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Numri i lëndës: 2019:264223 
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Numri i dokumentit:     03492387 

 

A.nr.820/18 

 

GJYKATA THEMELORE NЁ PRISHTINЁ, Departamenti për Çështje Administrative, me 

gjyqtaren Liridona Ajeti Kajtazi, me sekretare juridike Nazife Sheholli, në konfliktin 

administrativ sipas padisë të paditëses A... Sh... D..., P...., përfaqësuar nga avokat F... Sh..., P...., 

A. R..., kundër të paditurës K...P...M..SH...C...., përfaqësuar nga Z....M....G....., për shkak të 

anulimit të vendimit, në shqyrtimin kryesor publik, të mbajtur në prani të përfaqësuesve të palëve 

ndërgjyqëse, me datë 29.09.2022, merr këtë:  

 

A K T G J Y K I M 

 

Aprovohet se e bazuar kërkesëpadia e paditëses A... Sh... D..., P...., adresa rruga “A... K...”, 

nr.14, me të cilën ka kërkuar që të anulohet vendimi A.nr.36/2018 data 16.03.2018, i të paditurës 

K...P...M..SH...C.... dhe çështja kthehet në rishqyrtim dhe rivendosje pranë organit të paditur. 

 

 

A r s y e t i m 

 

 

Paditësja me padinë e datës 18.04.2018, ka kërkuar që të anulohet vendimi A.nr.36/2018 data 

16.03.18, i të paditurës K...P...M..SH...C.... dhe lënda të kthehet te e paditura për të vendosur për 

këtë çështje juridike. 

 

Bazuar në aktvendimin AA.nr.237/21 datë 07.06.2022-Gjykata e Apelit e Kosovës, kjo Gjykatë 

ka hapur shqyrtimin Gjyqësor në kuptim të konstatimeve si në aktvednimin e datës 07.06.2022, 

ku theksohet mes tjerash hapja e shqyrtimit, administrimi i provave, ato që gjenden në shkresat 

e lëndës apo të tjera eventuale që do të paaraqiteshin nga palët, të vërtetoj saktë punët dhe 

përgjegjësitë që ka paditësja dhe se a është koeficienti 6 i përcaktuar në përputhje me punët që 

kryen paditësja në raport me kolegët e saj të cilët kanë koeficient më të lartë e që kryejn punë të 

njjëta me paditësen, për të vërtetuar saktë gjendjen faktike dhe ma pasë në mënyrë të drejtë të 

zbatoj të drejtën materiale, duke referuar dispozitiv të qartë, të kuptueshëm dhe të 

përmbarueshëm. 

 

Gjykata ka caktuar shyqrtimin gjyqësor të datës 28.07.2022, në të cilën përfaqësuesi me 

autorizim ka theksuar së mbetem pranë padisë së paraqitur me shkrim dhe deklarimeve të 
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mëparshme në seancë gjyqësore mbajtur në këtë gjykatë nga paditësja personalisht. Theksoi se 

vendimi i palës së paditur është i kundërligjshëm nga faktet se është në kundërshtim me Ligjin 

për Shërbimin Civil për arsye se paditësja në rastin konkret nuk ka pas trajtim të barabartë në 

raport me nëpunësit civil të tjerë, të cilat çështje më gjerësisht i kam trajtuar në ankesën e 

paraqitur kundër vendimit të mëparshëm të kësaj gjykate. Po ashtu me vendimin e palës së 

paditur është bërë edhe diskriminimi i paditëses në kuptim të Ligjit për Mbrojtje nga 

Diskriminimi, e për të cilat çështje më gjerësisht jam deklaruar në ankesë dhe për të mos 

përsëritur mbetem nga pretendimet në ankesën që kanë të bëjnë në çështjen e diskriminimit. Dua 

të theksoi se në rastin e miratimit të Rregullores së parë në komisionin zgjedhor, vendi i punës 

së paditëses në bazë të përshkrimit ka qenë zyrtar certifikues dhe këtë përshkrim e përmbajnë të 

gjithë zyrtarët certifikues në organet dhe agjencitë shtetërore. Por, në rastin konkret gabimisht 

vendi i saj i punës është emëruar si zyrtar i lartë certifikues, përkundër këtij fakti në Rregulloren 

e mëparshme paditësja sa i përket çështjes së pagës, ka qenë e trajtuar në mënyrë të njëjtë identike 

me të gjithë zyrtarët tjerë certifikues, sipas vendit të punës në këtë detyrë të punës, zyrtari 

certifikues është personi më i lartë në atë materia dhe nuk ka mbikëqyrës në punën e tij. Në rastin 

e aprovimit të Rregullores e cila kontestohet në rastin konkret, në bazë të cilit është marrë 

vendimi që kundërshtohet të gjithë punëtoreve, pa përjashtim u është bërë ngritja e bazës, pos në 

rastin e paditëses kjo ngritje ka qenë më e ulët se të gjithë zyrtarëve të tjerë të cilët më parë kanë 

pas koeficientin 9-të dhe nëpunësve civil me koeficient 9-të, i është ngritur edhe më tepër pozita 

më tepër se tjerët në kuadër të kategorisë së njëjtë, ndërsa koeficienti i paditëses në këtë rritje të 

re është barazuar me nëpunësit civil që më parë ka pas koeficientin 8-të, të cilët faktikisht janë 

zyrtar të lartë, por në të gjitha institucionet financiare të kësaj natyre janë për kah pozita nën 

pozitën e zyrtarit certifikues. Detyrat e certifikuesit janë të përcaktuara në bazë të Ligjit të 

