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REPUBLIKA E KOSOVËS 
REPUBLIKA KOSOVA – REPUBLIC OF KOSOVA 

   C.nr.264/2018 
 

GJYKATA THEMELORE NË MITROVICË, departamenti i përgjithshëm, 

e përbërë nga gjyqtari individual Faton Ademi, dhe me bashkëpunëtorin 
profesional Blerim Istrefi, në çështjen juridike të paditëses: GM nga ... te 

cilën sipas autorizimit me shkrim e përfaqëson Av. NH nga ... kundër të 
paditurës: Universiteti ... , baza e kontestit: Kontest Pune, pas mbajtjes 
së seancës kryesore, me datën 07.12.2018 nxjerr këtë: 

 
A K T GJ Y K I M 

 

I. REFUZOHET si e pa bazuar kërkesëpadia e paditëses: GM nga ... 
me të cilën ka kërkuar nga gjykata që të anuloj vendimin me nr. 

te protokollit ... te dt...me te cilin është refuzuar si e pa bazuar 
ankesa lidhur me vendimin  mbi përzgjedhjen e kandidatit Z. 
MM si dhe vendimin me nr. te protokollit ... te dt.... mbi 

përzgjedhjen kandidatit te lartcekur dhe te obligohet pala e 
paditur qe te bëjë zgjedhjen e serishme ne afat 30 ditorë nga 
kandidatet qe i kanë plotësuar kushtet më se miri. 

 
II. Secila palë i bartë shpenzimet e veta procedurale. 

 
A  r  s  y  e  t  i  m 

 

Paditësja me padinë e datës ... , te precizuar, përmes të autorizuarit në 
seancat e shqyrtimit kryesore dhe në fjalën përfundimtare ka kërkuar 

nga gjykata qe te aprovohet padia dhe kërkesëpadia si e bazuar dhe te të 
anuloj vendimin me nr. te protokollit ... te dt.... me te cilin është refuzuar 
si e pa bazuar ankesa lidhur me vendimin  mbi përzgjedhjen e kandidatit 

Z. MM si dhe vendimin me nr. te protokollit .. te ... mbi përzgjedhjen 
kandidatit te lartcekur dhe te obligohet pala e paditur qe te bëjë 
zgjedhjen e serishme ne afat 30 ditorë nga kandidatet qe i kanë plotësuar 

kushtet më se miri. Me tutje paditësja shton se ka shkelje te nenit 7   te 
statutit  sidomos qe ju referohet kushteve te barabarta ne mes te dy 

kandidatëve te gjinive te ndryshme qe i plotësojnë kushtet, atëherë duhet 
dhënë përparësi kandidatit femër, po ashtu shkelja tjetër është se nuk 
është marr për bazë nota mesatare e imja ne raport me kandidatin e 

përzgjedhur, punimet shkencore si dhe mosha. Po ashtu konsideroj se 
gjate procedurës se rekrutimit ka shkelje sepse ne jemi ftuar ne 

intervistë, ndërsa statusi nuk e parasheh mbajtjen e intervistës, 
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kërkojmë edhe shpenzimet e procedurës për padi dhe për 3 seanca 
gjyqësore sipas tarifës se avokatëve.  

 
Përfaqësuesi i te paditurës në seancë kryesore dhe në fjalën 

përfundimtare deklaroi se mbesim pran vendimit tonë te senatit lidhur 
me përzgjedhjen e kandidatit MM ne pozitën Asistent  ne lëmin ... duke i 
propozuar gjykatës qe ta refuzoj si te pa bazuar padinë e paditëses me 

arsyetimin se e paditura konform rregullativës ligjore ka shpallur 
konkursin publik me dt. ..., ka formuar komisionin si dhe ka përzgjedhur 
kandidatet te cilët i plotësojnë kushtet  për pozitën ne fjalë dhe pas 

intervistimit kemi ardhur deri tek përzgjedhja e kandidatit tani te 
pranuar, ku procedura e intervistimit është e rregulluar me udhëzimin 

administrativ ... për plotësim ndryshimin nr.... ma konkretisht konform 
nenit 2 pika 2.1 e cila e përcakton procesin e intervistës si dhe janë 
zhvilluar te gjitha procedurat e rregullta sipas  statusit si dhe sipas Ligjit 

te Arsimit te Lartë. 
 
