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                                                                                                                              C.nr.3256/18 

 

GJYKATA THEMELORE NË PRISHTINË, Departamenti i Përgjithshëm, Divizioni për 

Çështje Civile, me  gjyqtaren Naime Ahmeti, duke vendosur në çështjen juridike kontestuese  të 

paditësit A. Sh. nga P.,  të cilin e  përfaqëson sipas autorizimit I. S. avokat nga Prishtina, kundër 

të paditurave  Byroja Kosovare e Sigurimeve me seli në Prishtinë, të cilën e përfaqëson sipas 

autorizimit L. H.-juriste pranë të paditurës dhe Banka Qendrore e Kosovës me seli në Prishtinë, 

të cilën e përfaqëson sipas autorizimit V. P.-juriste pranë të paditës,  për shkak të kontestit të 

punës, anulim i vendimit dhe kompensim i pagave, në shqyrtimin publik të mbajtur në prani të 

autorizuarve të palëve ndërgjyqës, me datë 11.03.2020, mori këtë: 

                                                  A K T G J Y K I M 

 

I.REFUZOHET padia dhe kërkesëpadia e paditësit A. Sh. nga P., me të cilën ka kërkuar që të 

anulohet vendimi nr.1461/13 dt.14.10.2013, i marrë nga BKS, shpalljen e tij të kundërligjshëm 

dhe kthimin e paditësit në vendin e mëparshëm të punës,  dhe detyrimi solidar i të paditurave që 

paditësit t’ia kompensojnë pagat e parealizuara nga data e shkarkimit dt.17.10.2013 deri me 

dt.30.06.2015, në shumë prej 35.327,93 € me kamatë prej 8%, dhe nga data 30.06.2015, pagën 

mujore prej 2.000,00 €, të gjitha këto në afat prej 7 ditësh nga dita e plotfuqishmërisë së 

aktgjykimit e nën kërcenim të përmbarimit ligjor, si e pabazuar.  

                     

II.HUDHET si e palejuar padia e paditësit A. Sh. nga P., kundër të paditurës Banka Qendrore e 

Kosovës me seli në Prishtinë, për shkak të kontestit të punës, kompensimin e pagave. 

 

III. Secila palë i bartë shpenzimet e veta procedurale. 

 

  

                                                               A r s y e t i m   

 

                          

Paditësi nëpërmes të autorizuarit në padi, ka theksuar se paditësi ka qenë në marrëdhënie pune 

te e paditura e parë BKS në Prishtinë, e cila  i është ndërprerë sipas vendimit nr.1475 të 

dt.17.10.2013, duke i shkëputur kështu kontratën e punës nr.821/12 dt.26.06.2012 në mënyrë të 

njëanshme.  

 

Gjykata e Apelit të Kosovës në Prishtinë me aktvendimin CA. nr.1377/17, datë 12.10.2018 ka 

kthyer në rigjykim çështjen, duke udhëzuar  gjykatën e shkallës së parë, se në rastin konkret 

cilësinë e të paditurit nuk mund ta ketë vetëm BKS  por edhe BQK, sepse paditësit i është 
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ndërprerë marrëdhënia e punës në bazë të vendimit të saj paraprakë nr.53-18/2013 dt.27.09.2013, 

duke  obliguar paditësin që ta rregulloj padinë në aspektin subjektiv, dhe të vlerësoj se paditësi 

ka përmbushur kërkesat ligjore të përcaktuara me nenin 78 dhe 79 të Ligjit të Punës. 

 

Duke vepruar sipas vërejtjeve të  aktvendimit të Gjykatës së Apelit të Kosovës me numër dhe 

datë të përmendur më lartë. 

 

Gjykata e shkallës së parë  me datë 10.06.2019, e ka caktuar seancën përgatitore në të cilën ka 

lejuar zgjerimin e padisë së paditësit edhe në drejtim të paditurës së dytë BQK me seli në 

Prishtinë.  

