
       
REPUBLIKA E KOSOVËS/REPUBLIKA KOSOVA 

A.nr.825/2015  

 

GJYKATA THEMELORE NЁ PRISHTINЁ-Departamenti për Çështje Administrative, me 

gjyqtare, Lirije Maksutaj dhe me Zyrtaren Kaltrina Citaku në konfliktin administrativ të 

paditësit, I. D. të cilin me aut. e përfaqëson av.B. J. Sheshi “....”, nr.../. Prishtinë, kundër të 

paditurit, Këshilli i Pavarur Mbikëqyrës për Shërbimin Civil të Kosovës në Prishtinë, të 

cilin e përfaqëson R. K. me autorizim, për shkak të anulimit vendimit, në shqyrtimin 

kryesor publik të mbajtur në prani të palëve me dt.05.09.2018 merr këtë:  

 

A K T G J Y K I M 

 

Refuzohet kërkesëpadia e paditësit I. D. me të cilën ka kërkuar anulimin e vendimit të  

paditurit, Këshillit të Pavarur Mbikëqyrës për Shërbimin Civil të Kosovës, A 02 /175/14 i 

dt.20.06.2014 dhe të detyrohet i njejti ne detyrimin e korrigjimit të koeficientit të paditesit, 

si e pa bazuar. 

A r s y e t i m  

 

Paditësi si në padi por dhe në fjalën përfundimtare të seancës së shqyrtimit kryesor përmes  

përfaqësuesit te tij deklaroj se mbetet në tërësi pran padisë dhe kërkese padisë me të cilën 

është kërkuar anulimi i vendimit të palës se paditur dhe obligimi i korrigjimit të  koeficientit 

të paditësit nga shkaqet e përshkruara në referatin e padisë. Me tutje kanë theksuar se është 

e rëndësisë së veçantë së KPMSHCK e ka aprovuar pjesërisht si të bazuar ankesën e 

paditësit ashtu që meqenëse vendimi i të paditurit nuk ka gjetur aplikim tek Ministria 

relevante paditësi detyrohet qe ti adresohet me padi kësaj gjykatës. Po ashtu konsiderojnë se 

përgjigjja në padi është apsolitushit e pa bazuar dhe është në  kundërshtim me vlerësimin e 

të paditurit. Prandaj nga çfarë kanë theksuar në fund kanë mbetur pran petitumit të padisë 

dhe kanë kërkuar nga kjo gjykatë që padinë e paditësit ta aprovoj në tërësi si të bazuar dhe 

të ligjshme. 

  

Përfaqësuesi i të paditurës deklaron se mbeten në tërësia pran përgjigje ne padi 

dt.12.06.2018 duke kundërshtuar ne tërësi padinë e paditësit ndërsa sa i përket deklarimeve 

të  përfaqësuesit të paditësit se vendimi i KPMSHCK nuk është nxjerr sipas dispozitave e 

kundërshtoj ne tersi sepse vendimi i KPMSHCK-së, është ne pajtim me dispozitat në fuqi 

duke e vërtetuar drejte gjendjen faktike dhe bazën juridike. 

 

Gjykata në seancën shqyrtimit kryesor të dt.05.09.2018 ka bërë administrimin e provave 

dhe atë: vendimi e MTI nr.02 944 dt.11.09.2013, vendimi i dt.24.03.2014, ankesa e 

ankuesit,  vendim i KPMSHCK A 02 /175/14 dt.20.06.2014, akt-emërim, dt.30.01.2012, 

parashtresa e dt.23.03.2018, ndryshim e akt-emërimit, dt.22.08.2013, parashtresa e 

dt.19.12.2013, përshkrimi i detyrave te punës, përgjigje ne padi dt.13.06.2018, kërkesa për 

rishqyrtimin e lëndës, dt.23.04.2014, parashtresa e dt.11.09.2014 nr.6671, dt.21.08.2013, 

njoftim dt.20.06.2014, precizimi i padis dt.26.04.2017.   