Financave Publike dhe janë të njëjta për të gjithë certifikuesit. Propozoi që të caktohet edhe një 

seancë dhe të dëgjohet paditësja në cilësi të palës, si dhe për seancën e ardhshme do të sigurojmë 

prova përkatëse që mbështetin deklarimet tona, theksoj se me vendimin e të paditurës është e 

qartë se paditësja është trajtua ne mënyrë të pa barabartë në raporte me punëtorët tjerë 

respektivisht shërbyesit civil dhe këtë në kundërshtim të neni 43 te Ligjit për Shërbimin Civil 

RKS, e po ashtu ne kundërshtim te Ligjit në Diskriminimi nga neni 3 i këtij ligji. Nga provat e 

ofruara u vërtetu se paditësja kryen punë të zyrtarit certifikues e cila pozita është përcaktuar 

saktësisht në nenin 14 të Ligjit për Menaxhimin e Financave Publike dhe Përgjegjësi, i cili 

përshkrim në mënyre tekstuale është i bartur edhe në Rregulloren e Komisionit Qendror te 

Zgjedhjeve me përjashtim të faktit se vetëm emërtimi është  zyrtare i larte certifikuese, të cilin 

term nuk e parasheh ligji pasi në kuadër të organit shtetëror apo të një agjencie ekziston vetëm 

një zyrtare i lartë certifikues. Paditësja që nga fillimi i emërimit ka pas koeficientin e pagës 9, 

meqenëse në kuadër të organeve shtetërore ka pas rregullime të ndryshme të koeficientit MAPL 

ka dërguar në këto organe shkresën e dt.20.11.2014, ku sugjeron harmonizimin e koeficienteve 

në të gjitha organet ku në koeficientin 9 parasheh te cilin koeficiente e parasheh edhe për 

udhëheqje të divizioneve në kuadër të Departamenteve të Ministrive. Në rastin konkret sipas 

Rregullores se vjetër viti 2012 zyrtare certifikues ishte i barabarte me koeficiente me udhëheqës 

te divizionit ne koeficientin 9. Në Rregulloren e re te gjithë udhëheqësit e divizionit koeficienti 

nga 9 u është rritur ne 14.4 ne 15 dhe 16, me përjashtim të paditëses të cilës koeficienti i është 

rritur ne 13.5,  të cilin koeficiente e kanë marr edhe shërbyes të tjerë civil qe kishin koeficienti 

8. Nëse shikohet lista e pagave dhe bëjmë krahasim në mes të rregullores se vjetër dhe të rese 
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atëherë shihet se paditësja nuk është dëmtua në raporte me shërbyes tjerë civil me te cilët kishin 

koeficientin e njëjtë, por edhe me te gjithë shërbyesit civil të sekretariatit qendror të zgjedhje 

pasi që është i vetmi person që ka rritje 50% të rritjes të gjithë të tjerët kanë mbi 60%, siç 

vërtetohet nga pasqyra e paraqitur këto janë fakte të qarta se në rastin konkret paditësja është 

dëmtuar dhe nuk është trajtuar në mënyre të barabartë me shërbyesit tjerë dhe ka elemente të 

diskriminimit siç kemi paraqit edhe me hollësisht edhe me ankesa. Propozojmë gjykatës që të 

aprovohet padija dhe te anulohet vendimi i KPMSHCK si jo ligjore. Propozojmë gjykatës që të 

na caktoj edhe një seance – ka të bëjnë me listën e pagës si te anonimizuar të ja dorëzojmë 

gjykatës pasi janë të nevojshme për vërtetimin e gjendjes faktike. Duke mbetur pranë 

pretendimeve të deklaruara shtoj se, padia bazën ligjore e ka në dispozitën e nenit 16 par. 1.1 të 

LKA-së, për shkak se nuk janë aplikuar fare, ose nuk janë aplikuar drejtë dispozitat ligjore. Kur 

japim këtë  konstatim konsiderojmë se në aktin përfundimtar administrativ që kontestohet në 

padi, janë shkelur dispozitat e neneve 43 dhe 45 të LSHC, te paditësja në rastin konkret ka 

diskriminim të drejtpërdrejtë, fakti se ka diskriminim vërtetohet nga krahasimet e pagave që ka 

pas paditësja në raport me shërbyesit tjerë që kanë pas koeficientin 9-të i cili koeficient është 

udhëzuar të aplikohet në të gjitha ministrit. Sa i përket detyrave të punës me Ligjin për 

Menaxhimin Publike dhe Përgjegjësitë, në nenin 14 janë paraparë detyrat e zyrtarit certifikues, 

dua të deklarojmë se në bazë të ligjit dhe me asnjë akt tjetër juridike, detyrat e zyrtarit certifikues 

nuk shkallëzohen dhe në rastin konkret është më se evidente se përshkrimi i detyrave të punës si 

zyrtare i lartë certifikues, nuk është adekuat pasi që kemi të bëjmë vetëm me zyrtar certifikues, 

e cila është pozitë më e lartë e certifikimit në Ministri apo Agjenci.  Sipas formularit të vlerësimit 

të vitit  2012, detyrat përkojnë me detyrat e përcaktuara në nenin 14 të Ligjit të sipërcituar. 

