuar nxjerrjen e ndonjë prove të 

re, e as nxjerrjen e provës me ekspertizë të re për lartësinë e kërkesëpadisë, janë plotësuar 

kushtet ligjore që gjykata e faktit të refuzojë në tërësi të pabazuar kërkesëpadinë e 

paditësit A .O..  

 

Ka shtua se ndaj paditësit A .O. është duke u zhvilluar procedura penale pranë 

Gjykatës Themelore në Prishtinë-Departamentit për Krime të Rënda, nën shenjën 

PP/1.nr.30K/2020, dt.05.03.2020, për shkak të dyshimit se ( edhe me dy zyrtarë tjerë të 

Telekomit të Kosovës sh.a-Prishtinë), ka kryer veprën penale "Keqpërdorim i pozitës 

zyrtare në bashkëkryerje, nga neni 414, par.2 lidhur me nenin 31 të KPRK-së, ndërsa 

aktualisht është në paraburgim edhe për dyshimin për kryerjen edhe të një vepre tjetër 

penale, për "Keqpërdorim të detyrës zyrtare apo të autoritetit zyrtar, përvetësimit në 

detyrë, dhe, falsifikimit të dokumentit zyrtar", e paditura i propozon gjykatës së faktit që, 

në pajtim me dispozitën e nenit 278.2 të LPK-së, ta caktojë ndërprerjen e gjykonit, për 

faktin se vendimi mbi kërkesëpadinë varet nga fakti nëse është kryer delikti ekonomik 

apo vepra penale që ndiqet sipas detyrës zyrtare, kush është kryerësi dhe nëse ai është i 

përgjegjshëm, ndërsa për të dyja rastet penale për dyshimin e kryerjes së veprës penale 

nga këtu paditësi A .O., veprat penale ndiçen sipas detyrës zyrtare, nga çka rezulton se 

janë plotësuar kushtet ligjore që gjykata e faktit të aprovoj propozonin e të paditurit për 

ndërprerjen e gjykimit të rastit C.nr.2225/20, deri sa të përfundojë procedura në formë të 

prerë tek gjykata apo organi tjetër kompetent, apo kur gjykata e çështjes konstaton se nuk 

ekzistojnë më arsyet për të pritur përfundimin e saj.  

 

Më tej ka shtuar se e njofton gjykatën e faktit se, lidhur me rastin e ndërprerjes së 

kontratës së Punës paditësit A .O., i njëjti ka iniciuar procedurën administrative pranë 

Inspektoratit të Punës në Prishtinë, i cili Inspektorat ka aprovuar ankesën e palës ankuese 

A .O., duke obliguar Telekomin e Kosovës sh.a-Prishtinë që të anuloj vendimin për 

ndërprerjen e kontratës së punës, ndërsa Organi i Shkallës së Dytë të TEIP, ka refuzuar 

ankesën e Telekomit të Kosovës sh.a-Prishtinë, duke vërtetuar vendimin e Inspektoratit 

të Punës në Prishtinë, kurse Telekomi i Kosovës sh.a-Prishtinë, me datë 02.10.2020, ka 

iniciuar konfliktin administrativ pranë Gjykatës Themelore në Prishtinë, duke ngritur padi 

për anulimin e vendimit të Komisionit të Organit të Shkallës së Dytë/Inspektoratit të 
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Punës në Prishtinë, IP.Nr.384/2020, dt.05.08.2020, me propozimin për caktimin e masës 

së sigurimit për shtyrjen e ekzekutimit të vendimit të Inspektoratit të Punës në Prishtinë, 

padi kjo e cila është regjistruar me shenjën e gjykatës, A.nr.1619/20, dhe ku gjykatat e të 

dyja instancave kanë aprovuar shtyrjen e ekzekutimit të vendimit, ndërsa është në 

vazhdim procedura sipas padisë. me shenjat lëndëve, A.nr.1619/20, dhe me shenjën 

C.nr.2225/20, me pamëdyshje konstatohet dhe vërtetohet se, me dorëzimin e padisë së 

paditësit, është krijuar gjyqëvarësial Litispendenca) nga neni 262. të LPK-së, ndërsa në 

