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Numri i dokumentit:     03261413 

 

AA.nr.645/20 

 

 GJYKATA E APELIT E KOSOVËS - Departamenti për Çështje Administrative, në 

kolegjin e përbërë nga gjyqtarët: Mehmet Ndrecaj kryetar, Gani Avdiu dhe Rafet Haxha anëtarë, 

në konfliktin administrativ sipas padisë së paditëses S.F nga Prishtina, kundër të paditurave 

“Këshilli i Pavarur Mbikëqyrës për Shërbimin Civil të Kosovës” me seli në Prishtinë të cilin me 

autorizim e përfaqëson Rushit Kajtazi dhe “Zyra Kombëtare e Auditimit” me seli në Prishtinë të 

cilin me autorizim e përfaqëson S.F, për shkak anulimit të vendimit të paditurës së parë, rreth 

diferencës së pagave, duke vendosur lidhur me ankesën e të paditurës së dytë “Zyra Kombëtare 

e Auditimit”, kundër aktgjykimit të Gjykatës Themelore në Prishtinë - Departamenti për Çështje 

Administrative, A.nr.676/2018, të datës 23.10.2020, në seancën e kolegjit të mbajtur me datë  

22.07.2022, mori këtë: 

 

A K T V E N D I M 

 

APROVOHET si e bazuar ankesa e të paditurës “Zyra Kombëtare e Auditimit” me seli 

në Prishtinë, PRISHET aktgjykimi i Gjykatës Themelore në Prishtinë - Departamenti për 

Çështjet Administrative, A.nr.676/18, i datës 23.10.2020, dhe lënda i kthehet Gjykatës së 

shkallës së parë në rigjykim dhe rivendosje. 

 

A r s y e t i m 

 

            Gjykata e shkallës së parë me aktgjykimin e atakuar A.nr.676/18, të datës 23.10.2020,  e 

ka aprovuar si të bazuar kërkesëpadinë e paditëses dhe e ka anuluar vendimin nr. A 02/391/2017 

të datës 12/03.2019 të paditurës “Këshilli i Pavarur Mbikëqyrës për Shërbimin Civil të Kosovës 

me seli në Prishtinë dhe detyrohet e paditura: 
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 “Zyra Kombëtare e Auditimit” me seli në Prishtinë që në emër të kompensimit të ndryshimit në 

pagë paditëses tja bëjë kompensimin për periudhën kohore nga muaji gusht i vitit 2014 e deri në 

muajin maj të vitit 2017 për 34 muaj nga dy koeficient për muaj në vlerën prej 116.34 euro në 

muaj, në shumën e përgjithshme prej 3.955.56 euro të gjitha këto në afat prej 15 ditësh pas 

pranimit të këtij aktgjykimi nën pasojat e përmbarimit me detyrim. 

 

  Kundër këtij aktgjykimi brenda afatit ligjor ankesë ka paraqitur e paditura “ Zyra 

kombëtare e Auditimit” për shkak të:  vërtetimit të gabuar dhe jo të plotë të gjendjes faktike dhe 

aplikimit të gabuar të së drejtës materiale, duke propozuar që Gjykata e Apelit t’a aprovoj 

ankesën si të bazuar, dhe aktgjykimi i Gjykatës Themelore në Prishtinë D. Për Çështjet 

Administrative të prishet dhe çështja të kthehet në rigjykim. 

 

Përgjigje në ankesë ka parashtruar paditësja, duke propozuar që ankesa e të paditurës të 

refuzohet si e pabazuar dhe të vërtetohet aktgjykimi i Gj. së shkallës së parë. 

Gjykata e Apelit si gjykatë e shkallës së dytë, pas vlerësimit të pretendimeve ankimore 

lidhur me aktgjykimin e atakuar dhe vlerësimit komplet shkresave të lëndës, në mbështetje të 

dispozitës së nenit 194, dhe 208 të Ligjit për Procedurën Kontestimore (LPK), të zbatueshëm 

sipas nenit 63 të Ligjit për Konfliktet Administrative dhe nenit 49 të Ligjit për Konflikte t 

Administrative ka gjetur se: Ankesa  e të paditurës është e -bazuar. 

