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A.nr.2768/2018 

 

GJYKATA THEMELORE NЁ PRISHTINЁ, Departamenti për Çështje Administrative, me 

gjyqtarin Hajriz Hoti, e me zyrtar ligjor, Fatlum Gashi në konfliktin administrativ të paditësit, 

G. B. nga P., kundër të paditurit, Këshilli i Pavarur Mbikëqyrës për Shërbimin Civil të Kosovës 

në Prishtinë, të cilin me autorizim e përfaqëson, Rushit Kajtazi, zyrtar ligjor dhe Ministria e 

Tregtisë dhe Industrisë në Prishtinë, për shkak të anulimit të vendimit dhe kthimit në punë, në 

seancën e shqyrtimit kryesor publik, të mbajtur në pranitëpaditësitdhe në 

pranitëautorizuarittëpaditurit, KPMSHCK dhe në mungesëtëpaditurës, Ministria e Tregtisë dhe 

Industrisë me dt.22.12.2020, merr këtë, 

 

A K T G J Y K I M 

 

I. Aprovohet si e bazuar kërkesëpadia e paditësit, G. B. nga P., anulohen si të kundërligjshme 

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

Prishtinë, nën shenjën A.nr.573/2018, i dt.17.10.2018, dhe vendimet e Ministrisë së Tregtisë 

dhe Industrisë-Komisionit për Zgjidhjen e Kontesteve dhe Ankesave me nr.5631, i 

dt.10.08.2018, si dhe vendimi i Komisionit disiplinor me nr.1045, i dt.13.06.2018 dhe 

detyrohet e paditura e dytë, Ministria e Tregtisë dhe Industrisë në Prishtinë që paditësin, Gani 

Berisha nga Prishtina të kthej në punë dhe detyra të punës, Inspektor i Lartë i Mbikëqyrjes së 

Tregut në Inspektoratin e Tregut, apo në një pozitë tjetër të baras vlefshme me të, me të gjitha 

të drejtat dhe detyrat që rrjedhin nga marrëdhënia e punës. 

 

II. Secila palë i bart shpenzimet e veta të procedurës. 

 

A r s y e t i m 

 

Paditësi G. B. në seancën e shqyrtimit kryesor ka deklaruar se mbetet në tërësi pranë padisë 

dhe plotësimit të saj duke theksuar se Gjykata e Apelit e Kosovës ka aprovuar pjesërisht 

ankesën time dhe me aktgjykimin PAKR nr.111/17 të  dt.16.06.2017 jam dënuar me dënim me 

gjobë pa masa shtesë, gjegjësisht dënim plotësues. Parashtresa me të cilën kam kërkuar nga 

sekretari i Ministrisë së Tregtisë dhe Industrisë, që ta bëjë shfuqizimin e vendimin mbi 

suspendim me dt.07.12.2017, dhe të kthehem në vendin e punës me të gjitha të drejtat dhe 

detyrimet në pajtim me Ligjit Nr.03/L-149, për Shërbimin Civil të Republikës së Kosovës. 

Aktgjykimi i Gjykatës së Apelit ka hyrë në fuqi në qershor të viti 2017, ndërsa seanca e 

Komisionit disiplinor është mbajt me dt.10.01.2018, dmth kemi të bëjmë me shkelje të afatit 

duke konsiderua edhe vet shkresën që ia kam drejtuar Ministrisë. Duke bërë një seri shkeljesh 

të dispozitave të procedurës materiale me vendim ekstrem me është ndërprerë marrëdhënia e 
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punës me dt.18.01.2018. I pakënaqur kam ushtruar ankesë në Komisionin e ankesave, i cili ka 

vërtetuar vendimin e Komisionit disiplinor, gjithashtu i pakënaqur me vendimin e Komisionit 

të ankesave, kam bërë ankesë në KPMSHCK me dt.05.04.2018, ku Këshilli i Pavarur 

Mbikëqyrës për Shërbimin Civil të Kosovës, do të thotë kolegji me vendimin nr.3010 te 

dt.28.05.2018, e ka shfuqizuar vendimin e Komisionit disiplinor të Ministrisë së Tregtisë dhe 