262.3, dhe 262.4, të po të njejtit nen, është përcaktuar se, citojmë: 262.3 Gjatë kohës së 

ekzistimit të gjyqvarësisë për të njëjtën kërkesëpadi nuk mund të iniciohet gjykim i ri 

midis palëve të njëjta. Po që se, prapëseprapë, bëhet një gjë e tillë, gjykata e hedhë poshtë 

padinë. 262.4 Gjykata gjatë gjithë procedurës, sipas detyrës zyrtare, kujdeset nëse është 

në zhvillim e sipër gjykimi tjetër për të njëjtën kërkesëpadi midis palëve të njëjta. Bazuar 

në këtë gjendje faktike të ekzistimit të gjyqvarësisë, e paditura i propozon gjykatës se 

faktit që të hedh poshtë padinë dhe kërkesëpadinë e paditësit A .O., me shenjen 

C.nr.2225/20, konform dispozitës së nenit 262.3 të LPK-së.  

 

Lidhur me shpenzimet e procedurës kontestimore nuk është deklaruar.  

 

Për vërtetimin e plotë të gjendjes faktike dhe fakteve vendimtare, gjykata gjatë 

shqyrtimit kryesor ka bërë administrimin dhe vlerësimin e këtyre provave: kontratën për 

punë për kohë të caktuar nr. 01-5388/18, të datës 06.12.2018, vendimin e komisionit 

përzgjedhës për zgjedhjen e kandidatëve nr. 01-5055/18, i datës 04.12.2018, ekstraktin 

lidhur me shqyrtimin e raportit të panelit intervistues për pozitën e zyrtarit kryesor të 

financave dhe thesarit të datës 21.11.2021, përshkrimi i detyrave dhe lidhjeve raportuese, 

vendimi i Bordit të Përkohshëm të Drejtorëve të Telekomit të Kosovës për ndërprerjen e 

kontratës së punës nr. 01-1308/20, të datës 24.04.2020, artikullin në media Kallxo.com, 

opinionin ligjor i dhënë përmes e-mail i dërguar nga Drejtori i Departamentit Ligjor i 

datës 29.04.2020, vendimi i shkallës së parë i Inspektoratit i Punës 01 nr.12-210/20, të 

datës 26.05.2020, vendimi i shkallës së dytë e Inspektoratit të Punës nr. 384/20, i datës 

05.08.2020, ekspertiza financiare e datës 19.02.2021, Vendimi i Bordit të Përkohshëm të 

Drejtorëve të së paditurës i datës 22.05.2020, me nr. 01-1526/20, dhe plotësimi i 

ekspertizës financiare e datës 24.05.2021. 
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Gjykata pas vlerësimit te pohimeve te palëve ndërgjyqëse dhe provave te nxjerra 

në kuptim të nenit 8 të Ligjit të Procedurës Kontestimore (LPK), me kujdes dhe me 

ndërgjegje ka çmuar çdo provë veç e veç dhe të gjitha ato së bashku, e pas kësaj ka gjetur 

se kërkesëpadia e paditësit është pjesërisht e themeltë dhe si e tillë edhe është aprovuar.  

 

Për palët ndërgjyqëse nuk ishte kontestuese se paditësi ka qenë i punësuar tek e 

paditura në pozitën e Zyrtarit Kryesor të Financave dhe Thesarit, me kontratë në kohë të 

caktuar dhe atë prej datës 01.12.2018 deri më 30.11.2021. Kontestuese për palët 

ndërgjyqëse ishte çështja e ligjshmërisë së vendimit të së paditurës për shkëputjen e 

kontratës së punës paditësit, çështja se e paditura këtë vendim a e ka marr në përputhje 

me dispozitat ligjore të parapara në ligjin e punës dhe rregulloren e brendshme, si dhe ky 

vendim a është i bazuar në gjendjen e vërtetuar faktike.  

 

Nga provat e administruara gjykatës i rezultoi e provuar se e paditura me vendimin 

e Bordit të Përkohshëm të Drejtorëve Nr. 01-1303/20, të datës 25.04.2020, i ka ndërprerë 

kontratën paditësit, për arsye se e paditura gjendet në gjendje të rëndë financiare.  