Kërkojmë që gjykata të anuloi vendimin e dt.16.03.2018 të KPMSHCK-së, lënda të kthehet te e 

paditura në rivendosje, në drejtim të zbatimit të ligjit dhe kërkesë e re dhe njëkohësisht të 

urdhërohet që të merret vendimi i ri, të urdhërohet kompensimi i demit material të shkaktuar me 

ekzekutimin e aktit ekzekutues në bazë të nenit 17 dhe 26 të LKA-së, zgjerimi i padisë në kuptim 

të kërkesës së kompensimit të dëmit, kërkesë e re, ka bazë ligjore në bazë të nenit 31 të LKA-së, 

i propozojmë gjykatës po ashtu ti shqyrtoi mundësitë ligjore nga neni 46 par. 4 të LKA-së, që 

me Aktgjykim të vendos në çështjen administrative. Në fjalën përfundimtare ka theksuar se 

mbetem në tërësi pranë padisë së paraqitur me shkrim, si dhe deklarimeve në seancën e sotme 

duke përfshirë edhe zgjerimin e kërkesëpadisë. Kërkoi nga gjykata që të aprovoj si të bazuar 

padinë dhe kërkesëpadinë në Ligj.  

 

Paditësja gjatë dëgjimit në cilësi të palës ka deklaruar se e kam sjell akt emërim e cili përcakton 

koeficientin 9 me te cilin edhe jam pranua. Po vazhdoj me parashtresën e dt.27.11.2014  shkresa 

që përcakton vendosjen e koeficientit sipas pozitës përkatëse në të gjitha institucionet dhe 

organet e pavarura, certifikatën si prove e re qe specifikon se në baze të kësaj certifikate kam 

përfundua trajnimin për zyrtare certifikues –aprovues, me ketë prove konstatohet emërtimi i 

pozitës, sa i përket listës se pagave konstatohet edhe përqindja e rritjes se pagës në raporte me 

koeficientin ka pasuar zyrtare të cilët kane pasur koeficientin 9 dhe tani me rritje janë ndare ne 

3 grupe 14.4 , 15 dhe 16,  unë jam e vetmja e cila jam barazua me koeficientin 13.5. me 

rregulloren 01/2017 është i përcaktuar përshkrimi i punës neni 26 përcaktohet detyrat dhe 

përgjegjësitë e zyrtarit certifikues dhe neni 14 i Ligjit të Financave. Krahasimi për brenda me 

koleget e tjerë por si dëshmi me pa edhe me koleget tjetër jashtë institucionit tone e kam sjell 
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Rregulloren e Klasifikimin e Vendeve të Punës të Auditorit Publik ku shihet qarte që zyrtari 

certifikues është kategori profesionale, por për shkak përgjegjësisë qe ka dhe nuk ka mbikëqyrje 

direkët ai pozicionohet në koeficientin e njëjtë me udhëheqësit e divizionit, e kam pru edhe një 

përshkrim të Kuvendit të Republikës së Kosovës, pozitën zyrtare certifikues në mënyre që të 

shihet detyrat e përgjegjësitë, koeficienti dhe pozita edhe i zyrës se Auditorit është i njëjti 

përshkrim. 

 

E paditura në përgjigje në padi, mes tjerash ka theksuar se Komisionin për Zgjidhjen e 

Kontesteve dhe Ankesave të Sekretariatit të Komisionit Qendrorë Zgjedhor me vendimin e datës 

29.12.2017 me nr protokolli 2729 ka refuzuar ankesën e ankueses, si të pabazuar pas shqyrtimit 

të vërejtjeve të dhëna me vendimin e Këshillit të Pavarur Mbikëqyrës të Shërbimit Civil të 

Kosovës, duke konstatuar se pretendimet ankimore për mostrajtim të njëjtë të pozitës së ankueses 

me pozitat tjera janë të pabazuara, Komisionin për Zgjidhjen e Kontesteve dhe Ankesave të 

Sekretariatit të Komisionit Qendrorë Zgjedhor me rastin e nxjerrjes së vendimit nr.2729/2017 të 

datës 29.12.2018 ka shqyrtuar dhe administruar legjislacionin në fuqi për shërbimin Civil në 

Kosovë, Ligjin nr.03/L-073 për Zgjedhjet e Përgjithshme në Kosovë, Aktgjykimin e Gjykatës 

Kushtetuese rasti nr.K373/16 , neni 26 paragrafi 1 i rregullores nr.02/2017 për Përshkrimin e 

detyrave të punës dhe klasifikimin e vendeve të punës në sekretariatin e Komisionit Qendrorë të 

Zgjedhjeve ku thuhet se: ”Në nivelin profesional dy(2), me gradën e pagës gjashtë (6) bëjnë pjesë 

zyrtarët e lartë komunal të zgjedhjeve/kryesuesit e KKZ-ve, zyrtarët e lartë në ZRPPC, zyrtarët 

e lartë në DOZ, zyrtarët e lartë ligjor dhe zyrtari i lartë për certifikim”, andaj kolegji për 

shqyrtimin e ankesave ka konstatuar se pretendimet ankimore të ankueses janë të pabazuara 

sepse pozita zyrtare e lartë certifikuese është pozitë e nivelit profesional dy(2) me gradën gjashtë 

(6) e cila pozitë ofron mbështetje profesionale e nuk është pozitë vendimmarrëse apo pozitë 

menaxhuese ashtu siç pretendon ankuesja, duke propozuar të refuzohet padia e paditëses si e 

pabazuar, të vërtetohet vendimi i të paditurës nr.485/2018.Gjatë shqyrtimit gjyqësor ka theksuar 

se e kundërshtoi deklarimin e përfaqësuesit të palës paditëse se vendimi i të paditurës është nxjerr 

në kundërshtim me Ligjin, sepse ne e kemi nxjerr Vendimin në bazë të provave të cilat i ka sjellë 

ankuesja dhe organi i punësimit, ne jemi bazuar në prova që i kemi, Akt-Emërimin ankuesja e 

ka  Zyrtare e lartë e certifikimit, andaj në bazë të Rregullores për përshkrimin e detyrave të punës 

e vitit 2017, neni 26 par. 1. e përcakton pozitën e zyrtarit të lartë, certifikimit, se kjo pozitë nuk 

