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Numri i lëndës: 2019:266026 

Datë: 12.02.2021 

Numri i dokumentit:     01503398 

 

 

A.nr.1203/17 

 

GJYKATA THEMELORE NЁ PRISHTINЁ, Departamenti për Çështje Administrative, 

me gjyqtaren Vjollca Limani, zyrtaren ligjore/procesmbajtësen Gzona Rama Demaj, në 

konfliktin administrativ të paditëses B. R., të cilën e përfaqëson me autorizim av.Zejnije Bega, 

me adresë rr.”Recakut”, pnr., Ferizaj,  kundër të paditurit K. P. M. Sh. C. K.  (KPMSHCK) në 

Prishtinë,  për shkak të anulimit të vendimit, në shqyrtimin kryesor publik të mbajtur me datë 

29.01.2021, merr këtë:  

 

 

     A K T G J Y K I M  

 

I. REFUZOHET si e pabazuar kërkesëpadia e paditëses B. R., me të cilën ka kërkuar që të 

anulohet vendimi i të paditurit K. P. M. Sh. C. K.  (KPMSHCK) , me numër A/02/217/2017 të 

datës 14.06.2017ose me numër të protokollit 2927/2017 dhe datë 15.06.2017. 

 

II. Secila palë i bart shpenzimet e veta procedurale.  

 

 

A r s y e t i m 

 

Paditësja në këtë gjykatë ka parashtruar padinë me datë 17.07.2017, dhe për të shqyrtuar të 

njëjtën është caktuar seanca e shqyrtimit kryesor e cila është mbajtur me datë 29.01.2021, në 

prezencën e të gjitha palëve. 

 

Paditësja me datën 13.07.2018 ka bërë precizimin e padisë  në kuptim subjektiv dhe këtë e ka 

bërë edhe në seancën e shqyrtimit kryesore,  me c’rast ka kërkuar që e paditurë të cilësohet tani 

e tutje vetëm K. P. M. Sh. C. K. dhe akt i kontestuar është vetëm akti i kësaj të paditure 

nr.A.02/2017/17. Shton se paditëses në bazë të vendimit të KPMSHCK, me nr.A.02/2017/17, 

të datës 14.06.2017, i është refuzuar ankesa si e pabazuar dhe është vërtetuar kështu vendimi  i 

Komisionit për Zgjidhjen e Kontesteve dhe Ankesave i Gjykatës Themelore në Ferizaj me 

nr.KA nr.01/17 i datës 07.04.2017. E paditura dhe organet kompetente në shkallë të parë dhe të 

dytë kanë bërë shkelje të Ligjit mbi Shërbyesit Civil të Kosovës, ku në këtë rast kemi të bëjmë 

me shkelje ligjore të mos pjesëmarrjes fare në seancë si dhe vlerësimin e provave të ofruara 

nga organet gjegjëse për sqarimin e tyre. Njëherit paditëses ka mundur ti shqiptohet një vërejtje 

ose një masë ma e butë e jo masa siç i është shqiptuar largimi nga puna, meqenëse të njëjtës 

nuk i është shqiptuar dënim me 6 muaj burgim. Paditësja konsideron se vendimi i atakuar në 

këtë kontest administrativ nuk është i bazuar në ligj dhe e paditura ka nxjerr konkludim të 
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gabuar në bazë të saj që faktet e prezantuara dhe provat e bazueshme ligjore vërtetojnë se 

gjendja faktike nuk është vërtetuar në mënyrë të plotë, pasi që nuk janë marr për bazë provat e 

prezantuara. 

 

Lidhur me përgjigjen në padi përfaqësuesi i të paditurës KPMSHCK deklaron: mbesë në tërësi 

pranë përgjigjes në padi, duke kundërshtuar në tërësi kërkesëpadinë e paditëses si dhe 

deklarimet e përfaqësuesit të saj, pasiqë Këshilli me rastin e vendimmarrjes ka zbatuar në 

mënyrë të drejtë ligjin procedural edhe atë material dhe ka nxjerr një vendim të drejtë dhe të 

bazuar në të gjitha faktet që janë prezantuar nga paditësja dhe Gjykata Themelore në Ferizaj. 