 

Duke pretenduar në shkeljet e të paditurës, paditësi me ankesën e datës 

08.05.2020, ishte drejtuar Inspektoratit të Punës, i cili me datë 26.05.2020 kishte nxjerrë 

vendim duke aprovuar ankesën e paditësit, duke konstatuar se vendimi për ndërprerjen e 

marrëdhënies së punës është bërë në kundërshtim me dispozitat e Ligjit të punës dhe me 

Statutin e të paditurës dhe ka obliguar të paditurën që të anulon këtë vendim. Ky vendim 

është vërtetuar edhe nga Komisioni i Organit të Shkallës së Dytë të Inspektoratit të Punës 

me numër IP nr. 384/20, të datës 05.08.2020. 

 

Gjykata vlerëson se këto vendim paraqesin vlerësim të një organi të pavarur, që 

gjykata nuk është e lidhur sipas tij në vendosjen sipas procedurës gjyqësore për mbrojtjen 

e të drejtave nga marrëdhënia e punës, mirëpo në anë tjetër vlerëson se paraqet të gjetura 

nga një institucion përgjegjës për mbikëqyrjen dhe zbatimin e legjislacionit të punës, i 

cili kishte hetuar rastin dhe kishte kryer inspektime tek selia e të paditurës. 
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Për të vërtetuar lartësinë e pagave të papaguara për paditësin gjykata në cilësinë e 

provës materiale ka nxjerr ekspertizën financiare nga ekspertja M. M., të punuar në dy 

variante. Varianti i parë i ekspertizës është bërë me pagën bruto të paditësit në shumë prej 

3,500.00€, ashtu që për periudhën 25.04.2020 deri më 30.11.2021, paditësit do të 

realizonte pagën neto 57,845.59€, kontributin pensional në emër të punëtorit në shumë 

prej 3,356.82€, kontributin pensional në emër të punëdhënësit në shumë prej 3,356.82€, 

tatimi në pagë në shumë prej 5,933.95€ dhe kamatë në shumë prej 1,991,88€. Kurse, sipas 

variantit të dytë e cili variant është bërë sipas pagës prej 1,660.00€, pas ndryshimit të 

pagave sipas vendimit të Komitetit të Auditimit të Bordit të Drejtorëve të Telekomit të 

Kosovës, ashtu që paga neto që do t’i takonte paditësit për periudhën 25.04.2020 deri më 

30.11.2021, do të ishte 27,665.49€, kontributin pensional në emër të punëtorit në shumë 

prej 1,592.09€, kontributin pensional në emër të punëdhënësit në shumë prej 1,592.09€, 

tatimi në pagë në shumë prej 2584.24€ dhe kamatë në shumë prej 1,552.00€. Gjykata 

ekspertizën financiare e ka vlerësuar si profesionale dhe të argumentuar mirë dhe të 

njëjtën e ka pranuar në tërësi si të besueshme, andaj dhe ia fali besimin. 

 

Nga provat e administruara dhe të vlerësuara nga kjo gjykatë, rezultoi se 

kërkesëpadia e paditësit është pjesërisht e themeltë, për faktin se e paditura vendimin për 

ndërprerjen e marrëdhënies së punë e ka nxjerrë në kundërshtim me nenin 70 të Ligjit të 

Punës, nenin 13 të Kontratës së Punë dhe 54 të Rregullores për marrëdhënie pune nr. 

016352/19, të datës 29.11.2019. 

 

Në nenin 70 nënpar. 1.4, pika 1.4.1 dhe 1.4.2 të Ligjit Nr. 03/L-212 të Punës (në 

vijim: Ligji i Punës) është paraparë se “punëdhënësi mund t’ia ndërpresë kontratën e 

punës të punësuarit në periudhën e kërkuar të paralajmërimit të ndërprerjes në rastet e 

rënda të sjelljes së keqe të punonjësit, për shkak të përmbushjes së pakënaqshme të 

detyrave të punës”. Sipas nënparagrafit 1.5 të të njëjtit nen “punëdhënësi duhet ta njoftojë 

të punësuarin për largimin e tij/saj menjëherë pas rastit që shpie në largim, ose sapo 

punëdhënësi të jetë vënë në dijeni të atij rasti”. Ndërsa nën-par. 1.6, pika 1.6.1 dhe 1.6.2, 

i nenit 70 të Ligjit të Punës ka paraparë së “punëdhënësi mund t’ia ndërpresë kontratën e 

punës të punësuarit pa periudhën e kërkuar të paralajmërimit të ndërprerjes, atëherë kur i 

punësuari është fajtor për përsëritjen e një keq sjelljeje më pak serioze ose të shkeljes së 
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detyrimeve, dhe atëherë kur performanca e të punësuarit mbetet e pakënaqshme 

përkundër paralajmërimit me shkrim”. Sipas paragrafit 2 të nenit 70 të Ligjit të Punës 