Industrisë me nr.155 të dt.18.10.2018 dhe vendimin e Komisionit të ankesave me nr.466 te 

dt.05.03.2018, dhe lëndën e ka kthyer në rishqyrtim në Ministrinë e Tregtisë dhe Industrisë, 

dhe pos të tjerave ka konstatuar që Komisioni për Zgjidhjen e Kontesteve në Ministrinë e 

Tregtisë dhe Industrisë me vendimin e nr.466 të dt.05.03.2018 ka vepruar në kundërshtim me 

dispozitat e Ligjit Nr.03/L-149, për Shërbimin Civil të Republikës së Kosovës, dhe Ligjit për 

Procedurë e Përgjithshme Administrative nr.05/L-031 për Rregulloren nr.05/2011, për 

Procedurën e Zgjidhjen e Kontesteve dhe Ankesave, sepse nuk ka vërtetuar drejtë gjendjen 

faktike, dhe e ka obliguar Komisionin e Ankesave që në afatin prej 15 ditëve ti eliminoj 

parregullsitë, gjegjësisht të veprojë komfor ligjit. Komisioni disiplinor ka bërë shkelje ligjore të 

dispozitave Ligjit për Shërbimin Civil të Republikës së Kosovës, sepse me vendim nuk ka 

theksuar asnjë shkelje disiplinore nga marrëdhënia e punës. Komisioni i ankesave ka dështuar 

që të arsyetoj dhe vlerësoj ligjshmërinë e kërkesës për shqyrtimin e rastin nga Komisionin 

disiplinor me çka edhe nuk ka përcaktuar se për cilën shkelje disiplinore bëhet fjalë. Me 

vendimin e Këshillit të Pavarur Mbikëqyrës për Shërbimin Civil të Kosovës, që mban 

nr.573/2018 të dt.17.10.2018 më është refuzuar si e pa bazuar ankesën time të dt.10.09.2018, 

dhe është befasuese se si në arsyetimin e vet përshkruhet në tërësi vendimi i Komisionit të 

ankesave të MTI-së mbi bazën e nenin 63 te Ligjit për Shërbimin Civil të Republikës së 

Kosovës, nen i cili është në kolizion të plotë me nenin 90 të Ligjit për Shërbimin Civil të 

Republikës së Kosovës, ku në mënyrë decidive dhe të çartë jep shpjegime se kur ndërprehet 

marrëdhënia e punës. Pastaj në kundërshtim me ligjin për Procedurën e Përgjithshme 

Administrative, Ligjin e Punës dhe mbi të gjitha e kam potencu në padi në kundërshtim me 

nenin 100 pika 1, 2 dhe 3 të Kodit Penal, i cili në mënyrë të çarte jep shpjegim dhe thotë, nuk 

ka pasojë juridike dënimi me gjobë, kjo vërtetohet edhe me plotësim ndryshimin e ligjit penal 

neni 93 dhe 97. I ka propozuar Gjykatës që të anulohet vendimi i të paditurit, Këshilli i Pavarur 

Mbikëqyrës për Shërbimin Civil të Kosovës nën shenjën A.nr.573/2018, i dt.17.10.2018, 

vendimi i Komisionit të ankesave i Ministrisë së Tregtisë dhe Industrisë në Prishtinë me 

nr.5631 i dt.10.08.2018, dhe i Komisionit disiplinor me nr.1045 i dt.13.06.2018 si të 

kundërligjshme si dhe të detyrohet e paditura e dytë, Ministria e Tregtisë dhe Industrisë në 

Prishtinë që ta me kthej në punë dhe detyrat e punës, Inspektor i Lart i Mbikëqyrjes së Tregut, 

në Inspektoratin e Tregut në Ministrinë e Tregtisë dhe Industrisë në Prishtinë, apo në një pozitë 

tjetër të barasvlefshme, me të gjitha të drejtat dhe detyrimet nga marrëdhënia e punës. 

