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Numri i lëndës: 2019:261655 

Datë: 13.01.2020 

Numri i dokumentit:     00756970 

 

A.nr. 1661/17 

 

GJYKATA THEMELORE NË PRISHTINË-Departamenti për Çështje Administrative, 

me gjyqtare, Lirije Maksutaj dhe me Zyrtaren ligjore, Kaltrina Citaku, në konfliktin 

administrativ të paditëses Komuna e Lipjanit  përfaqësuar me autorizim nga B. K., kundër të 

paditurit, Këshilli i Pavarur Mbikëqyrës për Shërbimin Civil të Kosovës, me bazë juridike, 

anulim i aktvendimit në shqyrtimin kryesor publik, të mbajtur në prani të dy palëve me datën 

09.01.2020, merr këtë:  

 

 

  A K T G J Y K I M 

 

 

REFUZOHET kërkesëpadia e paditëses, Komuna e Lipjanit, me të cilën ka kërkuar që të 

anulohet vendimi i të paditurës Këshilli i Pavarur Mbikëqyrës për Shërbimin Civil të Kosovës 

A.02/401/2017 i datës 22.08.2017 si e pabazuar. 

 

 

A r s y e t i m i 

 

 

Paditësja e lart cituar si ne padinë e parashtruar ne ketë gjykatë por dhe në deklarimin e seancës 

së  shqyrtimit kryesorë të dhënë përmes të autorizuarit të tyre, ka kërkuar nga gjykata që të 

aprovojë padinë e paditëses si të bazuar dhe i propozoj gjykatës që pas administrimit të 

provave të anuloj vendimin e KPMSHCK-së i nxjerrë me shkelje të dispozitave materiale dhe 

vërtetimit të gabuar të gjendjes faktike.  

Përfaqësuesi i të paditurit deklaroj se mbesin në tërësi si përgjigje ne padi duke i propozuar 

gjykatës qe kërkesëpadia e paditësit të refuzohet në tërësi si e pa bazuar dhe të mbetet ne fuqi 

vendimi i PMSHCK-së. 

 

Gjykata në seancën e datës 9 janar 2020  ka bërë administrimin e provave dhe atë:  vendimi 

dt.22.08.2017 A/02/401/2017, përgjigje ne ankese dt.28.07.2017, nr.400/40552, kërkese e 

dt.01.12.2017, vendim i KZKA-se  Nr.120.30550 dt.22.06.2017, vendim Nr.1/118/66819 dt.07.12.2016, 

ankesa e ankuesit dt.14.07.2017, parashtresa dt.28.07.2017, akt-emërim për  A. M. i dt.01.01.2012, 

procesverbal dt.21.03.2017, kërkesa e dt.20.01.2017 nr.132.  
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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 dhe gjeti se kërkesëpadia e 

paditëses është e pabazuar. 

Gjykata për të vlerësuar ligjshmërinë e këtij akti, ju referua Ligjit Nr.03/L-149 për Shërbimin 

Civil te R. se Kosovës respektivisht nenit 82 paragraf 2 të tij i cili përcakton se “ vendimet e 

Komisioneve për Zgjidhen e Ankesave janë të detyrueshme për institucionet e administratës 

publike dhe për të gjitha palët përkatëse”.  

 

 

Prandaj ne kuptim te dispozitës se lart cituar të ligjit kjo gjykatë pasi ka vlerësuar provat në 

shkresat e lendes si ankesë e dt.28.07.2017, nr.400/40552, kërkesë dt.01.12.2017, vendim i 

KZKA-se  Nr.120.30550 dt.22.06.2017, vendim Nr.1/118/66819 dt.07.12.2016, ankesa e 

ankuesit dt.14.07.2017, parashtresa dt.28.07.2017, akt-emërim për Ahmet Maksuti i 

dt.01.01.2012, procesverbal dt.21.03.2017, kërkesa e dt.20.01.2017 nr.132, ka gjetur se 

qëndron arsyetimi i të paditurit si i drejt dhe i bazuar me rastin e refuzimit te ankesës se 

paditëses  K. së Lipjanit si e pabazuar në ligj.  

 

Meqë  gjykata vlerësoj se i padituri duke u bazuar në të lart cekurat, drejtë ka zbatuar dispozitat 

ligjore në bazë të cilave edhe është refuzuar ankesa e ankueses dhe ka mbetur në fuqi vendimi i 

Komisionit për Shqyrtimin e Ankesave dhe Kontesteve pran të paditurës i dt.22.06.2017 me te 

cilin palës se interesit shërbyesit civil Ahmet Maksuti  me rastin e pensionit  i ishte aprovuar 

pjesërisht ankesa si e bazuar.    

 

Gjykata i vlerësoi të pabazuara  pretendimet e paditëses  sepse të njëjtat janë në kundërshtim 

me gjendjen faktike të vërtetuar dhe në kundërshtim me provat në shkresat e lëndës. Paditësja 

me asnjë prove ska ka dëshmuar pretendimet e sa ndërsa faktet e prezantuara gjykata nuk i pa 

me ndikim për vendosjen ndryshe të kësaj çështje administrative juridike.     

 

Andaj, duke u bazuar në të dhënat e lartcekura, 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 NË PRISHTINË 

Departamenti për Çështje Administrative 

A.nr.1661/17 me datë 09.01.2020 

 

Gjyqtare       

Zyrtare Ligjore                                                                                                                                                                                                                                                                            

Kaltrina Çitaku                                                       Lirije Maksutaj 

 

 

 

KËSHILLA 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.  