“Punëdhënësi mund ta ndërpresë kontratën e punës në bazë të nën-paragrafit 1.6. të 

paragrafit 1. të këtij neni vetëm atëherë kur i punësuari ka marrë përshkrimin në formë të 

shkruar të performancës së pakënaqshme, një afat të përcaktuar kohor brenda të cilit i 

punësuari duhet ta përmirësojë performancën e vet, si dhe një deklaratë se dështimi për 

përmirësimin e performancës do të rezultojë me largim nga puna pa asnjë paralajmërim 

të mëtejmë me shkrim”. Tutje në paragrafin 3 dhe 4 të nenit 70 të Ligjit të Punës është 

paraparë së “Punëdhënësi duhet që të mbajë takim me të punësuarin për t’ia shpjeguar 

atij/asaj ndërprerjen e kontratës së punës ose me qëllim që t’ia dorëzojë paralajmërimin, 

i punësuari ka të drejtë që të shoqërohet nga një përfaqësues sipas dëshirës së vet. 

Marrëveshjet Kolektive ose Aktet e Brendshme të Punëdhënësit mund t’i specifikojnë 

llojet e keq sjelljeve ose të shkeljeve të detyrimeve të cilat bëjnë që i punësuari t’i 

nënshtrohet ndërprerjes të kontratës së punës pa periudhë paralajmërimi, qoftë pas një 

rasti të vetëm dhe qoftë pas shkeljeve të përsëritura”. Ndërsa në bazë të nenit 71 par. 2 të 

Ligjit të Punës është paraparë së “Punëdhënësi mund të ndërpresë kontratën e punës për 

kohë të caktuar me njoftim prej tridhjetë (30) ditësh kalendarike...”. 

 

Kjo gjykatë shton se me nenin 13 të kontratës së punës nr.01-5388/18, të datës 

06.12.2018, janë parashikuar shkaqet për të cilat të punësuarit i ndërpritet marrëdhënia e 

punës nga punëdhënësi (1. Ndërprerja e tillë arsyetohet për arsye ekonomike, teknike ose 

organizative; 2. i punësuari nuk është i aftë t’i kryejë detyrat e punës; 3. në rastet e rënda 

të sjelljes së keqe të të punësuarit; 4. për shkak të përmbushjes së pakënaqshme të 

detyrave të punës dhe 5. për raste të tjera të përcaktuara me Ligjin e Punës), ndërsa në 

vendimin për ndërprerjen e kontratës së punës të Bordit të Përkohshëm të Drejtorëve të 

së paditurës nuk vihet në dukje asnjëri nga shkaqet e përmendura, por ndërprerja e 

marrëdhënies së punës është për shkak gjendjes financiare të keqësuar të së paditurës, gjë 

që këtë vendin e bën të kundërligjshëm dhe jo të drejtë.  

 

Gjykata gjen se vendimi kontestues për ndërprerje e marrëdhënies së punës nr. 

01-1303/2020, i datës 24.04.2020, i nxjerrë nga Bordi i Përkohshëm i Drejtorëve të së 

paditurës Telekomi i Kosovës sh.a., përmes të cilit paditësit i është ndërprerë marrëdhënia 
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e punës, është i kundërligjshëm, ngase e paditura nuk ka arritur të arsyetojë zbatimin e 

dispozitës së Nenit 70 par 1 pika 1.1 të Ligjit të Punës, respektivisht se për cilat arsye 

ekonomike është dashur që paditësi të largohet nga puna. E paditura nuk ka vlerësuar 

objektivisht mundësinë e ri sistemimit të punëtorit dhe dhënien e mundësisë për tu 

angazhuar në detyra të tjera të punës, çoftë kjo edhe përmes trajnimit dhe kualifikimit të 

punëtorit për detyra tjera specifike dhe se me prova nuk e ka bindur gjykatën se ka 

aplikuar standardin ligjor për zbutjen e pasojave të largimit nga puna. 