Po ashtu është i paqëndrueshëm pretendimi i përfaqësueses së paditëses se paska qenë obligim 

ligjor të ftohet paditësja në seance, kjo për shkak se asnjë dispozitë ligjore e Ligjit për 

Shërbyesit Civil e po ashtu edhe rregullatives ligjore të Këshillit nuk përcakton që Këshilli të 

ketë obligim ligjor të thërras palën në seance e po ashtu as pala nuk ka kërkuar të dëgjohet në 

seancë. Rrjedhimisht në bazë të rregullatives së brendshme të Këshillit vetëm kolegji që e 

shqyrton rastin, nëse vlerëson se provat të cilat në lëndë janë të pamjaftueshme për të vendosur 

atëherë, mund të ftojë palët në procedurë në seancën dëgjimore. Në rastin konkret kemi pas 

prova të mjaftueshme për të vendosur në lidhje me rastin, po ashtu nuk është absolut 

kontestuese se paditësja nuk është dënuar me burg efektiv prej 6 muajve,  sepse nëse do të ishte 

dënuar me një dënim të tillë atëherë institucioni nuk ka pasur obligim ligjor të paraqes rastin në 

komisionin disiplinor, rrjedhimisht në bazë të Ligjit për Shërbimin Civil të Kosovës nëpunësi 

civil duhet të shkarkohet por meqenëse nuk kemi një dënim të tillë atëherë rasti mund të 

paraqitet në organet gjegjëse, dhe organi respektivisht komisioni disiplinor në bazë të Ligjit për 

Shërbimin Civil, gjegjësisht nenit 63 është i obliguar që nga elementet e Aktgjykimeve të 

formës së prerë të nxjerr konstatime dhe të merren masat konform ligjit. Mbi bazën e të gjitha 

provave të lëndës është konstatuar që paditësja ka Aktgjykim të formës së prere dhe Komisioni 

Disiplinore gjegjësisht Komisioni i Ankesave me rastin e trajtimit kanë vepruar konform 

dispozitave ligjore në fuqi, dhe si rrjedhojë edhe KPMSHC në mënyrë të drejte ka vërtetuar 

këtë. Prandaj nga e gjitha që u tha më lartë i propozojë gjykatës që pas administrimit të të 

gjitha provave dhe deklarimeve në seancë, të nxjerr Aktgjykim që kërkesëpadia të refuzohet 

ndërsa të vërtetohet vendimi kontestues. 

 

Me qëllim të vërtetimit të drejtë dhe të plotë të gjendjes faktike, Gjykata në procedurën e 

provave të shqyrtimit kryesor-publik të datës 29.01.2021 ka administruar provat relevante dhe 

atë: Vendimin KPMSHCK A.02/2017/2017, të dt. 14.06.2017; Ankesën drejtuar KPMSHC me 

datë prot.08.05.2017; dokumentin me lëndën “Propozim për shkarkimin e nënpunëses civile 

Znj.. B.R.” e dt.01.02.2017, dokumentin me lëndën “Njoftim për inicim të procedurës 

disiplinore”  i datës 02.02.2017; Akgjykimin e GJTHGJ PKR. Nr.173/2015; Akgjykimin e 

Gjykatës së Apelit PAKR. Nr.575/2016 të dt.02.12.2016; Vendimin e Sekretariatit të KGJK 

për pezullimin parandalues të datës 29.09.2015; vendimin e Komisionit Disiplinor të 

Sekretariatit  të KGJK me nr.01/1294 i dt.29.10.2015; Procesverbalin mbi seancën e shqyrtimit 

të kërkesës për inicim të procedurës disiplinore KD. Nr.01/2017; Ankesën drejtuar Komisionit 