është pozitë menaxheriale, por është pozitë profesionale. Dëgjova vazhdimisht, se u përmend 

diskriminimi, andaj ku janë ato prova që është konstatuar që në institucionet tjera, a është 

konstatua se kjo pozitë, është pozitë udhëheqëse. kundërshtoi deklarimet e përfaqësuesit të 

paditëses, duke qëndruar pranë përgjigjes në padi të dt.14.02.2020. Lidhur me vendimin 

A.nr.36/2018, si i tillë është i drejtë dhe i ligjshëm, i cili është nxjerr konform pretendimeve të 

ankueses, ku është refuzuar ankesa si e pa bazuar, duke lënë në fuqi vendimin e komisionit të 

nxjerr nga komisioni i ankesave – KQZ, po ashtu kundërshtoi provat dhe aktet tjera që janë 

përcjellë gjykatës, si të tilla nuk kanë qenë të bashkangjitura në provat e lëndës dhe se vlerësimi 

i kryerjes së  detyrave të punës i tillë është konform i nxjerr nga Plani vjetor i punës, i planifikuar 

për atë vit kalendarik 2012 dhe lista e pagave nuk koronspodon as në provat e lëndës të cilat në 

përgjithësi janë të harmonizuara sipas Rregullores së brendshme të KQZ-së, klasifikimit të 

vendeve të punës, të cilat neve nuk i kemi pas në dosje as rregulloren, andaj vendimi si i tillë ka 

bazë ligjore mbi refuzimin e ankesës. Gjithashtu bëhet zgjerimi gjatë seancës, kundërshtohet si 
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e pa themelte, duke i propozuar gjykatës që të vendos konform provave dhe fakteve të 

disponueshme, nga KPMSHCK me rastin e nxjerrjes së vendimit kontestues, i cili është nxjerr  

konform provave dhe fakteve të Ligjit për SHCK dhe akteve ligjore. 

 

Gjykata në seancën e shqyrtimit kryesor të datës 29.09.2022, ka bërë administrimin e provave 

dhe atë: përshkrimi i detyrave te punës ( nuk identifikohet data ), ankesë nr. 1586/17 datë 

06.09.2017, vendim nr. 1860-2017 data 02.10.2017, komunikim elektronik data 02.10.2017, 

ankese nr. 5503/2017 data 27/10/2017, vendim nr. 2729-2017- datë 29.12.2017, ankesë nr. 

397/2018 datë 26.06.2018, vendim 1559/2018- datë 16/03/2018, komunikim elektronik data 

24.10.2017, 12/10/2017, 02/10/2017, komunikim elektronik data 17.10.2017, 12/10/2017, 

18.08.2017, kërkese data 16.08.2017, komunikim elektronik data 14.08.2017, 21/07/2017, 

03/04/2017, 20/03/2017, rishpallja e vendeve të punës, akt emërimi data 27.12.2011, vlerësim i 

kryerjes se punës datë 20/12/2012, formulari i vlerësimit të kryerjes së punës -date 27/12/2013,  

29.12.2015, 16.11.2011, kontrate e marrëdhënies së punës 01.01.2010, formulari i regjistrimit të 

ankesës, kërkese për përgjigje në ankese nr. 5675/2017-date 07.11.2017, kërkese për përgjigje 

në ankesë 2139/2017, ankesë për mosekzekutimin e vendimit 1860/2017, formular për 

regjistrimin e gradave, ankesë 1601/2017, komunikim elektronik 14.09.2017, komunikim 

elektronik 27/10/2017,kërkesë 2097/2017- datë 27/10/2017, komunikim elektronik 04/10/2017, 

02/10/2017, 27/10/2017, 26/10/2017, 04/10/2017, 02/10/2017, procesverbal i datës 26/10/2017, 

njoftim - datë 29/10/2017, vendim 2729/2017- datë 29/12/2017, ankesë 397/2018- datë 

26/01/2018, vendim 2729/2017- datë 29.12.2017, njoftim për aktgjykim 1281-2016- datë 

08.12.2016, aktgjykim në rastin nr. KO73/16, vendimi kontestues Anr.36/2018 - datë 

16.03.2018, flete kthesa e datës 19.03.2018, pagesa dt.01.08.2018 - 31.08.2018, për këtu 

paditësen, 01.08.2019, - 31.08.2019, për këtu paditësen, lista e pagave, sipas koeficienteve të 

vjetër dhe koeficienteve të rinjë dhe krahasimi i përqindjes së rritur të koeficienteve (nuk 

identifikohet datë),formulari i vlerësimit të kryerjes së punës, dt.20.12.2012, 

27.12.2021,parashtresë e dt.27.11.2014,certifikatë, e dt.07.05.2010,akt emërim i 

dt.27.12.2011,përshkrim i detyrave të punës (nuk identifikohet datë). 

 

Pagesa dt.01.08.2018 - 31.08.2018, 01.07.2019 - 31.07.2019 dhe listën e pagave Gjykata nuk i 

administroi si prova të dorëzuara nga paditësja për faktin se përmbajnë të dhëna personale të 

personave të cilët nuk janë palë në procedurë dhe nuk ka aprovim lidhur me përdorimin e tyre.  