 

Sipas nenit 19 të kontratës së punës, është përcaktuar se punëdhënësi dhe i 

punësuari i pranojnë të gjitha të drejtat dhe detyrimet e caktuara me Ligj, me Kontratën 

kolektive dhe me këtë kontratë, ndërsa në nenin 22 të kësaj kontrate është përcaktuar se 

në asnjë rast dispozitat e saj nuk mund të jenë më pak të favorshme për të punësuarin dhe 

punëdhënësin, se dispozitat e Ligjit të Punës ose të Kontratës Kolektive, për sa u përket 

të drejtave dhe kushteve nga marrëdhënia juridike e punës, andaj kjo gjykatë vlerëson se 

me kontratën e punës është parashikuar edhe zbatimi i Ligjit të Punës nr. 03/L-2012, i cili 

në kreun VIII parashikon ndërprerjen e marrëdhënies së punës. Në nenin 70 të Ligjit të 

Punës parashikohen kushtet ligjore kur punëdhënësi mund t’ia ndërpresë kontratën e 

punës të punësuarit.  

 

Pretendimi i të paditurës se neni 21.1 i Ligjit për Ndërmarrjet Publike i jep 

autorizim Bordit të Drejtorëve që me shumicë votash ta ndërpresë marrëdhënien e punës, 

se nuk është obliguar të japë kurrfarë arsyetimi dhe nuk është e obliguar ta vërë në dukje 

në vendimin e vet shkakun e ndërprerjes së kontratës së punës, për këtë gjykatë është i 

pabazuar dhe jo i drejtë, dhe bie ndesh me nenin 6 të Konventës Evropiane për të Drejtat 

e Njeriut dhe me nenin 1 të Protokollit 1 të Konventës, i cili përfshin gjykimin e drejtë 

dhe barazinë e armëve të palëve pjesëmarrëse në procedurë. Ky parim shprehet në faktin 

që secili që është palë në procedurë duhet të ketë mundësinë e arsyeshme për të paraqitur 

rastin e vet në kushtet që nuk e vënë atë në pozitë substancialisht të pafavorshme përballë 

kundërshtarit të vet. 

 

Përveç kësaj dhe krahas kësaj, në vendimin nr. 01-1303/20, të datës 24.04.2020, 

nuk janë paraqitur arsyet e ndërprerjes së marrëdhënies së punës dhe nuk është dhënë e 
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drejta e ankesës, si mjet juridik, prandaj kjo gjykatë vlerëson se vendimi i përmendur 

është i kundërligjshëm, sepse në rastin konkret është cenuar jo vetëm parimi i 

administrimit të drejtësisë, por edhe barazia e armëve që konsiston në pamundësimin e 

shfrytëzimit të ankesës në mënyrë efektive dhe paditësi në këtë mënyrë është vënë në 

pozitë substancialisht të pafavorshme përballë të paditurës. Për më tepër kjo gjykatë 

vlerëson se Bordi i Përkohshëm i Drejtorëve i të paditurës ka vepruar në kundërshtim 

edhe me nenin 31 par. 1 të Kushtetutës së Republikës së Kosovës, e cila garanton mbrojtje 

të barabartë të të drejtave në procedurë para gjykatave, organit tjetër shtetëror dhe 

bartësve të kompetencave publike, ndërsa neni 32 i Kushtetutës garanton se secili person 

ka të drejtë të përdorë në mënyrën e përcaktuar me ligj mjete juridike kundër vendimeve 

gjyqësore dhe administrative, të cilat cenojnë të drejtat ose interesat e tij. Me nenin 54 të 

Kushtetutës, parashikohet, po ashtu, se çdokush gëzon të drejtën e mbrojtjes gjyqësore në 

rast të shkeljes ose mohimit të ndonjë të drejte të parashikuar në Kushtetutë ose ligj si dhe 

të drejtave të tjera, me mjete efektive ligjore, nëse konstatohet se një drejtë e tillë është 

shkelur. 

