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A.nr.2579/2019 

 

 

GJYKATA THEMELORE NЁ PRISHTINЁ-Departamenti për Çështje Administrative, 

me gjyqtaren Anita Nikçi-Morina dhe me zyrtaren juridike Albana Shbani   në konfliktin 

administrativ të paditësit S. K., me banim në lagjen A. I, rruga “...”, nr.., P., të cilin sipas 

autorizimit e përfaqëson Artan Qerkini – avokat nga Prishtina, kundër të paditurës Këshilli i 

Pavarur Mbikëqyrës për Shërbimin Civil të Kosovës me seli në Prishtinë, të cilën sipas autorizimit 

e përfaqëson Hysni Mustafa  – bashkëpuntor profesional, për shkak të anulimit të vendimit, në 

shqyrtimin kryesor publik, të mbajtuar në prani  paditesit dhe përfaqësuesit , përfaqësuesit të  

paditurës dhe perfaqësuesit të palës së interesuar me datë 16.06.2020, merr këtë: 

 
 
 

A K T G J Y K I M 

 

 

I. APROVOHET  si e bazuar kërkesëpadia e paditësit   S. K., me banim në lagjen A.P..  

  

II. ANULOHET vendimi i të paditurës- Këshillit të Pavarur Mbikëqyrës të Shërbimit Civil  të 

Kosovës, me nr. 02/283/2015 dt. 22.07.2015 dhe  çështja kthehet në rishqyrtim dhe rivendosje tek 

e paditura.  

 

   A r s y e t i m  
 
 
Në seancën dëgjimore të mbajtur më 16.06.2020, pala paditëse ka theksuar se shumica e çështjeve 

që ka adresuar Gjykata e Apelit janë të vërtetuara, se neni 30 i Ligjit për Shërbimin Civil nuk 

përmend askund se i punësuari duhet të marrë iniciativën për caktimin e zëvendësimit të tij dhe se 

neni 30 para 1 thekson se nëpunësit civil me urdhër të eprorit të tyre janë të detyruar që të 

zëvendësojnë kolegun e tyre. Kurse lidhur me çështjen e adresuara në Aktgjykimin e Gjykatës së 

Apelit se a ka qenë në dijeni Komuna e Prishtinës për rrethanat dhe shkaqet faktike që kanë 

shtruar nevojën e bërjes së ndryshimeve në listën pagave dhe se a ka nxjerrë Komuna e Prishtinës 

vendim të veçantë për këtë çështje, Paditësi në seancë dëgjimore deklaron se këto veprime nuk 
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bien në përgjegjësi të palës paditëse. Paditësi thekson se edhe pala e paditur edhe pala e interesuar 

gabimisht kanë kualifikuar çështjen juridike sepse në rastin konkret kemi të bëjmë me transferim e 

nëpunësit civil dhe jo me pushim pa pagesë sepse z. Kolgeci pas emërimit nga Kuvendi i Kosovës 

në pozitën e Kryetarit të Bordit për Ri-shqyrtim të Ankesave është transferuar tek ky institucion , 

që lejohet edhe me ligj dhe rregullore të veçantë dhe pikërisht është kjo arseja që Komuna e 

Prishtinës z. K. e ka vendosur në listën e pagave me 0 për të dëshmuar që akoma është nëpunës i 

Komunës së Prishtinës.  

 

Kurse përfaqësuesi i palës së paditur thekson se mbetet pranë deklaratës dhënë në përgjigje në 

padi, dhe se paditësi nuk ka asnjë dëshmi se ka sjellur kërkesë për pezullim të dakorduar të punës 

pas marrjes së detyrës së funksionit publik.  

 

Pala e interesuar, ndërkaq, deklaron se mbetet në tërësi në thëniet e dhëna në përgjegje në padi dhe 

se paditësi ka dështuar që të vërtetoj pretendimet e tij pasi Rregullorja nr 6/2011 për pushimet e 

nëpunësve civil, neni 15 përcakton se pushimi pa pagesë mund të arsyetohet në raste të veçanta 

nga udhëheqësi më i lartë administrativ i institucionit punëdhënës ndërsa me nenin 16 para 1,2 dhe 

3 përcakton procedurat e pushimit pa pagesë.  