Me qëllim të vërtetimit të drejtë dhe të plotë të gjendjes faktike, lidhur me 

çështjen konkrete juridike, gjykata në procedurën e provave të shqyrtimit 

kryesor-publik nxori dhe administroi këto prova materiale: Dosja e 

kandidates GM (paditëses), dosja e kandidatit MM, procesverbali i panelit 

intervistues i dt...., procesverbali mbi zgjedhjen e personelit akademik 

me nr. te protokollit ...e dt...., raporti i komisionit vlerësues i dt...., 

njoftimi mbi kandidatin e suksesshëm i dt.... , vendimi i dt...., vendimi i 

dt...., dokumentacioni personal i paditëses dhe kandidatit te pranuar, 

vlerësimi i përgjithshëm i kandidatëve qe përfshinë: shkollimin, profili i 

studentëve, nota mesatare, paraqitja-prezantimi, aftësia komunikuese, 

kompetenca profesionale, përvoja profesionale dhe vlerësimi i 

përgjithshëm, ankesa e paditëses drejtuar Rektoratit e dt...., ankesa e 

paditëses drejtuar Ministrisë se Arsimit, vendimi i Inspektoratit te 

Arsimit i dt...., vërtetimi i dt...., vendimi i dt.... 

Pasi që gjykata bëri vlerësimin e secilës provë veç e veç  dhe të gjithave se 

bashku, mbështetur në dispozitat nga neni  8 i Ligjit për Procedurën 

Kontestimore, arriti në përfundimin se në këtë çështje juridike civile 

duhet vendosur si në dispozitiv të këtij aktgjykimi, për këto arsye: 

Faktet jo Kontestuese: 

Nuk është kontestues fakti se paditësja: GM dhe kandidati i pranuar  

MM kanë hyrë ne listën e ngushtë te kandidatëve te cilët i kanë plotësuar 

kushtet e kërkuara si në konkursin e dt. ... lidhur me pozitën Asistent ne 

Universitetin .... kjo vërtetohet nga procesverbali i dt..... 

Për gjykatën nuk është kontestues fakti se paditësja ka qenë e para ne 

listën e kandidatëve te cilët i kanë plotësuar kushtet, edhe ky fakt 

vërtetohet nga procesverbali i dt..... 
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Për gjykatën nuk është kontestues fakti se paditësja ka notë mesatare ne 

baçelor prej 9.83  dhe notë mesatare në master prej 9.75 ndërsa 

kandidati i përzgjedhur ka notë mesatare në  baçelor prej 9.03  dhe notë 

mesatare në master prej 8.25, kjo vërtetohet nga diplomat gjegjësisht nga 

certifikata e notave te paditëses dhe te kandidatit të përzgjedhur 

Nuk është kontestues fakti se pas intervistimit të të gjithë kandidatëve, 

komisioni e ka përzgjedhur Z. MM si kandidati i suksesshëm nga 

konkursi për personel akademik te shpallur me datë ..., kjo vërtetohet  

nga njoftimi i dt.... i nxjerr nga e paditura. 

Paditësja të drejtën e saj e mbështet në nenin 7 të statutit  që iu 

referohet kushteve te barabarta ne mes te dy kandidatëve te gjinive te 

ndryshme qe i plotësojnë kushtet, atëherë duhet dhënë përparësi 

kandidatit femër. 