 

Gjykata vendosi si në dispozitivin II, duke detyruar të paditurën t’i paguaj 

paditësit dyfishin e pagave në aplikim të nenit 80 par. 1 pika 1.1 të Ligjit të punës, sipas 

të cilit: “Nëse gjykata konstaton se ndërprerja e kontratës së punës nga ana e punëdhënësit 

është joligjore, në bazë të dispozitave të këtij ligji, Kontratës Kolektive ose Kontratës së 

Punës, atëherë do të urdhërojë punëdhënësin që të ekzekutoj njërën prej këtyre 

dëmshpërblimeve: t’i paguajë të punësuarve kompensimin, përveç shtesave dhe shumave 

tjera të cilat i takojnë punonjësit në bazë të këtij ligji, Kontratës së Punës, Kontratës 

Kolektive ose Aktit të Brendshëm, në shuma të tilla që gjykata i konsideron të drejta dhe 

adekuate, por të cilat nuk duhet të jenë më pak se dyfishi i vlerës së çdo dëmshpërblimi 

që i takon punonjësit në kohën e shkarkimit”. 

 

Meqë në këtë rast është konstatuar se ndërprerja e kontratës së punës nga ana e 

punëdhënësit është joligjore, atëherë gjykata konform menit 55 dhe 80 të ligjit të punës 

dhe kontratës së punës e ka aprovuar padinë dhe e ka detyruar të paditurën që paditësin 

t’i kompensoj dyfishin e të gjitha pagave mujore në lartësi si në dispozitiv të këtij 

aktgjykimi. Lartësinë e kërkesës Gjykata e ka bazuar nga ekspertiza financiare e ekspertit 
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M. M., sipas variantit të dytë ashtu që nga data e ndërprerjes së kontratës së punës për 

periudhën 25.04.2020 deri më 30.11.2021, do të ishte 27,665.49€, kontributin pensional 

në emër të punëtorit në shumë prej 1,592.09€, kontributin pensional në emër të 

punëdhënësit në shumë prej 1,592.09€, tatimi në pagë në shumë prej 2584.24€ dhe kamatë 

në shumë prej 1,552.00€. Gjykata vlerëson se pagesa e shumës së lartcekur paditësit është 

adekuate dhe e drejtë, për shkak se siç është cekur më lartë vendimi i të paditurës me të 

cilin i është shkëputur kontrata e punës ka qenë i paligjshëm. 

 

Lidhur me lartësinë e kërkesëpadisë gjykata vendosi në atë mënyrë që paditësit ia 

njohu një pagë në shumë prej 3,014.70€ dhe atë për muajin Maj të vitit 2020, kurse prej 

muajit Qershor 2020 e deri në muajin Nëntor 2021, ia njohu pagën në lartësi prej 

1,441.50€, apo në shumë të përgjithshme prej 749,52 .00€. 

 

Gjykata shqyrtoi pretendimin e të autorizuarit të paditësit se kompensimi i pagës 

do të duhet të bëhet sipas pagës së përcaktuar me kontratë, mirëpo një pretendim i tillë 

është i pabazuar për faktin se në kontratën e themelimit të marrëdhënies së punës nuk 

është përcaktuar lartësia e pagës, por paga është përcaktuar sipas gradës 17, e kjo e caktuar 

sipas vendimit të bordit të përkohshëm të drejtorëve Nr.01-1630/05, të datës 28.02.2005. 

Pra, kjo gjykatë vlerëson se meqenëse paga në kontratë e gradës 17 është caktuar me 

vendim të përkohshëm të bordit, e cila pagë me vendimin e Bordit të përkohshëm të 

Drejtorëve të së paditurës 01-1526/20, të datës 22.05.2020, është ndryshuar nga 

3,500.00€, në 1,660.00€, duhet të gjykohet si kompensim i drejtë dhe adekuat, për arsye 

se një ndryshim i tillë është bërë për të gjithë zyrtarët e lartë. Për këtë arsye edhe ka 

vendosur si në pikën III të dispozitivit të aktgjykimit për shumën e kompensimit të pagave 

në shumën prej 123,674.72€ (njëqindenjëzetetremijegjashtëqindeshtatëdhjetekatë euro e 

shtatëdhjetedy euro/cent),  dhe në emër të kamatës ligjore shumën prej 439.88€. 