 

I autorizuari i të paditurit, Këshilli i Pavarur Mbikëqyrës për Shërbimin Civil të Kosovës 

Rushit Kajtazi, në seancën e shqyrtimit kryesor ka deklaruar se mbetet në tërësi pranë 

përgjigjes në padi të dt.21.01.2019, duke i propozuar Gjykatës që ta refuzoj padinë e paditësit 

si të pa bazuar. Ka theksuar se sa i përket deklarimeve të paditësit se aktgjykimi i Gjykatës së 

Apelit me ka liruar nga përgjegjësia, e kundërshtoj në tërësi sepse komisioni disiplinor i 

Ministrisë së Tregtisë dhe Industrisë ka marr elemente të aktgjykimit pas pranimit të 

aktgjykimit të Gjykatës s Apelit të cilat paraqesin shkelje të rënda të parimeve dhe rregullave 

në procedurën administrative. I ka propozuar Gjykatës ta refuzoj padinë e paditësit si të 

pabazuar në ligj duke vërtetuar vendimin e Këshillit të Pavarur Mbikëqyrës për Shërbimin 

Civil të Kosovës me nr.573/2018 dt.18.10.2018.  

 

E autorizuara e tëpaditurës, Ministria e TregtisëdheIndustrisë, me përgjigje në padi e 

kakundërshtuarpadinë e paditësitdhekakërkuarngaGjykataqëtëmbetet në 



 Numri i lëndës: 2019:268252 
 Datë: 31.12.2020 
 Numri i dokumentit: 01385387 
 

3 (5) 

2
0

1
9

:2
6

8
2

5
3

 

fuqivendimiitëpaditurit, Këshilli i Pavarur Mbikëqyrës për Shërbimin Civil të Kosovës në 

Prishtinë, siidrejtëdheibazuar në ligj. 

 

Gjykata në seancën e shqyrtimit kryesor të dt.22.12.2020, ka bërë administrimin e provave dhe 

atë: vendimi i të paditurit i dt.17.10.2018, dhe i dt.28.05.2018, vendimet e të paditurës MTI të 

dt.10.08.2018, dt.18.01.2018, dt.13.06.2018, dhe të dt.02.03.2016, ankesa e paditësit drejtuar 

KPMSHCK e dt.10.09.2018, ankesa e paditësit drejtuar MTI e dt.13.07.2018, ankesa e 

paditësit drejtuar KPMSHCK e dt.05.04.2018, kërkesa e paditësit drejtuar MTI e 

dt.07.12.2017, aktgjykimi i lëshuar nga Gjykata e Apelit PAKR.nr.111/2017 i dt.16.06.2017, 

procesverbali i seancës se Komisionit për Zgjidhjen e Kontesteve dhe Ankesave i MTI pa datë, 

kërkesa e MTI drejtuar kësaj Gjykate e dt.27.10.2017, si dhe vërtetimi i lëshuar nga Gjykata 

Themelore në Ferizaj për paditësin i dt.28.10.2019.  

 

Gjykata vlerësoi ligjshmërinë e vendimeve të kontestuar në përputhje me nenin 43.3, 44 dhe 46 

të Ligjit për Konfliktet Administrative dhe provave të administruara në seancën e shqyrtimit 

kryesor, ku ka gjetur se kërkesëpadia e paditësit është e bazuar.  

 

Me vendimin e të paditurit, Këshilli i Pavarur Mbikëqyrës për Shërbimin Civil të Kosovës, në 

Prishtinë, A.nr.573/2018, i dt.17.10.2018, paditësit i është refuzuar ankesa e datës;10.09.2018 

dhe ka lënë në fuqi vendimin e Komisionit për Zgjidhjen e kontesteve dhe ankesave të 

Ministrisë së Tregtisë dhe Industrisë me nr.5631 të dt.10.08.2018. 

