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Numri i lëndës: 2020:909828 

Datë: 27.10.2021 

Numri i dokumentit:     02330323 

 

C.nr.361/21 

GJYKATA THEMELORE NË FERIZAJ,  Departamenti i Përgjithshëm, me gjyqtarin 

Ardian Ajvazi dhe zyrtaren ligjore Ardita Tasholli, në çështjen juridike sipas padisë së paditësit 

F.F. nga Ferizaj Rr. ...” nr..., të cilin me autorizim e përfaqëson avokati Kemajl Ademaj nga 

Ferizaj, kundër të paditurës KRU “Bifurkacioni” nga Ferizaj Rr. ”Enver Topalli” nr.42/A, të 

cilën e përfaqësoj me autorizim Besnik Aliu, lidhur me anulimin e  vendimit Nr.2210 të datës 

01.12.2015, kompenzimin e dëmit dhe kthimi në punë, me datë 28.09.2021, merr këtë: 

 

A K T G J Y K I M 

 

I. APROVOHET PJESËRISHT kërkesëpadia e paditësit F.F. nga Ferizaj Rr. “...” nr..., 

e ushtruar kundër të paditurës KRU “Bifurkacioni” nga Ferizaj Rr.”Enver Topalli” nr.42/A, 

lidhur me anulimin e Vendimit Nr.2210 të datës 01.12.2015, kompenzimin e dëmit material në 

shumën prej 13,189.95 Euro dhe kthimi në punë. 

 

II. ANULOHEN si të kundërligjshëm Vendimi i të paditurës KRU “Bifurkacioni” nga 

Ferizaj Rr.”Enver Topalli” nr.42/A, Nr.2210 të datës 01.12.2015. 

 

III. DETYROHET e paditura KRU “Bifurkacioni” nga Ferizaj Rr.”Enver Topalli” 

nr.42/A, që t’ia paguaj paditësit F.F. nga Ferizaj Rr.”...” nr..., shumën prej 14,010.55 Euro, në 

emër të pagave të papaguara për periudhën dhjetor 2015 deri në janar të vitit 2017, me kamat 

prej 8% nga dita e nxjerrjes së këtij Aktgjykimi e deri në pagesën përfundimtare si dhe 

shpenzimet e procedurës në shumën prej 1,439.60 Euro, të gjitha në afat prej 7 ditësh pas 

pranimit të të njejtit, nën kërcënimin e përmbarimit të dhunshëm. 

 

IV. REFUZOHET kërkesëpadia e paditësit F.F. nga Ferizaj Rr. “...” nr..., ushtruar 

kundër të paditurës KRU “Bifurkacioni” nga Ferizaj Rr.”Enver Topalli” nr.42/A, lidhur me 

kthimin në punë si dhe kompensimin e të ardhurave personale në shumën prej 45,694.97 Euro 

për periudhën shkurt 2017 deri më datën 16.07.2021. 

 

A r s y e t i m i 
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Paditësi, përmes të autorizuarit të tij me datë 10.06.2016 në këtë Gjykatë ka parashtruar 

padi kundër të paditures, lidhur anulimin e Vendimit Nr.2210 të datës 01.12.2015, 

kompenzimin e dëmit material në shumën prej 13,189.95 Euro dhe kthimi në punë. 

 

  Paditësi, përmes të autorizuarit të tij theksoi se paditësi ka pasur të themeluar 

marrëdhënie të punës tek e paditura sipas kontratës me numër 38 të datës 16.01.2014, në 

vendin e punës Kryeshef Ekzekutiv për periudhën prej datës 29.01.2014 deri 29.01.2017. 

Paditësi deri në largimin nga puna i kishte kryer me sukses detyrat e punës dhe për këtë arsye 

KRU Bifurkacioni ishte ranguar e dyta në Kosovë. Paditësit në nëntor të vitit 2015 është ndarë 

çmimi i bordit të drejtorëve, nga ana e Shoqatës për Ujësjellës dhe Kanalizim të Kosovës. 