 

Po ashtu kjo gjykatë vendosi si në pikën III të dispozitivit të këtij aktgjykimi duke 

refuzuar shumën prej 20,000.00€, në emër të dëmit jo material për faktin se me asnjë 

provë paditësi nuk e ka provuar para gjykatës se një dëm i tillë i është shkaktuar. Sipas 

nenit 7 të Ligjit për Procedurën Kontestimore, palët kanë për detyrë të paraqesin të gjitha 

faktet mbi të cilat i mbështesin kërkesat e veta dhe të propozojnë provat me të cilat 
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konstatohen fakte e tilla, ndërsa me dispozitën e nenit 319 par.1 të LPK-së përcaktohet se 

secila palë ndërgjyqëse ka për detyrë të provoi faktet mbi të cilat i bazon kërkimet dhe 

pretendimet e veta. Në rastin konkret gjykata vlerëson se paditësi me asnjë provë të 

paraqitur nuk ka provuar se të njëjtit me rastin e ndërprerjes së marrëdhënies së punës nga 

e paditura i është shkaktuar dëm jo material.  

 

Është i paqëndrueshëm juridikisht pretendimi i të paditurës se në këtë çështje 

duhet të ndërpritet procedura konform nenit 278 par. 2 të LPK, deri sa të përfundojë 

procedura në proceset për veprat penale dhe atë në formë të prerë tek gjykata apo organi 

tjetër kompetent, për faktin se nuk janë plotësuar kushtet ligjore për ndërprerjen e kësaj 

procedura, e për këtë arsye gjykata edhe ka refuzuar një propozim të tillë.  

 

Po ashtu gjykata ka refuzuar propozimin e të autorizuarit të së paditurës që padia 

të hedhet poshtë për shkak se kemi të bëjmë më gjyqvarësi pasi që midis palëve pranë 

kësaj gjykata është duke u zhvilluar edhe një procedurë gjyqësore me shenjën 

A.nr.1619/20, për faktin se nga provat në gjenden në shkresat e lëndës rezulton se palë në 

atë procedurë janë këtu e paditura dhe Ministria e Punës dhe Mirëqenies Sociale – 

Inspektorati i Punës. 

 

Lidhur me lartësinë e kamatës së llogaritur prej 8%, gjykata vendosi në kuptim të 

nenit 382 të LMD-së, sipas të cilit debitori që vonon në përmbushjen e detyrimit në të 

holla debiton, përpos borxhit kryesor, edhe kamatën. Lartësia e kamatëvonesës është tetë 

përqind (8%) në vit, përveç nëse parashihet ndryshe me ligj të veçantë.  

 

Vendimi për shpenzimet e procedurës është marrë në kuptim të nenit 452 par.1 të 

Ligjit për procedurën kontestimore sipas të cilit Pala e cila e humbë procesin gjyqësor 

tërësisht ka për detyrë që palës kundërshtare gjyq fituese, dhe ndërhyrësit që i është 

bashkuar, t’ia shpërblej të gjitha shpenzimet gjyqësore. Lartësia e shpenzimeve i referohet 

shumës për taksë gjyqësore në shumë prej 101.00€, për përpilimin e padisë shumën prej 

208.00€, për ekspertizën financiare 150€, për pesë seanca gjyqësore shumën nga 270.40€, 

apo në shumë të përgjithshme 1,811.00€. 
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Gjykata ka vlerësuar edhe provat tjera materiale të cilat janë administruar në 

shqyrtimin kryesor, mirëpo vlerësoi se të njëjtat nuk janë relevante dhe janë pa ndikim në 

vendosjen meritore të kësaj çështje juridike. 

 

Nga këto të cekura e në bazë të dispozitave ligjore procedurale dhe materiale të 

cekura si në arsyetim të këtij aktgjykimi, gjykata vendosi si në dispozitiv.  

 

GJYKATA THEMELORE E PRISHTINËS 

Departamenti i Përgjithshëm 

C.nr.2225/20, më 16.08.2021. 

 

       Përparim Zeka 

 ___________________ 

 Gjyqtar 

 

UDHËZIMI MBI TË DREJTËN E ANKESËS:  

Kundër këtij aktgjykimi pala e pakënaqur ka të drejtë 

ankesë në afat prej 7 ditëve nga dita e pranimit të së 

njëjtit, Gjykatës së Apelit të Kosovës në Prishtinë, 

nëpërmjet kësaj gjykate, në kopje të mjaftueshme për 

gjykatën dhe palën kundërshtare. 