 

Nga përshkrimi i detyrave të punës konstatohet titulli i vendit të punës të këtu paditëses Zyrtare 

e Lartë për Certifikim  dhe përshkrimi i detyrave të punës për këtë pozitë; 

Nga ankesa data 06.09.2017 nr.1586-2017 mes tjerash konstatohet kërkesa e këtu paditëses që 

pozita zyrtare e lartë Certifikuese me koeficient 9 të trajtohet në proporcion të drejtë dhe të 

barabartë sikurse pozitat e tjera me koeficient 14.4 në bazë të rregullores për përshkrimin e 

detyrave të punës dhe klasifikimin e vendeve të punës në SKQZ, neni 23, niveli Drejtues grada 

e pagës pesë; 

Nga vendimi nr.1860-2017- data 02.10.2017 Komisioni për Zgjidhjen e Kontesteve dhe 

Ankesave konstatohet se aprovohet si e bazuar ankesa nr.1586 data 06.09.2017; 

Nga ankesa nr.5503-2017- data 27.10.2017 konstatohet mes tjerash ankesa drejtuar të paditurës 

për mosekzekutim të vendimit 1860-2017; 
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Nga vendimi nr.2729-2017 data 29.12.2017 Komisioni për Zgjidhjen e Kontesteve dhe 

Ankesave i Sekretariatit të KQZ  konstatohet se refuzohet si e pa bazuar ankesa nr.1586 ata 

06.09.2017; 

Nga ankesa nr.397/2018- data 26.01.2018, konstatohet ankesa ndaj vendimit nr.2729/2017 të 

Komisioni për Zgjidhjen e Kontesteve dhe Ankesave i Sekretariatit të KQZ; 

Nga kërkesa data 16.08.2017 konstatohet kërkesa e këtu paditëses për shqyrtim të koeficientit të 

zyrtarit të lartë certifikues; 

Nga rishpallja e vendeve të punës konstatohet titulli i pozitës Zyrtarë i Lartë Certifikues dhe 

detyrat kryesore; 

Nga akt emërimi data 27.12.2011 të paditëses konstatohet titulli i vendit të punës Zyrtare e Lartë 

Certifikuese koeficienti 9; 

Nga vlerësim i kryerjes se punës date 20/12/2012, formulari i vlerësimit të kryerjes së punës, 

datë 27/12/2013, 29.12.2015, 16.11.2011 konstatohet vlerësimi për paditësen referuar titullit të 

vendit të punës zyrtare e lartë certifikuese; 

Nga kontrata e marrëdhënies së punës data 01.01.2010 konstatohet titulli i pozitës Zyrtare e Lartë 

e Certifikimit;  

Kurse referuar komunikimeve elektronike në shkresat e lëndës gjykata konstatoi se të njëjta 

kishin adresime referuar pozitës në raport me draft rregulloren dhe trajtimi i ankesës referuar 

organit administrativ. 

 

Gjykata kishte parasysh edhe Aktgjykimi rasti nr.KO73/16: “II TË KONSTATOJ, njëzëri, që 

Qarkorja Administrative nr.01/2016 për Klasifikimin e Vendeve të Punës dhe Katalogun e 

Vendeve të Punës në Shërbimin Civil, e nxjerrë nga Ministria e Administratës Publike, në tërësi 

cenon pavarësinë e institucioneve të pavarura të parapara me Kushtetutë, dhe është jokushtetuese 

në raport me ato institucione të pavarura. Qarkorja Administrative e lartpërmendur rrjedhimisht 

është e pavlefshme sa i përket parashtruesit të kërkesës dhe institucioneve të pavarura 

shprehimisht të renditura në Kapitullin XII [Institucionet e Pavarura], konkretisht në nenet 132-

135 [Roli dhe Kompetencat e Avokatit të Popullit], 136-138 [Auditori i Përgjithshëm i Kosovës], 

139 [Komisioni Qendror i Zgjedhjeve], 140 [Banka Qendrore e Kosovës] dhe 141 [Komisioni i 

Pavarur i Mediave], si dhe përkitazi më Gjykatën siç është përcaktuar në Kapitullin VIII [Gjykata 

Kushtetuese] të Kushtetutës; 

 

Nga akti administrativ i datës 27.11.2014 konstatohet adresimi për Sekretarët e Përgjithshëm të 

Ministrive, Drejtorët e Agjencive Ekzekutive dhe Menaxherët e Personelit lidhur me vendosjen 

e koeficienteve sipas pozitës përkatëses ndër të cilat pika konstatohet për udhëheqës i divizioneve 

në kuadër të  departamentit në ministri dhe zyrtarët certifikues të vendoset koeficienti 9. 

 

Nga certifikata e datës 07.05.2010 konstatohet përfundimi i trajnimit nga këtu paditësja për 

modulin e shpenzimeve zyrtari certifikues/aprovues. Nga formulari vlerësimit 2012 dhe 2021 

konstatohen detyrat e punës për këtu paditësen, si dhe nga pagesat referuar muajit 08-2018 dhe 

08.2019 konstatohet paga e këtu paditëses, kurse në kuptim të listës  së pagave me koeficient 

konstatohet përqindja e rritjes në kuptim të rritjes së koeficientit.  
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Gjykata kishte parasysh edhe dipozitat nga Ligjit nr.03/L-147 për Pagat e Nëpunësve Civil, 

përkatësisht nenit 3.2, i cili nen përcakton se: “Institucionet e administratës publike të Republikës 

së Kosovës janë të detyruara të paguajnë pagë të njëjtë për punën me vlerë të njëjtë”. po ashtu 

me Ligjin për Mbrojtjen nga Diskriminimi nr.05/L-021, përkatësisht nenit 2 të të njëjtit, ku 

përcaktohet se “1. Ky ligj zbatohet për të gjitha veprimet apo mosveprimet, të të gjitha 

institucioneve shtetërore dhe lokale, të personave fizik dhe juridik, të sektorit publik dhe privat, 

të cilët shkelin, kanë shkelur ose mund të shkelin të drejtat e çdo personi apo personave fizik dhe 

juridik, në të gjitha fushat e jetës, e posaçërisht që kanë të bëjnë me: 1.1.3 “kushtet e punësimit 

dhe të punës, përfshirë shkarkimin apo ndërprerjen e kontratës dhe pagesës: dhe nenit 3.1 dhe 