Përkundër kësaj e paditura me vendimin e datës 01.12.2015 paditësit ia ka ndërprerë kontratën 

e punës. Anëtarët e bordit të cilët kanë votuar për këtë vendim kanë qenë pa mandate. I ka 

propozuar Gjykatës që ta anulojnë vendimin me numër 2210 i datës 01.12.2015 si të pabazuar 

në ligj, të detyrohet e paditura që paditësit ta kthej në punë apo ta sistemoj në një vend tjetër të 

punës, ta detyron të paditurën në kompenzimin e dëmit në shumën prej 13,189.95 Euro. 

 

  E paditura përmes të autorizuarit të saj në përgjigje në padi dhe seancat e mbajtura 

deklaroi se ndërprerja e marrëdhënies së punës paditësit iu është bërë sipas dispozitave ligjore. 

Bordi i drejtorëve ka diskutuar dhe ka ardhur në përfundim se Kryeshefi Ekzekutiv F.F. 

(paditësi)  ka dështuar në përmbushjen e detyrimeve të caktuara dhe veprimeve që shkojnë në 

interest ë kompanisë. Kërkesëpadia e paditësit është e jashtëafatshme sepse ndërprerja e 

marrëdhënies së punës është bërë konform dispozitave ligjore dhe propozojmë që 

kërkkesëpadia të refozohet.  

 

  Gjykata me qëllim të vërtetimit të drejtë të gjendjes së fakteve të çështjes, për aq sa 

palët ndërgjygjëse përmbushin detyrimin e tyre për t`i parashtruar ato, në kuptim të nenit 7.1 të 

LPK-së, Gjykata ka adminsitruar një sër provash: Kontrata mbi Themelimin e marrëdhëies së 

punës e datës 16.01.2014, pëmes së cilës vërtetohet fatet vendimtare në këtë çështje 

kontestimore të cilat janë se paditësi në cilësinë e punëmarrësit me të paditurën në cilësinë e 

punëdhënëses kanë lidhur kontratë të punës për periudhën nga data 29.01.2014 deri më datën 

29.01.2017 për vendin e punës Kryeshef Ekzekutiv, ndërsa në nenin 5 të saj është përcaktuar 

paga në shumën prej 821.50 Euro në muaj. Raporti periodik i Zyrës së Rregullatorit për 

Ujësjellës dhe Kanalizim të dhjetorit 2015; Vendimi i datës 05.01.2017, përmes së cilit e 

paditura ka ndërprerë marrëdhënien e punës paditësit; ekpetiza financiare e datës 05.01.2017, 

përmes së cilës është vërtetuar lartësia e të ardhurave përsonale të paditësit për periudhën 

dhjetor 2015/janar 2017, e cila është shuma  prej 14,010.55 Euro, me plotësimin e saj në 

seanën kryesore të datës 28.09.2021; Vendimi i datës 03.03.2021, përmes së cilit i është 

aprovuar ankesa e S.F. nga Inspektoriati i Punës, kundër vendimit të Bordit të Përkohshëm të 

Drejtorëve KRU Bifurkacioni; Ankesa e të paditurës kundër vendimit 55/2021, e cila ankesë 

është shqyrtuar nga shkalla e dytë e inspektoriatit të punëstë cilën edhe e ka aprovuar sit ë 

bazuar dhe ka shfuqizuar vendimin e shkallës së parë; kërkesa e datës 11.06.2021, përmes së 

cilës Inspektoriati I Punës ka kërkuar nga e paditura se pozita Kryeshef Egzekutiv a është 

pozitë e punës që rregullohet ekskluzivisht me Ligjin Nr.03/L-087 për Ndërmarrjet Publike; 

përgjigja e të paditurës e datës 23.06.2021, në të cilën theksohet se pozita e Kryeshefit 
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Egzekutiv rregullohet me Ligjin Nr.03/L-087 dhe aktet e brendshme të të paditurës; dhe Çmimi 

i Bordit të Drejtorëve të nëntorit të vitit 2015. 