 

 

 

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

16.06.2020 ka bërë administrimin e provave relevante dhe atë: Vendimi nr.A02/283/2015 datë 

22.07.2015 , njoftimi me nr.05-119-26134  i datës 02.02.2015 , njoftimi me nr.01-119-26134/1 i 

datës 02.02.2015, vendimi i datës 02.03.2015 , vendimi me nr.01.007-75860 datë 29.04.2015, 

ankesa e datës 02.06.2015 , vendimi i datës 23.09.2011, ligji nr.04/L-223 , raporti final i datës 

22.10.2014 , ankesa e datës 03.04.2015 , kartela e nëpunësit datë 10.05.2018 , aktgjykimi 

A.nr.1536/15 i datës 10.05.2018 , ankesa e datës 19.06.2018 , lista e pagave e datës 01.01.2014, 

formulari për raportimin e shkeljes disiplinore datë 02.02.2015, aktgjykimi i Gjykatës Apelit 

AA.nr.327/19 i datës 22.10.2019 

 

 

Pas ankesës së ushtruar nga organi i paditur kundër aktgjykimit të Gjykatës Themelore, Gjykata e 

Apelit sjell aktgjykim me të cilin miraton ankesën e Këshillit të Pavarur Mbikëqyrës për Shërbimin 

Civil të Kosovës si të bazuar dhe anulon aktgjykimin e Gjykatës Themelore A nr. 1536/2015 dt. 

10.05.2018 me arsyetimin se Gjykata nuk ka vepruar në pajtim me 21, 37 dhe 39 të Ligjit për 

Konfliktin Administrativ pasi nuk ka siguruar përfshirje të palës së interesuar, pra të Komunës së 

Prishtinës, në shqyrtimin gjyqësor të kësaj çështje administrative.  

 

Gjykata konform dispozitave ligjore të nenit 44 par. 1 të Ligjit për Konfliktet administrative, pasi 

vlerësoi ligjshmërinë e vendimit kontestues, thënieve në padi, përgjigje në padi, shkresave të lëndës 

në këtë çështje administrative dhe thënieve në seancën e shqyrtimit gjyqësor, ka gjetur se 

kërkesëpadia e paditësit si e bazuar. 

          

Nga vendimet kontestuara del se ato përmbajnë të meta të tilla për shkak të cilave nuk mund 

shqyrtohet ligjshmëria e tyre. Të metat e tilla qëndrojnë në shkeljet thelbësore të dispozitave të 
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Ligjit për Procedurën Administrative. Shkeljet thelbësore të këtyre dispozitave konsistojnë në 

faktin se me nenin 47 këtij ligji është paraparë se akti administrativ, që në këtë rast nënkupton 

vendimet e goditura me padi, duhet të përmbajë përveç tjerash edhe një përmbledhje të 

konstatimeve faktike, bazuar në provat e paraqitura gjatë procedimit administrativ ose në faktet e 

siguruara nga administrata, një deklarim të bazës ligjore në të cilat bazohet akti etj. Akti 

administrativ duhet të jetë i arsyetuar. Në nenin 48 të po të njëjtit ligj, parashikohet se përveç 

rasteve ku ligji vet e parashikon dhënien e arsyeve, duhet të jepen domosdoshmërish arsyet për të 

gjitha ato akte, të cilat pjesërisht ose tërësisht mohojnë, shuajnë, kufizojnë apo prekin në një 

mënyrë apo tjetër të drejtat dhe interesat ligjore ose vendosin detyrime apo ndëshkime, përbëjnë 

një vendim të kundërt me pretendimet e palëve të interesuara, ose janë në kundërshtim me një 

informacion apo propozim zyrtar etj. Arsyetimet duhet të formulohen qartë dhe të përfshijnë 

shpjegimet e bazës ligjore dhe faktike të aktit. 

 

Paditësi ka qenë i sistemuar në vendin e punës “zyrtar i lartë për planifikim-ekonomik” në 

Drejtorinë për Urbanizmit Ndërtimit dhe Mbrojtjes së Mjedisit në Komunën e Prishtinës.  