 Lidhur me pretendimin e lartcekur gjykata sqaron faktin se çka do të 

ndodhte nëse do te ishin dy kandidat te gjinisë se njëjtë e qe i plotësojnë 

kushtet ne mënyrë te barabartë, cila do të ishte mënyra e përcaktimit se 

cila kandidate duhet të zgjidhej, andaj sa i përket kësaj pike do te ishte 

diskriminim pozitiv që dy kandidatë të gjinive te kundërta me kushte te 

njëjta e ti epej përparësi njërit apo tjetrit kandidat i cili nen bien ne 

kundërshtim me nenin 24 te Kushtetutës se Republikës së Kosovës i cili 

nen parasheh “ Të gjithë janë të barabartë para ligjit. Çdokush gëzon të 

drejtën e mbrojtjes së barabartë ligjore, pa diskriminim”, ndërsa par 2 i 

po te njëjtit nen parasheh “Askush nuk mund të diskriminohet në bazë 

të racës, ngjyrës, gjinisë, gjuhës, fesë, mendimeve politike ose të tjera, 

prejardhjes kombëtare a shoqërore, lidhjes me ndonjë komunitet, pronës, 

gjendjes ekonomike, sociale, orientimit seksual, lindjes, aftësisë së 

kufizuar ose ndonjë statusi tjetër personal” në lidhje me nenin 14 te 

Konventës Evropiane për të Drejtat dhe Lirive të Njeriu. 

Pra sipas vlerësimit te gjykatës ne procedurën e rekrutimit të të 

paditurës nuk ka shkelje te nenit 7 dhe se procedura ka qenë e 

barabartë e aplikuar për të gjithë pra nuk behet fjale për diskriminim. 

Ndërsa sa i përket pretendimeve të paditëses lidhur me atë se po ashtu 
shkelja tjetër është se nuk është marr për bazë nota mesatare e saj në 

raport me kandidatin e përzgjedhur, punimet shkencore si dhe mosha, 
lidhur me pretendimet e lartcekura gjykata i refuzoj si te pa bazuara dhe 
atë:  

 
Sa i përket notes mesatare gjykata duke u bazuar në statusin e 
Universitetit të Mitrovicës Isa Boletini ma saktësisht në nenin 159 të këtij 

statusi parasheh kushtet qe duhet ti plotësojnë kandidatet për pozitën 
asistent ma saktësisht paragrafi 2 i po te njëjtit nen parasheh “ Te ketë 

notën mesatare në studimet baçelor dhe master jo më pak se 8”, e në 
rastin konkret kandidati i përzgjedhur si ne studimet baçelor po ashtu 
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edhe ne studimet post diplomike-master ka notë mesatare mbi 8, e qe i 
ka plotësuar kushtet konform statusit te universitetit 

 
Sa i përket punimeve shkencore  gjykata sqaron faktin se  me rastin e 

hapjes se konkursit te dt. ... e paditura ne te njëjtin konkurs ka kërkuar 
mësimdhënës si dhe asistent, ashtu qe punimet shkencore janë kërkuar 
për mësimdhënës e jo për asistent, i cili konkurs duhet te jetë në 

harmoni me statusin e tani te paditurës,  mirëpo edhe po te kërkoheshin 
kjo do te ishte ne kundërshtim me statusin e te paditurës i cili status ne 
nenin 159  ne mënyrë te qartë i ka paraparë kushtet qe duhet ti plotësoj 

një kandidat për titullin asistent e te cilat janë “ Të ketë të përfunduar 
me sukses studimet Master në drejtimin përkatës; Të jetë jo më i vjetër 

se 30 vjet kur emërohet për herë të parë; Të jetë i regjistruar në studimet 
e doktoratës në Universitet me rastin e rizgjedhjes; Te ketë notën 
mesatare në studimet baçelor dhe master jo më pak se 8. Të gjitha 

emërimet si dhe kohëzgjatja e punësimit zgjat 3 vite. Asistentët mbajnë 
orët e ushtrimeve në studimet baçelor dhe master.  

 
Ndërsa sa i përket moshës se kandidatit te përzgjedhur gjykata 
konstaton se konkursi është publikuar me datë ... , ndërsa përzgjedhja 

përfundimtare e kandidatëve është bërë me datë ..., ndërsa kandidati i 
përzgjedhur ka lindur me datë ... ku konstatohet se me rastin e 
konkurrimit dhe te përzgjedhjes i njëjti ka qenë nën moshën 30 vjeçare 

gjegjësisht i ka pasur përafërsisht ... vite. 
 