2 të të njëjtit, i cili përcakton se “1. Parimi i trajtimit të barabartë nënkupton se nuk do të ketë 

kurrfarë diskriminimi të drejtpërdrejtë apo të tërthortë sipas kuptimit të cilësdo nga bazat e 

përcaktuara në nenin një (1) të këtij Ligji. 2. Diskriminim është çdo dallim, përjashtim, kufizim 

ose preferencë në çfarëdo baze të përcaktuara në nenin një (1) të këtij Ligji, që ka për qëllim 

apo efekt të zhvleftësoj ose cenoj njohjen, gëzimin ose ushtrimin, në të njëjtën mënyrë me të 

tjerët, të të drejtave dhe lirive themelore të njohura nga Kushtetuta dhe ligjet tjera të 

aplikueshme në Republikën e Kosovës”. 

  

Gjykata vlerësoi ligjshmërinë e vendimit të goditur me padi, në përputhje me neni 9 dhe nenin 

44 të Ligjit Nr. 03/L-202 për Konfliktet Administrative (LKA).  

 

Me vendimin kontestues nr.1559/2018 data 16.03.2018 i të paditurës konstatohet se refuzohet si 

e pabazuar ankesa nr.397/2018 data 26.01.2018 e këtu paditëses; Mbetet në fuqi vendimi 

nr.2729/2017 data 29.12.2017 i Komisionit për Zgjidhjen e Kontesteve dhe Ankesave i S...të 

K.... Q.... të Z...; 

 

Paditësja e pakënaqur me këtë vendim, ka konstestuar ligjshmërinë e të njejtit, duke kërkuar që 

padia të aprovohet. 

 

Me nenin 26 -Niveli profesional dy (2) - grada e pagës gjashte (6), paragrafi 1  të  Rregullore Nr. 

02/2017 për Përshkrimin e Detyrave te Punës dhe Klasifikimin e Vendeve te Punës ne 

Sekretariatin e Komisionit Qendror te Zgjedhjeve përcaktohet se : “Ne nivelin profesional dy (2), 

me gradën e pagës gjashte (6), bëjnë pjese zyrtaret e lartë komunale te zgjedhjeve/kryesuesit e 

KKZ-ve, zyrtarët e lartë ne ZRPPC, Zyrtaret e lartë ne DOZ, zyrtaret e larte ne DTI , zyrtaret e 

lartë ligjorë dhe zyrtari i Iartë për certifikim”. 

 

E paditura në vendimin e atakuar me padi ka konstatuar se Komisioni për Zgjidhjen e Kontesteve 

dhe Ankesave në Sekretariatin e Komisionit Qendror të Zgjedhjeve, Vendimin me numër 

protokolli 2729/2017 të datës 29.12.2017 e ka nxjerrë në pajtim me dispozitat e Ligjit nr.03/L-

149 për Shërbimin Civil të Republikës së Kosovës dhe Rregulloren nr.05/2011 për Procedurat e 

Zgjedhjes së Kontesteve dhe Ankesave, sepse ka arritur që të vërtetoj drejtë gjendjen faktike dhe 

bazën juridike lidhur me klasifikim e pozitës së ankueses. 

 

Duke pasur parasysh rekomandimet e Gjykatës së Apelit, kjo Gjykatë kishte parasysh edhe 

vlerësimin detyrave të punës për këtu paditësen në raport me detyrat e punës të paditëses, andaj 

dhe kishte parasysh dhe nenin 14 të Ligjit për Menaxhimin Financave Publike dhe Përgjegjësitë 
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ku përcaktohet se :” 14.4 Zyrtari Certifikues është përgjegjës që a) të sigurojë që kushtet e 

zbatueshme të një kontrate publike të jenë përmbushur para bërjes ose autorizimit të pagesave 

sipas kontratës, b) të sigurojë që shpenzimi i parave publike sipas një kontrate publike të bëhet 

në pajtim me Rregullat e KMF. Zyrtari Certifikues po ashtu ushtron të gjitha detyrat të cilat i 

janë caktuar atij/asaj sipas Rregullave KMF. 14.5 Zyrtari Certifikues duhet që të identifikojë 

dhe menjëherë t’i raportojë me shkrim Zyrtarit Kryesor Administrativ, ZKF dhe cilitdo zyrtar 

tjetër të rangut të lartë në organizatën buxhetore, agjencinë autonome publike ose ndërmarrjen 

publike mbi të gjitha rastet e mos-respektimit të këtij ligji. Rastet e mos-respektimit të Ligjit mbi 