 

Paditësi i pa kënaqur me këtë vendim me datë;21.11.2018, ushtron padi në këtë Gjykatë duke 

kontestuar ligjshmërinë e tij. 

 

Nga vendimet e kontestuar del se ato përmbajnë të meta të tilla për shkak të te cilave nuk mund 

shqyrtohet ligjshmëria e tyre. Të metat e tilla qëndrojnë në shkeljet thelbësore të dispozitave të 

Ligjit për Procedurën e Përgjithshme Administrative Nr.05/L-031. Shkeljet thelbësore të këtyre 

dispozitave konsistojnë në faktin se me nenin 48 të këtij ligji është paraparë se “1. Arsyetimi i 

siguron palës mundësinë që ta kuptojë aktin administrativ. Arsyetimi përmban: 1.1. paraqitje të 

shkurtër të kërkesës së palës; 1.2. shpjegimin e situatës faktike mbi të cilën është marrë 

vendimi;1.3. shkaqet të cilat kanë qenë vendimtare gjatë vlerësimit të provave;1.4. bazën 

ligjore të vendimit dhe arsyen pse është e zbatueshme në rastin konkret; 1.5. shkaqet për të cilat 

nuk është pranuar ndonjëri nga pretendimet e palëve;1.6. në rastin e ushtrimit të diskrecionit, 

shpjegimin pse është ushtruar ai në mënyrën e dhënë në vendim.2. Një arsyetim që është 

dukshëm i pamjaftueshëm, i paqartë, kundërthënës apo i pakuptueshëm, është i barabartë me 

mungesën e tij”. Vendimi i kundërshtuar është juridikisht i pa qartë dhe kundërthënës me 

vetveten dhe me arsyetimin e tij. Në arsyetimin e tij nuk janë dhënë arsye mbi faktet 

vendimtare që kanë kushtëzuar marrjen e vendimit të kundërshtuar.  

 

Në arsyetimin e vendimit është dhënë një formulim  i përgjithshëm  dhe abstrakt  ku  thuhet se 

“Kolegji për shqyrtimin e ankesave, konstaton që Komisioni Disiplinor i Ministrisë së Tregtisë 

dhe Industrisë me rastin e nxjerrjes se vendimit  me nr.1045 të datës 13.06.2018 me të cilin 

ankuesit i ka shqiptuar masën disiplinore ndërprerje e marrëdhënies së punës në shërbimin civil 

pa e dëmtuar apo reduktuar të drejtën në pension, ka marrë elementet nga aktgjykimi 

PAKR.nr.111/2017 i Gjykatës së Apelit të Kosovës dhe ka vepruar në pajtim me dispozitat e 

Ligjit Nr.03/L-149, për Shërbimin Civil të Republikës së Kosovës, duke gjetur elemente se 

ankuesi ka bërë shkelje të detyrave të punës në këtë kuptim është vepruar në pajtim me 

dispozitat e nenit 63 të paragrafi 4 të Ligjit Nr.03/L-149, për Shërbimin Civil të Republikës së 

Kosovës, i cili përcakton se; “Nëse nëpunësi civil shpallet fajtor dhe dënohet për kryerje të 
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veprës penale, autoritetet kompetente administrative detyrohen që nga ato elemente të vendimit 

të gjykatës kompetente, që përbëjnë shkelje të parimeve dhe të rregullave administrative, duhet 

të urdhërojnë shkarkimin e nëpunësit civil”, nenin 66 të Ligjit Nr.03/L-149, për Shërbimin 

Civil të Republikës së Kosovës, i cili përcakton se “Masat disiplinore zbatohen në mënyrë  

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

në pajtim me dispozitat e Rregullores nr.04/2011 për Procedurat Disiplinore ne Shërbimin 

Civil”.  