Disiplinor e datës 23.03.2017; vendimin e KZKA-GJTHF KA.Nr.01/2017 i dt.07.04.2017; 

procesverbalin e KZKA-GJTHF të dt.31.03.2017; vendimin e Komisionit Disiplinor të GJTHF 

për ndërprerjen e marrdhënies së punës KD. Nr.01/2017 i dt.28.02.2017; fletdërgesen e datës 

07.04.2017; Aktemërimin me nr.03/112-509 të dt.28.12.2012; Formulari për vlerësimin e 

rezultateve në punë në emër të paditëses të datës 08.01.2015; vlerësimin e punës së personelit 

përkrahës të dt.31.12.2013; dokumentin e titulluar “ Përshkrim i detyrave të punës”.  
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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 

paditëses është e pabazuar. 

 

Me aktvendimin e të paditurës, A/02/217/2017, të dt.14.06.2017, të goditur me padi, është 

refuzuar si e pabazuar ankesa e ankueses B. R., dhe ka ngel në fuqi vendimi i Gj. Th.  në F…j- 

Komisioni për Zgjidhjen e Kontesteve dhe Ankesave KA.nr.01/17 i datës 07.04.2017.  

 

E pakënaqur me këtë vendim, paditësja ka parashtruar padi dhe për të vlerësuar ligjshmërinë e 

tij Gjykata i’u referua dispozitave të Ligjit për Shërbimin Civil të Republikës së Kosovës  

03/L-149, Rregullorës për Procedurat Disiplinore në Shërbimin Civili nr.04-2011, dhe 

Rregullorës për Kodin e Mirësjelljës së Shërbimit Civil nr.04/2015,  të cilat dispozita kanë të 

bëjnë me shkeljet e detyrave të punës dhe masat disiplinore.  

 

Me qëllim të vërtetimit të gjendjes faktike, gjykata iu referua dhe mori për bazë provat e 

administruara në seancën e shqyrtimit kryesor. Kështu me vendimin me nr. prot.03/1942 të 

datës 30.09.2015 të Sekretariatit të KGJK, gjykata gjeti se, paditësja ishte pezulluar nga punë 

dhe detyrat e punës me pagesë 50% të rrogës mujore deri në nxjerrjen e vendimit përfundimtar 

nga gjykata, pasi që për të njëjtën ishte lëshuar Aktvendimi për fillimin e hetimëve për veprën 

penale-prezentim i rremë si person zyrtar, sipas nenit 417 paragrafi 2 të KPRK. 

 

Më pas nga aktgjykimi PKR.nr.173/15, vërehet se paditësja ishte shpallur fajtore, pasi që ishte 

konstatuar se me prezentimin e rrejshëm si gjyqtare ka kryer veprën penale  “prezantim i rrem 

si person zyrtar”, sipas nenit 417 paragrafi 2 të KPRK dhe për të njëjtën ishte dënuar me gjobë 

në shumë prej 200 euro si dhe dënim burgimi në kohëzgjatje prej 5 muajve, të cilat dënime nuk 

do të ekzekutohen në qoftë se në kohën prej 1 viti nuk kryen vepër tjerë penale.  Aktgjykim ky 

i cili është vërtetuar dhe është bërë i formës së prerë në bazë të aktgjykimit të Gjykatës së 

Apelit PAKR.nr.575/16 të datës 02.12.2016.  

 

Më pas nga parashtresa e datës 01.02.2017, vërehet se administratori i Gj. Th. në F…j, pasi 

ishte njoftuar me akgjykimin e Gjykatës Themelore dhe atë  të Apelit, me të cilët paditësja 

ishte shpallur fajtor për veprën penale që i ngarkohej, kishte vepruar konform nenit 63 

paragrafi 4 si dhe nenit  87 paragarfi 1 të Ligjit për Shërbimin Civil dhe kishte paraqitur 

propozimin për shkarkimin e nëpunëses civile, në këtë rast paditëses B. R.. Me c’rast në trajtim 

të këtij propozimi dhe cështjes e së inicimit të procedurës disiplinore Komisioni Disiplinor në 

kuadër të Gj. Th.në F…j kishte nxjer vendimin KD.nr.01/2017 me dt.28.02.2017 për 

ndërprejen e mardhënie së punës për shkak të shkeljeve të rënda-serioze gjatë ushtrimit të 

detyrave të punës sipas Ligjit për Shërbimin Civili, Kodit të mirësjelljes në shërbimin civil të 

Republikës së Kosovës si dhe Rregullores për Procedurat Disiplinore në Shërbimin Civil. 