 

I autorizuari i paditësit av. I. S. edhe në rigjykim të çështjes, ka mbet pranë padisë dhe kërkesë 

padisë duke theksuar se sa i përket çështjes se a i është drejtuar paditësi organit të shkallës së 

dytë pranë të paditurës së parë BKS me ankesë, lidhur me ndërprerjen e marrëdhënies së punës-

shkarkimit, ka theksuar se një organ i tillë nuk ka ekzistuar dhe nuk ekziston as sot pranë kësaj 

të paditure, gjithashtu paditësit në vendim nuk i është dhënë e drejta në këshillë juridike që të 

ankohet në ndonjë organ më të lartë. Sa i përket kërkesë padisë atë e ka  precizuar me 

parashtresën  dt.15.10.2019 me të cilën ka kërkuar nga gjykata që të aprovohet kërkesë padia e 

paditësit në tërësi si e bazuar, ashtu që të anulohet aktvendimi i të paditurës së parë BKS me seli 

në Prishtinë, nr.1475 të dt.17.10.2013, si i kundërligjshëm, të detyrohen të paditurat që në mënyrë 

solidare  paditësit t’ia njohin të drejtën e kthimit në vendin e punës në pozitën Drejtor i 

Departamentit juridik dhe administratës, me të gjitha të drejtat dhe detyrimet, për shkak të 

shkarkimit nga puna, pa bazë ligjore, të detyrohen të paditurat që në mënyrë solidare t’ia njohin 

të drejtën e realizimit të pagave të parealizuara sipas ekspertizës financiare nga data e shkarkimit 

dt.17.10.2013 deri me dt.30.06.2015, në shumë prej 35.327,93 € me kamatë prej 8%, duke filluar 

nga data 17.10.2013 deri në pagesën definitive dhe nga data 30.06.2015, të paditurat t’ia njohin 

pagën mujore prej 2.000,00 €, derisa paditësi të kthehet në vendin e punës me të gjitha drejtat 

dhe detyrimet.   

 

 

E paditura e parë përmes të autorizuarit ka deklaruar se mbeten në tërësi pranë deklarimeve nga 

seancat e mëparshme, pretendimeve ankimore dhe vërejtjeve të gjykatës së shkallës më të lartë, 

ndërsa sa i përket pretendimit të paditësit se nuk ka mund të ushtroj ankesë, ato janë të 

paqëndrueshme ngase konform statutit të BKS, ka mund të ushtroj ankesë pranë organit të 

Asamblesë së Përgjithshme të BKS-së, për më shumë i njëjti ka mund të atakoj vendimin e BQK-

së, për mos licencim.  

 

E paditura e dytë përmes të autorizuarës ka deklaruar se mbetemi në tersi si në përgjigjen në padi 

dhe në parashtresën e dt.10.02.2020, ku e kemi kontestuar precizimin e padisë dhe kërkesë padisë 

së paditësit, meqenëse objekt i kontestit ndaj BQK-së, nuk është aspak i qartë dhe i njëjti nuk 

është precizuar, andaj në raport me të paditurën  dytë ka propozuar gjykatës që padia e paditësit 

të hudhet poshtë apo të refuzohet si e pa bazuar, për arsyet e paraqitura në përgjigje në padi të 

dt.02.07.2019, përmes së cilës kemi ofruar prova të cilat dëshmojnë mungesën e legjitimitetit 

pasiv të BQK, meqenëse paditësi asnjëherë nuk ka pas marrëdhënie pune me paditurën dhe se 

në rastin konkret BQK ka vepruar konform Rregullativës në fuqi, pra Ligji për BQK-në, LSDA 

dhe Rregulloren e BQK-së për standardet e raportimet dhe të mbikëqyrjes së BQK-së, neni 14 i 

saj, ndërsa sa i përket asaj se ne si e paditur jemi përmendur në aktvendimin e gjykatës së shkallës 

më të lartë, konsiderojmë se ajo ka vendosur jashtë kërkesave të palëve-jashtë kufijve të ankesës.   
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Me qëllim të vërtetimit të drejtë dhe të plotë të gjendjes faktike lidhur me çështjen kontestuese, 

gjykata në procedurën e provave, në shqyrtimin kryesor - publik të dt.  