 

Gjykata pas vlerësimit të pohimeve të palëve dhe provave të lartë cekura, në kuptim të 

nenit 8 të LPK-së, me kujdes dhe me ndërgjegje ka çmuar çdo provë veç e veç dhe të gjitha ato 

së bashku dhe ka gjetur se padia e paditësit është pjesërisht e bazuar. 

 

Pas vlerësimit dhe administrimit të provave të lartëcekura Gjykata në bazë të kontratës 

me numër 38 vërtetoi faktin se paditësi nga data 29.01.2014 e deri me datën 29.01.2017 ka 

pasur kontatë valide në pozitën e Kryeshefit Ekzekutiv të KRU Bifurkacioni në Ferizaj, të cilën 

pozitë e ka ushtruar deri me datën 01.12.2015 kur edhe iu është ndërprerë marrëdhënia e punës 

në mënyrë të njëanshme dhe pa bazë juridike, kjo vërtetohet edhe me Vendimin 2210 të datës 

01.12.2015. Paditësi për kryerjen e detyrave të tij të punës më sukses ka marrë edhe mirënjohje 

nga Bordi i Drejtorëve të Kosovës këtë Gjykata e vërtetoi përmes çertifikatës së nëntorit të vitit 

2015, po ashtu KRU Bifurkacioni në të cilën Kryeshef Ekzekutiv ka qenë paditësi, në dhjetor 

të vitit 2015 është ranguar e dyta në nivel të Kosovës sa i përket përformancës dhe realizimin e 

detyrave të punës nga Zyra e Rrgullatorit për Ujësjellës dhe Kanalizim. Vendimi i datës 

01.12.2015 lidhur me ndërprerjen e marrëdhënies së punës së paditësit është paligjshëm dhe 

arsyet e cekura në te nuk përputhen me provat tjera material të admisnistruara në këtë 

procedurë, pikërisht për arsyet e cekura në këtë vendim, paditësi si udhëheqës i KRU 

Bifurkacioni në bazë të Zyrës së Rrgullatorit për Ujësjellës dhe Kanalizim është renditur e dyta 

në Kosovë për përmbushje dhe realizimin me sukses të detyrave dhe planit të punës. 

 

Pretendimet e të autorizuarit të paditurës se padia e paditësit është parashkruar nuk 

qëndron, për arsye se në vendimin mbi ndërprerjen e marrëdhënies së punës paditësit nuk iu 

është dhënë udhëzimi i qartë lidhur me ushtrimin mjeteve juridike, në bazë të Kushtetutës së 

Republikës së Kosovës dhe Konventës Evropiane për të Drejtat e Njeriut, paditësi ka të drejtë 

të përdorë mjete juridike ndaj vendimeve administrative dhe ato gjyqësore, të cilat mjete duhet 

të jenë efikase dhe në dispozicion të palëve, e që në rastin konkret nuk ka ndodhur. Po ashtu 

pretendimi se marrëdhënia e punës paditësit iu është ndërprerë në bazë të dispozitave ligjore 

nuk qëndron, për arsye se paditësi ka pasur kontratë të vlefshme me të paditurën deri me datë 

29.01.2017 në pozitën e Kryeshefit Ekzekutiv, kushtet e parapara në nenin 67 të Ligjit të Punës 

mbi ndërprerjen e marrëdhënies së punës në rastin konkret nuk plotësohet asnjëri. Në nenin 87 

të Lligjit të Punës parashihet “Të gjitha kërkesat nga marrëdhënia e punës në para, 

parashkruhen brenda afatit prej tri (3) vitesh, nga dita e paraqitjes së kërkesës”. Gjykata 

vlerëson se për shkak të udhëzimit të pa qartë juridik dhe neglizhencës së të paditurës nuk 

mund të pësoj tani paditësi. Gjykata vlerëson se mosdhënia e udhëzimit të qartë juridik shkel 

nenin 6 të Konventës Evropiane për të Drejtat e Njeriut, i cili parasheh gjykimin e drejtë, 

barazinë e palëve në procedurë. 

