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Numri i lëndës: 2019:265275 

Datë: 28.01.2021 

Numri i dokumentit:     01450505 

 

A.nr. 474/18 

 

GJYKATA THEMELORE NË PRISHTINË - Departamenti për Çështje Administrative, me 

gjyqtarin Kreshnik Kaçiu, në konfliktin administrativ të paditësit  B. N., nga F., të cilin me 

autorizim e përfaqëson L. M., avokat nga F. me adresë në ..........., pa numër, kundër të 

paditurës, Këshilli i Pavarur Mbikëqyrës për Shërbimin Civil të Kosovës, për shkak të anulimit 

të vendimit me nr. A.02/789/2017 e datës 31.01.2018, pas kryesor publik, të mbajtur në praninë 

e palëve ndërgjyqëse, me datë 23.12.2020 mori këtë: 

 

A K T G J Y K I M 

 

I. REFUZOHET si e pabazuar kërkesëpadia e paditësit B.N. nga F., me të cilën ka kërkuar që 

të anulohet vendimi me nr. A02/789/2017 i datës 31.01.2018 i Këshillit të Pavarur Mbikëqyrës 

për Shërbimin Civil të Kosovës.   

 

II. Secila palë i bartë shpenzimet e veta procedurale. 

 

A r s y e t i m 

 

Seanca e shqyrtimit kryesor, u mbajtë në pajtim me nenin 41 të LKA-së, me  praninë e palëve 

ndërgjyqëse të ftuara në mënyrë të rregullt. 

Paditësi me padinë e datës 19.03.2018 ka kërkuar nga Gjykata që të anuloj vendimin me nr. 

A02/789/2017 e datës 31.01.2018, i marrë nga Këshilli i Pavarur Mbikëqyrës për Shërbimin 

Civil të Kosovës. Pretendimet se organi i paditur ka bërë shkelje esenciale të Ligjit mbi 

Procedurën Administrative, mbi faktin e vërtetimit të gabuar apo jo të plotë të gjendjes faktike, 
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si dhe për shkak të aplikimit të gabuar të së drejtës materiale. I propozon gjykatës shfuqizimin 

e vendimit të të paditurës dhe që Gjykata vet të vërtetoj gjendjen faktike. 

Në seancën e shqyrtimit kryesor të mbajtur me datë 17.12.2020, përfaqësuesi i paditësit 

deklaroi se: “Mbetem në tërsi pranë padisë dhe kërkesëpadisë të parashtruara pranë kësaj 

gjykate që ta anuloj vendimin e KPMSHCK të kontestuar përmes padis si dhe të aprovoj 

kërkesëpadinë dhe padinë”. 

 

Në fjalën përfundimtare, deklaroi: “Mbesim në tërsi pranë padis dhe kërkespadis të 

parashtruar me 15.03.2018 nga paditësi B. N. nga fsh.B. K.F. ku i propozijm gjykatës që pas 

shtjellimit të provav  dhe prezëntimit të tyre pranë gjykatës duke u bazuar në ligjet në fuqi,po 

ashtu Kushtetutës se RKS,nbaza juridike veq më është konstatuar andaj i propozoj gjykatës që 

të aprovoj padin tonë si të bazuar dhe të anuloj vendimin e KPMSHCK-së,me nr. 

A.02/789/2017 i dt.31.01.2018”. 

 

E paditura në përgjigjen në padi të datës 06.08.2020 përmes të autorizuarit ligjor H.M. e ka 

kundërshtuar në tërësi padinë e paditësit si të pabazuar. Ka theksuar se vendimi i atakuar është 

marrë konform të gjitha dispozitave në fuqi dhe ajo në të cilën pretendon pala se ky njoftim 

është marrë me shkelje ligjore, nuk qëndron fare. Andaj i propozon gjykatës që pas 

administrimit të provave të marr aktgjykim për refuzimin e kërkesëpadisë së paditësit në tërësi 

si të pabazuar.  

Në seancën e shqyrtimit kryesor të datës 17.12.2020, përfaqësuesi i të paditurës deklaroi se: 

“Sa i përket ankesës të parashtruar nga G. S. ku ka atakuar vendimin e emnimit përmes të cilit 

ju ka drejtuar KMPSHK ku përmes të tjerav thekson se ky vend pune ka drejtëpërdrejt 

konotacion politik nga organet komunale mua si kandidat nuk mu ka ofruar asnjë vend pune 

tjetër pëerndryshe nuk do ta kishe refuzuar vendimin e komunës,posedojm dokoment po të 

njejtën datë 13.12.2017 ku është ofruar normë e plotë e vendit të punës nga drejtoria komunale 

e arsimit për pranim G.S..Gjykatës i dorëzoj ankesën dhe rekomandimin. 