 

Në këtë kuptim Gjykata vlerëson se i padituri, e as organi i shkallës së parë nuk e kanë 

vërtetuar drejtë gjendjen faktike dhe si rezultat i vërtetimit të gabuar të gjendjes faktike kanë 

bërë edhe zbatimin e gabuar të ligji procedural dhe material, nga fakti se duke iu referua Ligjit 

Nr.03/L-149, për Shërbimin Civil të Republikës së Kosovës nenit 90, i cili përcakton, mënyrat 

e përfundimit të marrëdhënies së punës në shërbimin civil ku përcaktohet se “1. Marrëdhënia e 

punës e nëpunësit civil përfundon me krijimin e kushteve dhe fakteve, pavarësisht nga dëshira 

e nëpunësit civil ose institucioni. 2. Marrëdhënia e punës në shërbimin civil përfundon me:2.1. 

arritjen e moshës së pensionimit; 2.2. paaftësinë e përhershme për ushtrimin e  detyrës  zyrtare  

për  arsye shëndetësore; 2.3. përfundimin e afatit për punësimet me afat të caktuar sipas këtij 

ligji; 2.4. dënimin nga një gjykatë penale me vendim të formës së prerë për mbajtjen e burgut 

efektiv për gjashtë (6) muaj e më tepër; 2.5. vdekjen e nëpunësit civil”.  

 

Gjykata vëren se paditësi G. B. me aktgjykimin e Gjykatës së Apelit me PAKR.nr.111/2017 të 

datës;dt.16.06.2017 është dënuar e dënim me gjobë në shumë 2400€, për veprën penale marrje 

e ryshfetit në bashkëkryerje në vazhdim. Dhe sipas vlerësimit të kësaj Gjykate duke iu referuar 

nenit 100 paragrafi 2 të Kodit Penal të Kosovës Nr.04/L-082, ligj ky në fuqi në kohën e 

dënimit të paditësit, i njëjti dënim nuk mund të ketë pasoja juridike, ku përcaktohet se “1. 

Pasojat juridike të dënimit mund të parashihen vetëm me ligj. 2.Pasojat juridike të dënimit nuk 

krijohen kur kryesit i shqiptohet gjoba, dënimi me kusht apo vërejtja gjyqësore ose kur kryesi 

lirohet nga dënimi. 3. Dënimet për disa vepra penale të caktuara mund të kenë si pasojë 

shuarjen apo humbjen e të drejtave të caktuara ose ndalimin e fitimit të te drejtave të caktuara”.  

 

Sipas vlerësimit të Gjykatës vetëm referimi në nenin 63.4 të Ligjit për Shërbimin Civil të 

Republikës së Kosovës nga i padituri, nuk është bazë e mjaftueshme që paditësit ti ndërpritet 

marrëdhënia e punës, kjo për faktin se kusht për ndërprerjen e marrëdhënies së punës në 

shërbimin civil të Kosovës mbi bazën e kryerjen e veprës penale është që nëpunësi civil të 

dënohet më burgim efektin mbi gjashtë muaj sipas nenit “90, paragrafi 2, pika 4. dënimin nga 

një gjykatë penale me vendim të formës së prerë për mbajtjen e burgut efektiv për gjashtë (6) 

muaj e më tepër”.  

 

Sipas vlerësimit të Gjykatës organi i punësimit në këtë rast, Ministria e Tregtisë dhe Industrisë 

ka qenë i detyruar të veproj duke u bazuar në nenin 63 të Ligjit Nr.03/L-149 për Shërbimin 

Civil të Republikës së Kosovës, ku përcaktohet se “Nëse nëpunësi civil shpallet fajtor dhe 

dënohet për kryerje të veprës penale, autoritetet kompetente administrative detyrohen që nga 

ato elemente të vendimit të gjykatës kompetente, që përbëjnë shkelje të parimeve dhe të 

rregullave administrative, duhet të urdhërojnë shkarkimin e nëpunësit civil, e kjo në këtë rast 

nuk ka ndodhur, por e paditura Ministria e Tregtisë dhe Industrisë vetëm ka bërë citimin e 

aktgjykimit të Gjykatës së Apelit të Kosovës nën shenjën PAKR.nr.111/2017 të 

datës;dt.16.06.2017 dhekabërëndërprerjen e marrëdhëniessëpunëskëtupaditësit pa 

dhënëasnjëarsyetim se cilatnormadheparimetëLigjitpërShërbimit Civil ikashkelurpaditësi. 