Sa i përket pretendimeve te paditëses lidhur me atë se  gjate procedurës 

se rekrutimit ka shkelje sepse ne jemi ftuar ne intervistë, ndërsa statusi 

nuk e parasheh mbajtjen e intervistës, te njëjtat pretendime gjykata i 

refuzoj si te pa bazuara dhe atë duke u bazuar ne Udhëzimin 

Administrativ (MPMS) nr.05/2014 për Ndryshimin dhe Plotësimin  e 

Udhëzimit Administrativ  nr.14/2011 për Rregullimin e Procedurave për 

Themelimin e Marrëdhënies  së Punës ne Sektorin Publik neni 2 i te  

njëjtit parasheh “ Neni 5 i udhëzimit bazikë, pas paragrafit 10 shtohet 

një paragraf i ri si ne tekstin në vijime: 11. Përjashtimisht nga paragrafi 

6 i nenit 3 te këtij udhëzimi , vendet e punës në QKUK për mjakë 

specialist  dhe sub specialist si dhe për stafin akademik ne 

Universitete Publike, mbahet procesverbal për zhvillimin e 

intervistës me gojë me ç ‘rast ne fund te procedurave e 

nënshkruajnë natarët e komisionit rekrutues, ne te cilin 

evidentohen pyetjet dhe përgjigjet profesionale te zhvilluara gjatë 

intervistimit. 

Po ashtu gjykata me rastin e vendosjes si ne dispozitiv te aktgjykimit 

vendimin e saj e bazoj edhe ne nenin 8 te Ligjit te Punës i cili nen 

parasheh “Punëdhënësi ne sektorin publik, është i obliguar qe te 

shpall konkurs publik sa herë qe pranon një punëmarrës dhe 

themelon një marrëdhënie pune”, ndërsa par.2 i po te njëjtit ne 

parasheh “Konkursi duhet te jetë i barabartë për te gjithë kandidatet 
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e synuar, ashtu siç parashihet me këtë ligj dhe me aktet tjera në 

fuqi”. 

Ndërsa neni 5 i Ligjit te Punës i cili flet për ndalimin e te gjitha llojeve te 

diskriminimit, ma saktësisht paragrafi 4 i këtij neni parasheh 

“Punëdhënësi është i obliguar qe ne rast te punësimit te punëtoreve, 

për te njëjtin vend pune te përcaktoj kritere dhe mundësi te 

barabarta si për meshkujt ashtu dhe për femrat”, e ne rastin konkret 

neni 7 i Statusit te paditurës bie ne kundërshtim me nenet e lartcekura e 

te cilat nene sipas hierarkisë ligjore kanë supremaci ne raport me 

statusin dhe i njëjti duhet te jetë në harmoni me ligjin e Punës si ligj 

bazik.  

Se kandidati i përzgjedhur i ka plotësuar kushtet me se miri kjo 

vërtetohet nga vlerësimi i komisionit rekrutues i cili vlerësim është 

individual dhe gjykata nuk ka te drejt qe te lëshohet ne vlerësim mirëpo 

vetëm  se i njëjti vlerësim përputhet me vlerësimin e punëdhënësit te 

kandidatit te përzgjedhur i cili ne referencën e tij lëshuar tani kandidatit 

te përzgjedhur me datë ... konstaton se është punëtori ma i dalluar i 

kësaj ndërmarrje dhe i cili ka treguar rezultate te larta ne punë, e i cili 

vlerësim është lëshuar shumë më herët se para se te shpallej konkursi 

për pozitën përkatëse. 

Mbi bazën e vërtetuar te gjendjes faktike si me lart gjykata vendosi qe 

kërkesëpadinë e paditëses te refuzohet në tërësi si e pabazuar e duke e 

marr parasysh edhe interesat e kandidatit te përzgjedhur e qe duhet te 

mbrohet. 

Vendimin që secila palë t’i bartë  shpenzimet e procedurës, Gjykata e ka 

mbështetur në dispozitën nga neni 450 të Ligjit për Procedurën 

Kontestimore. 

Gjykata aktgjykimin e saj e  bazoi  ne nenin 143 par 1 te LPK-se. 
 

GJYKATA THEMELORE NË MITROVICË 

C.nr.246/2018  Datë: 07.12.2018 

  GJ Y Q T A R I 

                                                                                   Faton Ademi 

 

UDHËZIM MBI MJETIN JURIDIK: Kundër këtij aktgjykimi pala e 

pakënaqur ka të drejtën e ankesës brenda afatit 15 ditor, që nga dita e 

pranimit të së njëjtit, Gjykatës së Apelit në Prishtinë, nëpërmes kësaj 

gjykate. 

 

 