Nga shkresat e lëndës rezulton se paditësja, në Gjykatën Themelore në Prishtinë -  

Departamenti për Çështjet Administrative, më datën 11.04.2018, ka paraqitur padi për anulimin 

e vendimit -aktit administrativ  të paditurës “Këshillit të Pavarur Mbikqyrës për Shërbimin civil 

të Kosovës” me të cilin vendim i është refuzuar ankesa paditëses për kompensimin e diferencës 

së pagës. 

Gjykata e shkallës së parë duke vepruar sipas padisë së paditëses, me aktgjykimin A.nr. 

676/18 të datës 23.10.2020 e ka aprovuar padinë dhe kërkesëpadinë e paditëses (si në dispozit iv 

të këtij aktgjykimit). Në arsyetim të aktgjykimit gjykata e shkallës së parë ndër tjerash ka 

konstatuar se: me vendimin e të paditurës “Zyra Kombëtare e Auditimit” nuk është vlerësuar 

ligji material kur ka vendosur që ta refuzoj ankesën e paditëses, duke pasur parasysh ligjet e 

Kosovës që rregullojnë çështjen e pagës së njëjtë për punën e njëjtë që i referohen diskriminimit 

në bazë të Ligjit për Mbrojtjen nga Diskriminimi, dhe mbi këtë bazë e paditura nuk ka bërë 

trajtim të barabartë të paditëses në raport me punëtorët tjerë të saj si Valbona Tolaj Laureta 

Matoshi, Riza Spanca dhe Arta Biringji lidhur me pagën e njëjtë për punë të njëjta, duke bërë 

shkelje të Ligjit të përmendur më lartë. Në ketë drejtim Gjykata për të vërtetuar gjendjen faktike, 

në procedurën gjyqësore kishte administruar një mori provash materiale. 

Për mënyrën e vendosjes gjykata e shkallës së parë - Departamenti për Çështjet 

Administrative  është bazuar të nenet 5, 6, 38, 43.3 46.2 dhe 67 të Ligjit për Konflikte t 

Administrative. 
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Gjykata e Apelit nuk e pranon vlerësimin juridik të gjykatës së shkallës së parë si të 

rregullt dhe të ligjshëm, për arsye se aktgjykimi i atakuar më ankesë është i përfshirë në shkelje 

thelbësore të dispozitave të procedurës kontestimore nga neni 182 paragrafi 1 dhe 2 pika n), ku 

përcakton se:  

“në qoftë se aktgjykimi ka të meta për shkak të të cilave nuk mund të ekzaminohet, e 

sidomos në qoftë se dispozitivi është i pakuptueshëm apo kontradiktor me vetvete ose me arsyet 

e aktgjykimit, apo nëse aktgjykimi nuk ka fare arsye apo në të janë treguar fare arsyet për faktet 

vendimtare, ose ato arsye janë të paqarta, ose kontradiktore, ose nëse për faktet vendimtare 

ekzistojnë kundërthënie midis asaj që në arsyet e aktgjykimit thuhet për përmbajtjen e dokumentit 

ose procesverbalit për thëniet e dhëna në procedurë dhe të vetë atyre dokumenteve ose të 

procesverbalit” e as nenit 194 të LPK -së, të zbatueshëm sipas nenit 63 të LKA -së, për të cilat 

Gjykata e Apelit kujdeset sipas detyrës zyrtare. 

Si rezultat i kësaj, Gjykata e Apelit, vlerëson se qëndrojnë pretendimet ankimore të  

paditurës se: aktgykimi është marrë me vërtetim të gabuar dhe jo të plotë të gjendjes faktike 

pasiqë nuk është nxjerrë ekpertizë për vlerësimin e shumave për tu kompensuar diferenca e pagës 

dhe se nuk është vërtetuar fakti se në rrethana të njëjta ashtu si paditësja është trajtuar edhe 

Refiqe Morina e cila nuk është graduar dhe si rrjedhojë kishte pozicionin e njëjtë të punës. 