Prokurimin Publik gjithashtu duhet t’i raportohen Auditorit të Përgjithshëm. Zyrtari Certifikues 

mban shënime gjithëpërfshirëse me shkrim mbi të gjitha rastet e mos-respektimit të ligjit për së 

paku shtatë (7) vite”. Po ashtu Gjykata kishte parasysh edhe provën e ofruar nga këtu paditësja 

referuar pozitës së zyrtarit certifikues me koeficient 9 pranë institucioneve tjera, andaj në këtë 

kuptim duke pasur parasysh konstatimin e Gjykatës së Apelit rreth vërtetimi të saktë të punëve 

dhe përgjegjësitë që ka paditësja dhe se a është koeficienti 6 i përcaktuar në përputhje me punët 

që kryen paditësja në raport me kolegët e saj të cilët kanë koeficient më të lartë e që kryejn punë 

të njjëta me paditësesn, në këtë kuptim dhe bazuar në velërsimin e dorëzuar si provë të këtu 

paditëses të viti 2012 dhe përshkrimit të detyrave të punës të zyratrit certifikues pranë Kuvendit 

të Kosovës (provë kjo e ofruar nga paditësja), konstatohen se referuar detyrave të punës të këtu 

paditëses rreth kontrrollit të brendshëm financiar të zbatueshëm gjatë inicimit dhe realizimit të 

aktiviteteve të prokurimit dhe procesit të shpenzimeve, gjykata kishte parasysh detyrën e zyrtarit 

certifikues pranë insiticionit tjetër, konkretisht respektimit të rregullave të KBFP gjatë inicimit 

dhe realizimit të prokurimit dhe procesit të shpenzimeve.  Gjykata kishte parasysh edhe detyrën 

e paditëses rreth kërkesës për pagesë referuar kodit të duhur dhe që konstatoi si detyrë në provën 

e detyrave të zyratrit certifikues pranë insitucionit tjetër e që është e listuar nën detyrën e pestë, 

po ashtu detyra lidhur me pranimin e faturës së dorëzuar si duhet konstatohet si detyrë  në provën 

e dorëzuar (përshkrimit të detyrave të punës të zyratrit certifikues pranë Kuvendit të Kosovës) 

nën pikën gjashtë të provës së ofruar, në këtë kuptim duke pasur parasysh se këto prova janë 

ofruar në shqyrtimin gjyqësor pas vendimit të Gjykatës së Apelit, por se mbajnë data para 

vendosjes në organ administrativ dhe në kuptim të mos dëmtimit të palës së painformuar në 

procedurë administrative dhe duke u bazuar në kërkesën e këtu paditëses si në padi që lënda ti  

kthehet të paditurës  për të vendosur për këtë ështje juridike, Gjykata veproi si në dispozitiv të 

vendimit ashtu që e paditura detyrohet të shqyrtoj ankesën dhe të nxjerrë vendim në kuptim të 

konstatimeve si në këtë vendim, duke pasur parasysh provat e ofruara referuar përshkrimit të 

detyrave të punës dhe detyrave të zyratrit certifikues pranë instirucioneve tjera në raport me 

detyrat e këtu paditëses të cekura po ashtu në këtë vendim, si dhe duke u bazuar në dispozitat 

përkatëse ligjore. Gjykata kishte parasysh se velërsimi i viti 2012 është administruara si provë te 

e paditura, por se para Gjykatës vetëm pas vendimit të Gjyaktës së Apelit është dorëzuar e 

nënshkruara dhe aprovuar sipas procedurës së paraparë ligjore, në kuptim të vlerësimit dhe 

nënshkrimit të vlerësimit konform arritshmërisë së përmbushjes së detyrave të punës, për faktin 

se të gjitha vlerësimet lidhur me detyrat e punës fillimisht me padi nga paditësja janë dorzuara 

të pa nënshkruara dhe duke mos pasur evidentim të velërimit konform detyrave të punës. 

 

Gjykata lidhur me kërkesën e re të parashtruar nga përfaqësuesi i paditëses dhe zgjerimit të 

kërkesës në kuptim të dëmit material, të njëjtën e ka refuzuar fillimisht duke pasur parasysh 
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nenin 257.1 të LPK-së, paditësja e ka parashtruar një kërkesë të re e cila nuk ishte pjesë e 

kërkesëpadisë dhe po ashtu ka bërë zmadhimin e kërkesëpadisë. Paditësja ka prezantuar edhe në 

seancën e datës 28.07.2022 dhe atë të datës 28.08.2022, po ashtu e përfaqësuar edhe nga avokati 

i saj dhe edhe në këtë fazë të procedurës nuk ka zgjeruar kërkesëpadinë dhe nuk ka pasur kërkesë 

të re, po ashtu me propozimin për zgjerimin e padisë dhe kërkesës së re këtu paditësja nuk ka 

dëshmuar se nuk ishte faji i saj që nuk ka mundur më parë të zgjeroi kërkesëpadinë dhe të 

parashtroj kërkesën e re për faktin se në të gjitha seancat ka deklaruar se qëndron pranë 

kërkesëpadisë të parashtruar në Gjykatë. Gjykata lidhur me refuzimin e kërkesës kishte parasysh 

edhe kundërshtimin e palës së paditur lidhur me zgjerimin e padisë dhe po ashtu kishte parasysh 

se kërkesa për zgjerim të kërkesës dhe kërkesa e re në shqyrtimin kryesor dhe pas mbajtjes edhe 

të dy shqyrtimeve të datës 28.07.2022 dhe 28.08.2022, të cilat shqyrtime janë caktuar sipas 

kërkesës së këtu paditëses në kuptim të sigurimit të provave dhe deklarimeve, andaj parashtrimi 

edhe i një kërkesë të re dhe zgjerimi i kërkesës dukshëm argumentojnë tendencën në zvarritje e 

gjykimit të çështjes. Gjykata po ashtu kishte parasysh se në të gjithë fazën e procedurës paditësja 

ka qëndruara prapa padisë dhe ka paditur KPMSHCK andaj edhe kërkesa për zgjerim të padisë 