 

Sipas Vendimit me nr. 04-V-195 të datës 23.09.2011 të Kuvendit të Republikës së Kosovës, 

paditësi është emëruar kryesues në Bordin e Pavarur për Rishqyrtimin e Ankesave të 

tatimpaguesve, kundër vendimeve të Administratës Tatimore të Kosovës dhe Doganave të 

Kosovës me mandat dy (2) vjeçar, duke ju vazhduar mandati me 24.09.2013 deri me 31.12.2014 në 

bazë të nenit 25 të Ligjit Nr. 04/ L-223 për plotësimin dhe ndryshimin e Ligjit Nr.03/ L-222 për 

Administratën Tatimore dhe Procedurat i Ndryshuar, lidhur me nenin 80 (6.1) të Ligjit bazik Nr. 

03/ L-222, ndërsa pranim dorëzimin i detyrës e ka bërë me 30.01.2015.  

 

Më datë 02. 02. 2015 paditësi ka njoftuar me shkrim organin e paditur se përkatësisht Drejtorinë e 

Drejtorisë së Urbanizmit të Ndërtimit dhe Mbrojtjes së Mjedisit në Komunën e Prishtinës, për 

njoftimin për përfundimin e mandatit, dhe kthimin e tij në vendin e tij të punës.   

 

Drejtori i Drejtorisë së Urbanizmit, Ndërtimit dhe Mbrojtjes së Mjedisit në Komunën e Prishtinës 

me datë 02.02.2015 përmes raportit me shkrim konstaton se paditësi ka bërë shkelje disiplinore për 

mosardhje në punë dhe propozon shqiptimin e masave disiplinore. Duke vepruar në bazë të 

inicimit të procedurës disiplinore ndaj paditësit, Komisioni Disiplinor i Komunës së Prishtinës me 

datë 02.03.2015 nxjerr vendim lidhur me inicimin e procedurës disiplinore përmes të cilit ankuesin 

e shpall përgjegjës.  

 

Paditësi i pa kënaqur me vendimin e datës 02.03.2015 të Komisionit Disiplinor të Komunës së 

Prishtinës, më datë 03.04.2015 ka parashtruar ankesë Nr. 01-007-75860 në Komisionin për 

Zgjidhjen e Kontesteve dhe të Ankesave në Komunën e Prishtinës. Por Komisioni për Zgjidhjen e 

Kontesteve dhe të Ankesave i Komunën e Prishtinës më datë 29.04.2015 nxjerr Vendim me 

numër 01.007.75860 me të cilin ka refuzuar si të bazuar ankesën e paditësit.  

 

I pakënaqur me Vendimin e Komisionit për Zgjidhjen e Kontesteve dhe të Ankesave të Komunës 

së Prishtinës, me datë 02 06. 2015 paditësi ka parashtruar ankesë në Këshillin e Pavarur 

Mbikëqyrës për Shërbimin Civil të Kosovës duke pretenduar kthimin e tij në vendin e tij të punës 

me të gjitha të drejtat dhe obligimet që rrjedhin nga marrëdhënia e punës.  
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KPMK pas shqyrtimit të  gjithave shkresave të bashkëngjitura ne lëndë, konstatoi se ankesa e 

paditësit është e pabazuar duke vendosur të lë në fuqi vendimin e Komisionit për Zgjidhjen e 

Kontesteve dhe të Ankesave të Komunës së Prishtinës. KPMK në mes tjerash konstatoi se 

Kryetari i Komunës është i obliguar që të marr vendim lidhur me kërkesën e nëpunësit civil për 

pezullim të dakorduar të marrëdhënies së punës në shërbimin civil  në rastet kur emërohet në 

detyrën e funksionarit publik duke pretenduar se paditësi ka qenë i obliguar të parashtroj kërkesë 

për pushim pa pagesë sipas nenit 15 para. 1.5 të Rregullores 06/2011 për Pushimet e Nëpunësve 

Civil. Sipas KPMK-së fakti se paditësi është lënë me pagë 0.00 përgjatë kohës sa ka shërbyer në 

detyrën e funksionarit publik nuk nënkupton domosdoshmërisht kthimin e tij në vend të punës.  