 

 

11.03.2020, sipas propozimit të palëve ka administruar provat e propozuara dhe atë: 

procesverbali i dt.18.01.2017, procesverbali i dt.10.06.2019, provat e deponuara nga e paditura 

e dytë me përgjigje në padi, si raporti i ekzaminimit për 6 mujorin e parë të vitit 2012 të përpiluar 

nga BQK, Vendimi nr.53-18/2013 dt.27.09.2013 dhe  statuti i BKS shtator 2011.    

 

 

Në mes të palëve ndërgjyqës nuk ishte kontestuese se paditësi me kontratën e punës nr.821/12 

dt.26.06.2012, kishte themeluar marrëdhënien e punës te e paditura e parë BKS, për periudhën e 

punësimit prej dt.01.07.2012 deri me dt.30.06.2015, në vendin e punës Drejtor i Departamentit 

juridik dhe administratës. 

 

Kontestuese ishte, se themelimi i  marrëdhënies së punës paditësit i ishte bërë pa aprovimin 

paraprak të paditurës së dytë BQK-së, i cili veprim ka përbërë shkelje të nenit 14 të Rregullores 

për Standardet e Raportimit dhe të Mbikëqyrjes së BKS-së.  

 

Pasi që Gjykata bëri vlerësimin e secilës provë veç e veç  dhe të gjithave se bashku, mbështetur 

në dispozitat nga neni 8 i Ligjit për Procedurën Kontestimore, arriti në përfundimin se në këtë 

çështje juridike kontestimore duhet vendosur si në dispozitiv të këtij aktgjykimi, për këto arsye: 

 

Nga provat e administrruara si më lartë gjykata vërtetoi këtë gjendje faktike; 

 

Me shkresën nr.128/12 dt.01.03.2012 BKS i është drejtuar BQK-së për aprovimin e emërimeve 

të stafit menaxherial të BKS-së në mesin e tyre edhe të paditësit.  

 

BQK me anë të shkresës dt.05.06.2012, bazuar në nenin 14 të Rregullores Rregullores për 

Standardet e Raportimit dhe të Mbikëqyrjes së BKS-së, nuk e ka aprovuar emërimin e pozitave 

nën 1 të paditësit, për arsye të mungesës së përvojës profesionale dhe mos përmbushjes së kriterit 

të përshtatshmërisë.  

 

Përkundër shkresës së BQK, e paditura  parë me kontratën e punës nr.821/12 dt.26.06.2012, e 

emëron paditësin Drejtor i Departamentit juridik dhe administratës, për periudhën  dt.01.07.2012 

deri me dt.30.06.2015. 

 

Në bazë të Raport Ekzaminimi për 6 mujorin e parë të vitit 2012 të përpiluar nga BQK, gjykata 

ka vërtetuar se në faqen 8 të raportit është konstatuar “Përkundër mos aprovimit të Shefit të 

Sektorit Ligjor nga BQK-ja, Këshilli Administrativi BKS ka sistemuar zyrtarin e njëjtë në 

pozitën  Drejtorit të Departamentit juridik dhe administratës, duke mos përfillur refuzimin 

paraprak nga BQK-ja. 

 

Me Vendimin e BQK-së nr.53-18/2013 dt.27.09.2013,  në nenin IV pika b, është urdhëruar BKS 

që në afat prej 15 ditësh nga pranimi i këtij vendimi të shkarkoj Z. A. Sh. nga pozita e Drejtorit 

të Departamentit juridik. 

 

Me vendimin nr.1461/13 dt.14.10.2013, të marrë nga e paditura e parë BKS, paditësi shkarkohet 

nga pozita Drejtor i Departamentit juridik dhe administratës. 
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Sipas Ligjit Nr.03/L-209 për Bankën Qendrore të Kosovës, neni 23 par. 1 “Banka Qendrore e 

Kosovës është ekskluzivisht përgjegjëse për licencimin, regjistrimin, mbikëqyrjen dhe 

rregullimin e bankave dhe institucioneve tjera financiare, ashtu siç përcaktohet me ligjet 

përkatëse”. 