në kuptim të urdhërimit të kompensimit të dëmit material të shkaktuar me ekzekutimi të aktit 

ekzistues, duke mos e përfshirë organin e punësimit si palë në procedurë, duke mos përcaktuar 

shumën e dëmit material të pretenduar për kompensim, duke mos propozuar eventualisht 

ekspertizë për përcaktim e dëmit të shkaktuar po ashtu paraqesin bazë të mjaftueshme lidhur me 

pamundësinë e konstatimit fillimisht të dëmit të shkaktuar dhe përmbarimin e tij, duke pasur 

parasysh fazën në të cilën janë propozuar, andaj edhe vendoja në merita është në kundërshtim 

nenin 46 para 5 të LKA-së për faktin se të dhënat e procedurës nuk japin për këtë gjë bazë të 

sigurt dhe po ashtu nuk përfshihet si palë e paditur edhe organi administrativ në mënyrë që 

Gjykata të vendos në merita dhe ta detyroj organin administrativ në kompensim, si dhe në asnjë 

fazë nuk dëshmohet se zgjerimi është pasoj e rrethanave të krijuara pas ngritjes së padisë. Marrë 

parasysh këtu edhe se referuar karakterit të  çështjes dhe të dhënat dhe fakteve të administruara 

gjatë procedurës nuk ka pasur propozime referuara provave në kuptim të konstatimit të dëmit të 

saktë të dëmit të shkaktuar, propozime të provave referuar dëmit të shkaktuar në mënyrë që 

Gjykata me aktgjykim të vendosë për çështjen administrative dhe Aktgjykimi të zëvendëson  

aktin e anuluar. Gjykata me refuzimin e kërkesës së re dhe zgjerimit të kërkesës kishte parasysh 

referimin e paditëses në nenin 31 të LKA-së, por se në kuptim të nenit 63 të LKA-së, gjykata 

kishte për bazë dispozitat nga nenin 258 të LPK lidhur me refuzimin e propozimit, në kuptim të 

arsyeve të dhëna në këtë vendim dhe duke pasur parasysh se propozimi si i tillë në këtë fazë dhe 

në mënyrën siç është propozuar është i papërcaktueshëm dhe si i tillë i pa ekzekutuar dhe i jo i 

përmbarueshëm, andaj dhe lejimi i një propozimi të tillë do të bënte vendimin gjyqësor  

kontradiktor, me dispozitiv të paqartë, jo të kuptueshëm dhe si i tillë jo i përmbarueshëm dhe në 

kundërshtim të konstatimeve si në vendimin e Gjykatës së Apelit për një vendim me dispozitiv 

të qartë, të kuptueshëm dhe të përmbarueshëm. Gjykata lidhur me vendosjen është bazuar në 

nenin 2.1 të LPK i zbatueshëm në kuptim të nenit 63 të LKA-së duke vendosur brenda kërkesës 

së paditëses.  

 

Gjykata ka vlerësuar edhe pretendimet e të paditurës të dhëna në përgjigje në padi dhe gjatë 

shqyrtimit gjyqësor, por se bazuar në provat e dorëzuara në këtë shqyrtim gjyqësor e të cilat 

referohen në detyrat e punës sipas formularit të vlerësimit të vitit 2012, pastaj përshkrimin e 
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detyrave të punës në institucion tjetër për pozitën certifikues me koeficient 9, pagesat e paditëses 

për muajt gusht të viti 2018 dhe 2019, duke qenë e obliguar që këto prova ti pranoj në kuptim të 

konstatimit në aktvendimin e Gjykatës së Apelit për administrimin e provave në shkresat e lëndës  

dhe atyre të paraqitura eventualisht nga palët, në kuptim të të cilave prova edhe ka qenë e 

obliguar të konstatoi sipas Gjykatës së Apelit se koeficienti 6 i përcaktuar për paditësen a është 

në përputhje në raport me kolegët e saj të cilët kanë koeficient më të lartë e që kryejnë punë të e 

njëjtat me paditëses, andaj në kuptim të këtyre provave të administruara dhe të cilat detyra janë 

listuar në këtë vendim, në kuptim të provave të tilla të prezantuara në shqyrtim, të administruara 

nga Gjykata në kuptim të aktvendimit të Gjykatës së Apelit dhe duke pasur parasysh kërkesën e 

këtu paditëses për kthim të lëndës në rivendosje te e paditura, Gjykata vendosi si në dispozitiv. 

 

Në këtë drejtim gjykata e obligon organin e paditur që në ri-procedurë pas vërtetimit të fakteve  

sipas pretendimeve të këtu paditëses, konstatimeve si në këtë vendim, duke i administruar edhe 

provat në shkresat e lëndës, bazuar në dispozitat ligjore në fuqi, të merr vendim të drejtë të bazuar 

në ligj, duke u bazuar në nenin 65 të Ligjit për Konfliktet Administrative. 

 

Duke u bazuar në arsyet e dhëna me lart, gjykata në kuptim të nenit 43, 46.2, lidhur me nenet 5, 

6, 38 të Ligjit për Konfliktet Administrative, ka vendosur si në dispozitiv të këtij aktgjykimi. 

 

 

GJYKATA THEMELORE NЁ PRISHTINЁ 

DEPARTAMENTI PËR ÇËSHTJE ADMINISTRATIVE 

A.nr.820/18; datë 29.09.2022 

 

 

Sekretare Juridike                                                                                                    G j y q t a r e         

 Nazife Sheholli                                                                                          Liridona Ajeti Kajtazi 

 

 

 

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. 

 

 

 

 