 

Gjykata vëren se sipas nenit 89 të Ligjit për Shërbim Civil lidhur me pezullimin e dakorduar të 

marrëdhënies së punës në Shërbimin Civil, “Për qëllime të këtij ligji, rastet në vijim konsiderohen 

pezullim i dakorduar nga shërbimi civil: 1.1. pushimi pa pagesë; 1.2. transferimi i përkohshëm në 

detyra të tjera brenda ose jashtë Kosovës; 1.3. marrjes së detyrës së funksionarit publik; 1.4. kryerja 

e obligimeve ushtarake. 2. Pas mbarimit të kushtit të pezullimit të dakorduar, nëpunësi civil ruan të 

drejtën e kthimit në pozitën e mëparshme ose në një pozitë ekuivalente”. 

 

Nga shkresat e lëndës vërehet se paditësi nuk ka sjellur ndonjë dëshmi përmes të cilës konfirmohet 

se ka parashtruar kërkesë për pezullimin e dakorduar të marrëdhënies së punës në Shërbimin Civil 

sipas nenit 89 të Ligjit për Shërbimin Civil. Sipas Rregullores nr. 06/2011 për pushimet e 

nëpunësve civilë, neni 16, përcaktohet se “kërkesa për pushim pa pagese bëhet më shkrim, si dhe 

përmban qëllimin dhe periudhën e pushimit.” Më tej neni 16 i Rregullores përcakton se kërkesa, 

pas rekomandimit nga udhëheqësi i drejtpërdrejtë, i dorëzohet për shqyrtim dhe aprovim 

udhëheqësit më të lartë administrativ, i cili nxjerr vendim për këtë çështje, dhe vendimi i 

udhëheqësit më të lartë administrativ i dërgohet për njoftim menaxherit të personelit, për veprim 

të mëtutjeshëm. Nga shkresat e lëndës dhe deklarimi i paditësit në seancë dëgjimore rezulton qartë 

se paditësi ka dështuar të veproj sipas nenit 89 të Ligjit për Shërbimin Civil dhe Rregullores nr. 

06/2011 për pushimet e nëpunësve civilë (neni 16). 

 

Sidoqoftë, fakti që pala e paditur ka vendosur që paditësin ta vendos në listën e pagave me 0.00 

nënkupton se organi i paditur ka qenë në dijeni për rrethanat dhe shkaqet faktike që kanë shtruar 

nevojen e bërjes së ndryshimeve në listën e pagave, ndryshim ky i cili sipas parimit të ligjshmërisë 

si njëri ndër parimet themelore të Ligjit për Shërbimin Civil, do të duhet të mbështetej me vendim 

të veçantë të organit të punësimit duke theksuar arsyet se përse i punësuari, pra pala paditësi 

vendoset në listën e pagave me shumën 0.00 dhe për çfarë periudhe kohore. Organi i paditur nuk 

ka sjellur vendim të veçantë lidhur me këtë çështje. Organi i paditur ka dështuar të veproj edhe 

sipas Rregullores për Procedura Disiplinore të Shërbimit Civil pasi sipas nenit 12 të kësaj 

Rregullore udhëhqesi i drejtpërdrejtë kur konstaton se ka shkelje serioze në afat prej 2 ditëve do të 

inicoj procedurë me shkrim duke njoftuar udhëhqeësin e personelit, i cili shkeljen e referuar ia 

paraqet komisionit disiplinor, i cili duhet të njoftoj shkelësin e dyshuar në afat prej 3 ditëve pune 

për natyrën e shkeljes, paraqitjen e rastit për shqyrtim të komisionit disiplinor dhe mundsinë e 

shkelësit që të shoqërohet nga një person në seancë me të cilin mund të këshillohet. Gjykata nuk 

gjen të dokumentuar në shkresa të lëndës dhe as me prova të administruara se organi i paditur ka 

respektetuar këtë procedurë përveç monentit kur procedura disiplinore zhvillohet ndaj paditësit 
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pas parashtrimit të kërkesës për ri-kthim në vendin e mëparshëm të punës. Për më tepër, çështjet e 

ndryshimit të statusit të punësimit përfshirë pagat rregullohen përmes vendimeve të organit të 

punësimit, në procedurë administrative për të parandaluar arbitraritetin në vendimmarrje. Gjykata 

poadhtu lidhur me këtë çështje nuk gjen se organi i paditur ka sjellur vendim të veçantë 

administrativ kur ka vendosur që paditësin ta vendos në listë të pagave me 0.00.   