 

Refuzimi i kërkesës për kthim në vendin e punës së paditësit Gjykata është bazuar se 

paditësi deri me datë 29.01.2017 ka pasur kontratë të vlefshme të punës me të paditurën, po 

ashtu Gjykata nuk mund të krijoj marrrëdhënie të punës për paditësin tek e paditura, sepse 

pozitat e kryeshefit dhe ato ekuivalente janë me mandate dhe me përfundimin e mandatit 



 Numri i lëndës: 2020:909828 
 Datë: 27.10.2021 
 Numri i dokumentit: 02330323 
 

4 (4)  

 2
0

2
1

:0
4

4
8

8
5

 

përfudon marrëdhënia e punës në atë pozitë, pra sipas fuqisë ligjore paditësit i ka skaduar 

mandati në vendin e punës Kryeshef Ekzekutiv në KRU Bifurkacioni me datë 29.01.2017, e 

cila është lidhur bazuar në nenin 10 të Ligjit të Punës. Për këto arsue është refuzra edhe kërkesa 

për kompensimin e të ardhurave personale në shumën prej 45,694.97 Euro për periudhën 

shkurt 2017 deri më datën 16.07.2021. 

 

Gjykata pas vlerësimit të provave dhe pohimeve të palëve ndëgjygjëse ka vërtetuar këtë 

gjendje faktike: se paditësi ka pasur kontratë të vlefshme me të paditurën për pozitën e 

Kryeshefit Ekzekutiv për periudhën nga data 29.01.2014 deri me datë 29.01.2017; se paditësit 

pa bazë juridike iu është ndërprerë marrëdhënia e punës me vendimin e datës 01.12.2015, i cili 

në këtë procedurë është vërtetuar që është kundërligjor, nuk i përmban asnjërin nga kushtet e 

kërkuara ligjore për ndërprerjen e marrëdhënies së punës, paditësi nga provat e administruar 

është vërtetuar se ka qenë menaxher i mirë dhe i ka realizuar planet dhe detyrat e punës; se me 

raportin finaciar të datës 05.01.2017 Gjykata vërtetoi faktin se paditësi nga ndërprerja e 

paligshme e marrëdhënies së punës ka pësuar dëmë në shumën prej 14,010.55 Euro, pra nga 

muaji dhjetor 2015 deri në janar të vitit 2017 sipas ekpertizës financiare. 

 

Baza ligjore: Kushtetuta e Republikës së Kosovës nenet 22; 24; 31; 32; 49 dhe 54; 

Konventa për Mbrojtjen e të Drejtave të Njeriut dhe të Lirive Themelore neni 6; Ligji i Punës 

nenet 10 dhe 67 dhe Ligji për Ndërmarrjet Publike nenet 1 dhe 2. 

 

Sa i përket shpenzimeve të procedurës Gjykata është bazuar në nenin 452 të LPK-së 

dhe Tarifën e Odës së Avokatëve, në atë mënyrë që ka detyruar të padiyurën që paditësit t’ia 

paguaj shpenzimet e procedurës në shumën e tërësishme prej 1,439.60 Euro dhe atë për 

përpilimin e padisë shumën prej 208.00 Euro, për katër seanca të mbajtura shumën prej 

1,081.60 Euro (270.40 x 4 = 1,081.60 Euro) dhe për ekpertizën financiare shumën prej 150.00 

Euro. 

 

Andaj nga të theksuarat e më lartë, e duke u bazuar në nenin 143 të Ligjit për 

Procedurën Kontestimore, është vendosur si në dispozitiv të këtij Aktgjykimi. 

 

GJYKATA THEMELORE NE FERIZAJ 

C.nr.361/21, me datë 28.09.2021 

                                          Gjyqtari, 

                                Ardian Ajvazi 

 

 

KËSHILLA JURIDIKE: Kundër këtij Aktgjykimi është e lejuar ankesa në afat prej 7 

ditësh, nga dita e nesërme pas pranimit të kopjes së tij, në Gjykatën e Apelit të Kosovës në 

Prishtinë, e të dorëzohet përmes kësaj Gjykate.  

 

 

 

 