 



 Numri i lëndës: 2019:268252 
 Datë: 31.12.2020 
 Numri i dokumentit: 01385387 
 

5 (5) 

2
0

1
9

:2
6

8
2

5
3

 

Po ashtu Gjykata gjenë se e paditura, Ministria e Tregtisë dhe Industrisë ka vepruar edhe në 

kundërshtim me nenin 63 paragrafi 3 të Ligjit Nr.03/L-149, për Shërbimin Civil të Republikës 

së Kosovës, i cili përcakton se “Në rast të inicimit të procedurës penale  kundër nëpunësit civil 

për kryerjen e veprës penale gjatë ushtrimit të mandatit të tij/saj administrativ, që mund të 

rezultojë në krijimin e kushteve për ngritjen e padisë kundër nëpunësit civil, të gjitha 

procedurat disiplinore lidhur me rastin nuk mund të iniciohen deri në marrjen e vendimit 

përfundimtar nga gjykata kompetente”. Kurse e paditura, përkatësisht Komisioni disiplinor i të 

paditurës ka marrë vendim me dt.13.06.2018 për ndërprerjen e marrëdhënies së punës këtu 

paditësit, pa pasur një vendim përfundimtar nga Gjykata në këtë çështje, ngase vendimi i 

Gjykatës së Apelit të Kosovës nën shenjën PAKR.nr.111/2017 është nxjerrë me dt.16.06.2018, 

pra në këtë rast nuk ka pasur një vendim përfundimtar nga Gjykata Kompetente, kusht ky ligjor 

që organi punëdhënës pastaj të filloj procedurën disiplinore për nëpunësin të saj për shkeljet e 

pretenduara. 

 

Mbi këtë bazë ligjore, Gjykata vlerëson se vendimet e kontestuar nga paditësi janë të 

kundërligjshme dhe nga ky fakt është dashtë të anulohen si dhe tëdetyrohet e paditura e dytë, 

Ministria e TregtisëdheIndustrisë në Prishtinëqëpaditësin, G. B. nga P. Të kthej në 

punëdhedetyratëpunës, InspektoriLartëiMbikëqyrjessëTregut në Inspektoratin e Tregut, apo në 

njëpozitëtjetërtëbarazvlefshme me të, në Ministrinë e Tregtisë dhe Industrisë, me 

tëgjithatëdrejtatdhedetyratngamarrëdhënia e punës.  

 

Gjykata ka vlerësuar edhe pretendimet e të autorizuarit të paditurit të dhëna në përgjigje në 

padi dhe në seancën e shqyrtimit kryesor, dhe të paditurës të dhëna në përgjigje në padi, mirëpo 

të njëjtat si të tilla i vlerësoj si të pa bazuara dhe nuk i aprovoi, sepse i vlerësoi pa ndikim në 

vërtetimin e një gjendje tjetër faktike të vërtetuar nga kjo Gjykatë. 

 

Lidhur me shpenzimet e procedurësGjykatakavendosur në kuptimtënenit 64 

tëLigjitpërkonfliktet Administrative, qësecilapalët’ibartëshpenzimet e vetaprocedurale. 

 

Duke u bazuar në arsyet e dhëna me lart, Gjykata në kuptim të nenit 5, 6, 38, 43.3, 44 dhe 46 të 

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

 

GJYKATA THEMELORE NЁ PRISHTINЁ 

A.nr.2768/2018, dt.22.12.2020 

Zyrtar Ligjor                                                                                                       G j y q t a r   

Fatlum Gashi                                                                                           Hajriz Hoti   

  

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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