 

Kundër të njëjtit paditësja kishte parashtruar ankesë e cila ishte refuzuar ngë komisioni për 

Zgjidhjen e Kontestëve dhe Ankesave në Gj. Th. në F. dhe kishte ngel në fuqi vendimi i 

sipërcekur. 

 

Gjykata marr parasysh të gjithë këto prova, vlerëson se paditësja me veprimet e saja, duke u 

paraqitur si person zyrtar- përkatësisht gjyqtare, kishte dëmtuar rëndë autoritetin dhe 

kredibilitetin e Gjykatës si dhe imazhin e institucionëve të drejtësisë në përgjithësi, kishte 

vepruar në mënyrë të pa përgjegjshme dhe të pandershme si dhe kishte keqpërdor pozitën e saj 

si zyrtare për interesin personal. Veprime këto që përbëjnë shkelje të detyrave të punës, 

përkatësisht shkelje të dispozitave të nenit 63 paragrafi 1 dhe 2, me të cilat është përcaktuar: 
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1.Nëpunësit civilë do t’u nënshtrohen masave disiplinore për shkelje të detyrës, që ka ndodhur 

si rezultat i fajit të tyre, sikur që është përcaktuar me këtë ligj. 2. Përgjegjësia personale për 

kryerjen e një vepre penale ose kundërvajtje gjatë ushtrimit të detyrave administrative nuk e 

përjashton përgjegjësinë disiplinore të nëpunësit civil, me kusht që vepra gjithashtu të përbëjë 

shkelje të detyrës, siç është përcaktuar me këtë ligj”, nenit 64 paragrafi 1 dhe 65 paragrafi 1 

dhe 2 të Ligjit për Shërbimin Civil, i cili ka përcaktuar:  “Nëpunësit civilë janë përgjegjës për 

çfarëdo shkelje të parimeve të përcaktuara sipas këtij ligji” dhe nenit 65 paragrafi 1 dhe 2 ku 

thuhet: “1.Nëpunësit civilë janë përgjegjës për të gjitha dëmet e shkaktuara qytetarëve ose 

institucionit gjatë ushtrimit të detyrës si rezultat i paaftësisë profesionale, neglizhencës së 

rëndë ose veprimeve të qëllimshme, të paligjshme. 2. Pas përcaktimit të përgjegjësisë, do të 

bëhet sanksionimi i nëpunësit civil, i cili i ka shkaktuar dëm institucionit ose qytetarëve”. 

 

Më pas paditësja me veprimet e saja ka bërë shkelje të dispozitave të nenit 6 paragrafi 1, 

nënparagrafi 1.1 dhe 1.10 të Rregullores nr. 04/2011 për Procedurat Disiplinore në Shërbimin 

Civil, me të cilën është përcaktuar: “Shkelje të rënda-serioze konsiderohen: 1.1 shkeljet e 

rënda serioze të Kodit të Mirësjelljes për nëpunësit civil: dhe 1.10 “shkelje e detyrave të punës, 

që kanë pasoja për palën dhe organin shtetëror”.  

 

Si dhe shkelje të dispozitave  të Rregullores nr.04/2015 për  Kodin e Mirësjelljes në Shërbimin 

Civil të Republikës së Kosovës, ku në nenin 5 paragrafi 4 të kësaj rregulloreje është përcaktuar: 

“Nëpunësit civil nuk duhet, në asnjë mënyrë, të keqpërdorin pozitën e tyre zyrtare për interesin 

e tyre personal apo interesin e dikujt tjetër”, ndërsa në nenin 5 paragrafi 1. Nëpunësit civil në 

punën e tyre udhëhiqen nga parimi i pavarësisë profesionale, integritetit personal, 

përgjegjshmërisë dhe ndershmërisë”. 