 

Gjykata rikujton se sipas nenit 30 të Ligjit për Shërbimin Civil, organi i punësimit mund të bëj 

edhe zëvendësimin e nëpunësit civil në rast të mungesës së nëpunësit civilë, nëse veprimtaria e 

zakonshme e institucionit do të pengohet nga mungesa e nëpunësit civil. Gjykata në shqyrtimin e 

shkresave të lëndës nuk gjen se pala e paditur ka vënë në lëvizje procedura të zëvendësimit sipas 

nenit 30 të Ligjit për Shërbimin Civil.  

 

Andaj Gjykata konstaton se ndonëse pala paditëse ka dështuar të veproj sipas kërkesave të nenit 89 

të Ligjit për Shërbimin Civil dhe Rregullores për Pushimet e Nëpunësve Civil për të paraqitur 

kërkesë të veçantë për pushim pa pagesë për një pezullim të dakorduar të punës, organi i paditur 

ka dështuar që të respektoj njërën ndër të drejtat themelore të nëpunësve civil që garantohet me 

Ligjin e Shërbimit Civil, pra e drejta e mbrojtjes kundër çfarëdo largimi të të paarsyeshëm ose të 

panevojshëm nga vendi i tyre i punës ose ndryshimi i qëndrimit në detyrë. Sipas nenit 45 të Ligjit 

për Shërbimin Civil “1. Nëpunësve civilë u garantohet mbrojtja kundër çfarëdo largimi të 

paarsyeshëm ose të panevojshëm nga vendi i tyre i punës ose ndryshimi i qëndrimit në detyrë. 2. 

Nëpunësi civil ka të drejtë të ruajë vendin e punës apo pozitën ekuivalente, duke përfshirë edhe 

rastet e marrjes së pushimit të veçantë, në përputhje me kushtet shprehimisht të përcaktuara me 

legjislacionin në fuqi”. Rezulton i bazuar konstatimi se organi i paditur nuk ka ndërrmarr asnjë 

veprim për të adresuar mungesën e paditësit në punë deri më datën e paraqitjes së kërkesës së 

paditësit për ri-kthim në vend të punës, organi i paditur nuk ka argumentuar se mbi cilin vendim 

administartiv dhe mbi cilat arsye juridike paditësin e ka vendosur në listë të pagave me 0.00 për një 

periudhë prej 3 viteve duke mos dhënë arsye me kohë dhe adekuate për vendimin e marrë. Mbi 

këtë bazë  

Gjykata gjen se vendimi i kontestuar i të paditurit është ligjërisht i padrejtë dhe në këtë drejtim 

Gjykata e obligon organin e paditur që në ri-procedurë të veproj sipas vërejtjeve të dhëna në këtë 

aktgjykim dhe pasi ti mënjanoj të metat e cekura, të merr vendim të drejtë të bazuar në ligj.  

 

        Vërejtjet e cekura janë të obligueshme për organin e paditur , duke u bazuar në nenin 65 të 

Ligjit për  Konfliktet Administrative.  

 

        Prandaj bazuar në të lartcekurat, në kuptim të nenit 5,6, dhe 38 si dhe Nenit 46.2 të Ligjit për 

Konfliktet Administrative, gjykata ka aprovuar kërkesëpadinë e paditësit dhe ka vendosur si në 

dispozitiv të këtij aktvendimi.  

 

 

 

 

 

GJYKATA THEMELORE NЁ PRISHTINЁ 

Departamenti për Çështje Administrative 
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A.nr.2579/2019, dt. 16.06.2020 

                                                                                                                                    

                                                                                                                            G j y q t a r j a 

                                                                                                                        Anita Nikçi-Morina 

 

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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