 

 

Sipas Ligjit Nr.04/L-018 për Sigurimin e Detyrueshëm nga Auto përgjegjësia, neni 29 par.8 

“Byroja Kosovare Sigurimit, mbikëqyret nga BQK-ja e cila përcakton me rregullore të veçantë 

rregullat dhe standardet e raportimit dhe të mbikëqyrjes”. 

 

Bazuar në nenin 14 të Rregullores së BQK-së, për Standardet e Raportimit dhe të Mbikëqyrjes 

së Byrosë Kosovare të Sigurimit, me qëllim të vlerësimit të pranueshmërisë dhe përshtatshmërisë 

të personave të propozuar për pozita të rëndësishme, siç janë drejtor të departamenteve, BQK-ja 

ka shqyrtuar tërë dokumentacionin nga paragrafi 1 i nenit 14 të kësaj rregulloreje në lidhje me 

pozitën e paditësit Drejtor i Departamentit juridik dhe administratës dhe më pas ka refuzuar 

kërkesën e  BKS-së, për arsye të mungesës së përvojës dhe mos përmbushjes së kriterit të 

përshtatshmërisë. 

 

Andaj bazuar në të lartë cekurat, gjykata vlerëson se e paditura e parë nuk ka vepruar konform 

rekomandimeve të paditurës së dytë për mos emërimin e paditësit në pozitën Drejtor i 

Departamentit juridik në BKS, dhe përkundër mos aprovimit nga BQK-ja, ka emëruar paditësin 

në këtë pozitë. 

 

Sa i përket të paditurës së parë, gjykata e refuzoi si të pa bazuar kërkesë padinë e paditësit, 

meqenëse nuk ofroi prova se i njëjti ka vepruar në pajtim me dispozitat e nenit 78 par. 1 të Ligjit 

të Punës, këtë fakt e ka pranuar edhe i autorizuari i tij  i cili në seancë të rigjykimit ka theksuar 

se paditësi nuk ka ushtruar ankesë ndaj vendimi nr.1461/13 dt.14.10.2013, i marrë nga BKS, 

duke theksuar se nuk ka pas organ të shkallës së dytë për t’iu drejtuar me ankesë,  ky fakt nuk e 

justifikon mos veprimin e paditësit, pasi dispozitat ligjore janë imperative dhe obligojnë që të 

veprohet sipas saj, e më pastaj për mos përgjigje brenda afatit ligjor  nga organi nga i cili mendon 

se i janë shkelur të drejtat nga neni 78 par.2 i këtij ligji, në afatin prej 30 ditësh ka pas të drejt të 

inicoj kontest pune në gjykatë.  

 

Gjykata në rastin konkret nuk mund të vendos mbi kërkesat e palëve, ku themelimi i 

marrëdhënies së punës është bërë në kundërshtim të ligjeve dhe rregulloreve të cekura më lartë. 

Andaj gjykata ka ardh në përfundimin për pathemelësinë e  kërkesë padisë së paditësit 

mbështetur ekskluzivisht në rrethanën se organet kompetente gjatë ushtrimit të veprimtarisë së 

tyre të ligjshme nuk kryejnë veprime të kundërligjshme, pra në rastin konkret BQK ka vepruar 

në kuadër të kompetencave dhe autorizimeve ligjore dhe me akte përkatëse e ka njoftuar 

paraprakisht të paditurën  parë për mos emërimin e paditësit në pozitën Drejtor i Departamentit 

juridik në BKS dhe me Vendimin nr.53-18/2013 dt.27.09.2013, e ka urdhëruar që në afat prej 15 

ditëve ta shkarkoj të njëjtin nga kjo pozitë.  