 

 Bazueshmëria e këtyre pretendimeve rrjedh nga fakti se: gjykata e shkallës së parë me 

aprovimin e kërkesë-padisë ka vendosur që t’a obligoj të paditurën që paditëses t’ja paguaj 

shumën prej 3,955.56 euro, në emër të diferencë në pagë, mirëpo gjykata nuk e ka arsyetuar 

faktin se në bazë së cilës provë ka vërtetuar shumën e detyrimeve që do ti paguj e paditura, por 

vendimin e saj sa i përket  shumës e ka bazuar në provat tjera materiale nga të cilat nuk japin 

bazë të mjaftueshme për të caktuar saktë shumën e detyrimeve që ka e paditura ndaj paditëses, e 

kjo do të duhej të caktohej nga eksperti i pavaruar financiar i cili do të duhej të angazhohej nga 

gjykata për ta siguruar provën përmes eksperptizës e më pastaj t’u i ipet e drejta palëve që t’a 

pranojnë ose t’a kundërshtojnë atë. Nga të lartëcekurat, kjo gjykatë, si gjykatë e shkallës së dytë, 

vlerëson se gjykata e shkallës së parë në çështjen konkrete juridike nuk e ka vërtetuar në mënyrë 

të plotë dhe të drejtë  gjendjën faktike, e cila vihet në dyshim me pretendimet ankimore, pasiqë 

ka dështuar të vërtetoj faktin se si është llogaritur shuma e detyrimeve që ka e paditura ndaj 

paditëses në emër të diferencës në pagë, andaj për shkak të moszbatimit të rregullt të procedurës 

dhe mos-vërtetimit të tërësishëm dhe të rregullt të gjendjes faktike, nuk është zbatuar drejtë edhe 

e drejta materiale, dhe gjykata e shkallës së parë në vlerësimin e vet nuk ka dhënë arsye të 

mjaftuara dhe bindëse faktike dhe juridike mbi faktet relevante për të vendosur në këtë çështje 

juridike.  

 

Po ashtu, Gjykata e Apelit konstaton së gjykata e shkallës së parë përfundimin e tërë 

kësaj procedure  e ka arsyetuar në masë të pamjaftueshme sa i përket rrethanave që kanë ndikuar 

në aprovimin e kërkesëpadisë.  
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Andaj Gjykata e shkallës së parë në riprocedurë duhet t’i ftoj palët dhe të hap shqyrtimin 

kryesor, të bëjë edhe një herë administrimin dhe vlerësimin e të gjithave provave materiale veç 

e veç dhe në mënyrë të tërësishme, ato që gjenden në shkresat e lëndës apo prova të tjera 

eventuale që do të paraqiteshin nga palët, të angazhoj ekspertin financiar për të përpiluar 

ekspertizën profesionale lidhur me shumat (detyrimet) që ka e paditura ndaj paditësit për të 

vërtetuar saktë gjendjen faktike, dhe më pas në mënyrë të drejtë të zbatoj të drejtën materiale, në 

vlerësimin e ligjshmërisë së nxjerrjes së vendimeve të të paditurës gjatë procedurës 

administrative, konform nenit 43 par. 1 dhe 2 të LKA -së, dhe mbi bazën e gjendjes faktike të 

vërtetuar në mënyrë të plotë dhe të drejtë, të sjell një vendim të ligjshëm dhe të drejtë. 

 

Nga të cekurat më lartë, e në mbështetje të dispozitave nga neni 195 par. 1 pika (c)  e 

LPK-së, të zbatueshëm sipas nenit 63 të LKA -së, u vendos si në dispozitiv të këtij aktvendimi. 

 

GJYKATA E APELIT E KOSOVËS NË PRISHTINË 

AA.nr.645/20, datë 22.07.2022 

 

 

                                                                                             Kryetari i kolegjit- Gjyqtari, 

                                                                                            Mehmet Ndrecaj 

 

 

 

 