 

Gjykata vlerësoi ligjshmërinë e vendimit të goditur me padi në përputhje me nenin 44 të 

LKA-së dhe provave të administruara në seancën e shqyrtimit kryesor, ku ka gjetur se 

kërkesëpadia e paditësit është e pa bazuar. 
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Me vendimin e KPMSHCK, A 02/175/2014 i dt.20.06.2014, i goditur me padi, është 

aprovuar pjesërisht si e bazuar ankesa e ankuesit dhe shfuqizohet vendimi i Komisionit për 

 Zgjedhjen e Kontesteve dhe ankesave të MTI-së, 297, dt.24.03.2014 dhe vendimi nr.944 i 

dt.11.09.2013 i nxjerr nga Sekretarja e Përgjithshme si dhe është obliguar ky fundit në  

zbatim të këtij vendimi në përputhje me dispozitat e Rregullores, Nr.08/2012 për nëpunësit 

Civil tepricë.   

 

Paditësi i pa kënaqur më të njëjtin vendim ka ushtruar padi në këtë gjykatë me 

dt.12.05.2014,  duke kontestuar ligjshmërinë e tij. 

 

Gjykata duke vlerësuar ligjshmërinë e vendimit të goditur me padi, iu referua Rregullores 

Nr.08/2012 për nëpunësit Civil Teprice respektivisht, Riorganizimi i institucionit nenit 4 . 

pargrf.1.3 e saj e cila përcakton se Institucioni “ përpiqet të gjejë një pozitë ekuivalente të 

lirë për nëpunësin civil’’, po ashtu pargar.2 i të njëjtit nën përcakton se “ nese institucioni 

nuk mund te ricaktoj nënpunësin civil  në një pozitë ekuivalente brenda një muaj, nga data 

në të cilën nënpunesi civil është shpallur tepricë, përgjegjesia për menaxhimin e ketyre 

nënpunësve  civil i takon ministrisë përgjegjese për adminstratë publike’’.     

 

Kjo gjykatë duke vlerësuar  ligjshmërinë e aktit të kontestuar me padi pas administrimit te 

provave ka konstatuar se i paditur ka dhen arsyetim të bazuar me rastin e aprovimit 

pjesërisht të ankesës ankuesit dhe shfuqizimit te vendimit te Komisionit për Zgjedhjen e 

Kontesteve dhe ankesave të MTI-së, 297, dt.24.03.2014 dhe vendimit nr.944 i dt.11.09.2013 

dhe obliguar Sekretari i Përgjithshëm në zbatim të vendimit që të veproj në përputhje me 

dispozitat e Rregullores, Nr.08/2012 për nëpunësin Civil tepricë në ketë rast. 

 

Kjo gjykatë ka vlerësuar dhe pretendimin e paditësit se meqë vendimi i kontestuar nuk është 

zbatuar deri me tani për ketë i janë drejtuar gjykatës për zbatim të këtij vendimi ketë  

pretendim nuk mundi te aprovoj si të bazuar meqë për zbatimin e vendimit të kontestuar të 

paditurit i cili është titull përmbarues ka qen në vullnetin e paditësit të ndërmerr veprime 

juridike konkrete në procedurë përkatëse nëse organi i obliguar për zbatim të tij 

vullnetarisht apo me kërkesën e kërkuesit në aftin e caktuar nuk e ka zbatuar të njëjtin.  

 

Prandaj, gjykata vlerëson se në këtë çështje administrative drejtë është vërtetuar gjendja 

faktike nga i padituri, drejtë ka zbatuar dispozitat e Ligjit për  Procedurën Administrative 

dhe të drejtës matriale , kur ka aprovuar pjesërisht ankesën e ankuesit dhe ka vendosur si në 

dispozitv të aktit të kontestuar.  

 

Mbi këto arsye thëniet e paditësit në padi nuk i aprovoi sepse i vlerësoi pa ndikim në 

vërtetimin e një gjendje tjetër faktike nga ajo e vërtetuar nga i padituri. 

 

Duke u bazuar në të dhënat e lartcekura, gjykata në kuptim të nenit 46.2, lidhur me nenet 5, 

6 dhe 38 të LKA-së, ka vendosur si në dispozitiv të këtij aktgjykimi. 

 

GJYKATA THEMELORE NЁ PRISHTINЁ  

Departamenti për Çështje Administrative 

A.nr.825/2015, dt.05.09.2015 

Sekretare Juridike                                                                                               G j y q t a r e  

 Kaltrina Citaku                                                                                                 Lirije Maksutaj                                                                  

 

 

Këshillë Juridike: Kundër këtij aktgjykimi është e lejuar ankesa, në afat prej 15 ditësh nga dita  

e marrjes së të njëjtit, në Gjykatën e Apelit në Prishtinë, përmes kësaj gjykate. 