 

Sipas vlerësimit të gjykatës veprimi i BQK është i drejtë dhe i ligjshëm, dhe në këtë rast sipas 

gjendjes faktike të konstatuar nga gjykata, palës paditëse nuk mund ti ofrohet mbrojtje gjyqësore, 

me përmbajtjen e propozuar ndaj të paditurave, aq më tepër ndaj BQK-së, me referencë të ligjeve 

të cekura si më lartë, marrë parasysh faktin se vendimet e marra nga ajo janë vendime 

përfundimtare dhe të përmbarueshme sipas nenit 22 par.1 pika 1.2  të Ligjit të Procedurës 

përmbarimore dhe  ndaj vendimeve të saja mundësia e vetme  goditjes është hapja e Konfliktit 

Administrativ, pranë gjykatës Kompetente, mirëpo edhe ky mjet nuk e ndalon ekzekutimin  e 
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vendimeve të saja. Nga kjo rezulton se veprimet e të paditurës së dytë janë marrë në kuadër të 

fushë veprimtarisë së saj, të përcaktuar me ligj dhe nuk mund të konsiderohen veprime arbitrare, 

pasi që janë përgjegjësi ekskluzive të përcaktuara me ligje.  

 

Duke pas parasysh të cekurat si më lartë, e po ashtu edhe rrethanën e paraqitjes së padisë së 

paditësit në raport me të paditurën e dytë BQK, me datë 10.06.2019, duke e bërë përgjegjëse për 

vendimin paraprakë nr.53-18/2013 dt.27.09.2013, në bazë të cilin është marrë pastaj vendimi i 

BKS për ndërprerjen e  marrëdhënies së punës, dhe më këtë ka kërkuar që solidarisht t’ia 

kompensojnë dëmin në emër të pagave të papaguara. Nga kjo  rezulton se paditësi ka lëshuar 

afatin  ligjor për mbrojtje pranë gjykatës ashtu siç parashihet me nenin 78 dhe 79  të Ligjit të 

Punës nr. 03/L-212, ku  në nenin 79 është përcaktuar se: ”Çdo i punësuar i cili nuk është i kënaqur 

me vendimin me të cilin mendon se ju kanë shkelur të drejtat e tij, ose nuk merr përgjigje brenda 

afatit nga neni 78 paragrafi 2 të këtij ligji, në afatin vijues prej 30 ditësh mund të inicioj kontest 

pune në Gjykatën kompetente”.  

 

Për të gjitha këto arsye të lartë cekura, u vendos si në pikën -I- dhe -II-, të dispozitivit të këtij 

aktgjykimi.  

 

Gjykata me rastin e vendosjes lidhur me shpenzimet procedurale ka vendosur duk u bazuar në 

dispozitat 449, 450 dh 463 par. 1 e 2 të LPK-së, që secila palë ti bartë shpenzimet e veta 

procedurale, sepse paditësi si gjyq humbës, si takon e drejta në shpenzime, ndërsa të paditurat si 

gjyq fitues nuk kanë paraqitur kërkesë për shpenzime siç kërkohet me dispozitën e nenit 463 par. 

1 të LPK-së.  

 

Nga sa u tha më lartë u vendos si në dispozitiv të këtij aktgjykimi, duke u mbështetur në 4, 5, 7, 

8 dhe 10 lidhur me nenet 143  dhe 391 pika (f) të LPK-së, ka vendosur si në diapozitiv të këtij 

aktvendimi. 

      

                       

              

GJYKATA THEMELORE NË PRISHTINË 

       C.nr.3256/18,  me dt. 11.03.2020  

                                                                                                                                                                                                                                                                        

                                                                                                                G j y q t a r j a, 

                               Naime Ahmeti 

 

 

  

KËSHILLË  JURIDIKE: Kundër këtij aktgjykimi është e lejuar ankesa në afat prej 7 ditësh, nga 

dita e pranimit të njëjtit, Gjykatës së  Apelit në Prishtinë, e përmes kësaj gjykate. 
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