 

Marrë parasysh shkeljet e e kryera nga paditësja, gjykata vlerëson se  masa disiplinore e 

shqiptuar  “Ndërprerje e marrëdhënies së punës” është përcaktuar në përputhje me nenin 66 

paragrafi 1 të Ligjit për Shërbimin Civili sipas të cilit “Masat disiplinore zbatohen në mënyrë 

graduale dhe në proporcion me pasojat dhe dëmet e shkaktuar nga sjellja e nëpunësit civil”, 

nenit 67 paragrafi 1, nënparagrafi 1.2 dhe 1.2.4  ku është theksuar: Vetëm këto masa disiplinore 

mund të zbatohen për shkeljen e detyrave të përcaktuara me këtë ligj: 1.2 për shkeljet e rënda 

aplikohen masat disiplinore si në vijim: 1.24 ndërprerja e marrëdhënies së punës në shërbimin 

civil nga Komisioni Disiplinor, pa dëmtuar apo reduktuar të drejtën në pension”. 

 

Prandaj,  gjykata  vlerëson  se në këtë çështje administrative, i padituri drejtë ka  vërtetuar  

gjendjën faktike, drejtë  ka zbatuar  dispozitat e Ligjit  për Procedurën  Administrative  dhe të 

ligjit  material,  kur ka refuzuar ankesën e paditëses dhe ka lënë në fuqi vendimin i KZKA 

01/17 të datës 07.04.2017. 

 

Gjykata ka vlerësuar dhe shqyrtuar edhe pretendimin e paditëses të paraqitura në  padi dhe në 

seancën e shqyrtimit gjyqësor e sipas të cilës e paditura ka qenë e obliguar të ftoj paditësen në 

seancën dëgjimore, dhe të njëjtin e refuzoi si të pabazuar në dispozita ligjore dhe pa ndikim në 

konstatimin e një gjendje tjetër faktike. E po ashtu shqyrtoi pretendimin e përfaqësueses së 

paditëses sipas së cilës  paditëses ka mundur ti shqiptohet një vërejtje ose një masë më e butë e 

jo masa siç i është shqiptuar largimi nga puna meqenëse të njëjtës nuk i është shqiptuar dënim 

me 6 muaj burgim, dhe të njëjtin e refuzoi po ashtu  si të pabazuar për faktin se ndaj paditëses 

ishte zhvilluar procedurë disiplinore dhe me të drejtë ishte vlerësuar nga e paditura se veprimet 

e paditëses paraqisnin shkelje të rëndë të detyrave të punës dhe në këtë aspekt nuk është 

relevante cështja e kohëzgjatjes së sanksionit penal në këtë rast dënimit me burg të shqiptuar në 

procedurë penale. 
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Mbi të gjitha këto arsye, kërkesëpadinë e paditëses nuk e aprovoi, sepse gjykata vlerësoi se, 

nuk është zbatuar  ligji në dëm të njëjtit. 

 

Vendimi mbi shpenzimet  e procedurës është marrë në bazë të nenit 64 të LKA-së. 

 

Duke u bazuar në të dhënat e lart cekura, gjykata në kuptim të nenit 43, 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. 1203/17 datë 29.01.2021 

 

Zyrtar Ligjore                                                                                                     G j y q t a r j a                                                      

Gzona Rama Demaj                                                                                               Vjollca Limani

  

 

KËSHILLË JURIDIKE: Kundër këtij aktgjykimi është e lejuar ankesa, në afat prej 15 ditësh 

nga dita e marrjes së të njëjtit, Gjykatës së Apelit në Prishtinë, përmes kësaj Gjykate. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