KPMSHCK ka bërë anulimin e konkursit vetëm për dy shkolla nga gjithsej 21 drejtorë të 

përzgjedhur edhe pse për të gjithë është zhvilluar procedurë e njejtë e konkursit,po të kiushte 

qenë këto shkelje atëherë mbi këtë baze do te anuloj=heshin të gjitha pozitat e drejtove të 

shpallura nga konkursi i njejtë i cili është formuar konform rregullave dhe ligjeve në fuqi në 

R.Kosovës ku në kushte të njëjta një konkurs anulohet kurse një tjetër nuk anulohet po ashtu 

është absurd qe një konkurs të anuloht mbi pretendimin së shkeljeve absulute ligjore ndërsa 

shumica e konkurseve të mos anulohen edhe pse është formuar në mënyrën e njejtë sipas 

ligjeve ku tani e paditura e  ka konsideruar shkelje të tillë vetëm për dy raste,ku gjithsej kanë 

qene 21 pozita ku kemë një komfuzitet dhe paqartësi sa i përket zbatimit të ligjit të cilin e kemë 

të garantuar me Kushtetutënn e R.Kosovës, e barabart pavarësisht dallimeve 

personale,etnike,racore,gjinore etj.Ndaj i propozoj gjykatës që të evidentoj të gjeturat e 

konstatuara përmes padis andaj besojm se veqmë baza juridike e pranimit të kësaj padie tani 

më egziston”. 
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Gjykata në seancën e datës 17.12.2020 ka bërë administrimin e provave dhe atë: vendimi 

KPMSHCK-së me nr.A/02/789/2017 i dt.30.01.2018, opinioni i departamentit të buxhetit të 

ministrise së financave me nr.677 i dt.22.05.2017, kontrata e punës për B. N. me nr.776-5/2017 

dt.29.11.2017, miratimi i rekomandimit i zyrës së kabinetit të kryetarit të Komunës së Ferizajit 

i dt.23.11.2017, rekomandimi i Drejtorise së Arsimit dt.13.12.2017, ankesa e dt.13.12.2017, 

kërkesa për punësim, vërtetimi i dt.18.10.2017, ekstrakti i lindjes dt.20.02.2014, licenca e 

mësimdhënsit nr.100022191, certifikata për zhvillim të kapaciteteve në udhëheqje arsimore për 

B. N., certifikata e lëshuar nga ECDL FUNDATION dt.10.01.2011, certifikata e lëshuar nga 

ECDL FUNDATION dt02.11.2010, cerfitikata e lëshuar nga Qendra këshilluse për fëmije dhe 

prindër, certifikata nga Gjykata Themelore në Ferizaj dt. 20.10.2017, certifikata shëndetësore e 

dt,19.10.2017, diploma universitare me nr.164 dt.12/07/2014, fotokopja, ekstrakti i lindjes, 

certifikata, licenca, aktvendimi, kopja e diplomës, kërkssa për punësim, njoftimi për 

implemtentimin e KPMSHCK-së, në emër të Z. B., diploma në emër të G. S.; 

 

Gjykata vlerësoi ligjshmërinë e njoftimit të goditur në padi, në përputhje me nenin 44 të Ligjit 

Nr. 03/L-202 për Konfliktet Administrative (LKA) dhe në bazë të provave të administruara në 

seancën e shqyrtimit kryesor ka gjetur se kërkesëpadia e paditësit është e pabazuar.  

 

Gjykata vlerësoi ligjshmërinë e Konkursit për pozitën drejtor i SHFMU “...” dhe konstatoi se e 

njëjta ka vepruar në kundërshtim me nenin 4 paragrafin 1 dhe nenin 6 paragrafin 3 të 

Rregullores nr.02/2010. Duke vepruar paditësja në kundërshtim me legjislacionin e shërbimit 

civil dhe se Këshilli i Pavarur në rastin e anulimit të procedurës së rekrutimit ka vepruar në 

përputhje me legjislacionin e cekur. 

 

Andaj, në këtë kuptim gjykata vlerëson se e paditura drejtë ka vërtetuar gjendjen faktike dhe se 

pretendimet e paditësit janë të pabazuara.  

Gjykata vlerësoi pretendimin e paditësit sa i përket anulimit të vendimit me nr.A02/789/2017 të 

datës: 31.01.2018, si dhe anulimit të konkursit të datës: 04.10.2017,  dhe rekomandimin  e 

datës 29.11.2017 për zgjedhjen e kandidatëve të sukseshëm dhe erdhi në përfundim se 

pretendimet e palës paditëse janë të pa bazuara. 
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Paditësi me pretendimet e saj dhe provave të dorëzuara në gjykatë, nuk dëshmojnë një gjendje 

tjetër ndërsa faktet e prezantuara nuk janë me ndikim për vendosjen ndryshe të kësaj çështje 

administrative-juridike.     

 

Andaj në këto rrethana tani të argumentuara, gjykata përfundimisht vlerëson se njoftimi i të 

paditurës është njoftim i drejtë, i bazuar në dispozitat ligjore dhe me vërtetim të drejtë të 

gjendjes faktike, pasi që faktet e konstatuara janë në përputhje të plotë me provat që gjenden në 

shkresat e lëndës. Nga provat e administruara edhe Gjykata ka konstatuar gjendje faktike të 

njëjtë me atë të konstatuar nga ana e të paditurës në njoftimin e saj.  

 

Vendimi në lidhje me shpenzimet procedurale u mor në bazë të nenit 64 të Ligjit për Konfliktet 

Administrative. 

 

Andaj, duke u bazuar në të dhënat e lartë cekura, gjykata në kuptim të nenit 43 dhe 46, 

paragrafit 2, lidhur me nenin 5, 6 dhe 38 të LKA-së, vendosi si në dispozitiv të këtij. 

 

GJYKATA THEMELORE NЁ PRISHTINЁ 

Departamenti për Çështje Administrative 

A.nr. 474/18, datë 23.12.2020 

 

 

 G j y q t a r i  

_____________ 

 Kreshnik Kaçiu 

 

 

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. 
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