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            GJYKATA SUPREME E KOSOVËS, në kolegjin e përbërë nga gjyqtarët: Nebojsha Boriçiq, kryetar, 

Gyltene Sylejmani dhe Erdogan Haxhibeqiri, anëtarë, me pjesëmarrjen e bashkëpunëtorit profesional 

Bujar Balaj, procesmbajtës, në konfliktin administrativ sipas padisë së paditësve Nj. G., L. S., N. H.-Ah. 

dhe A. R., nga P., të përfaqësuar sipas autorizimit nga firma ‘J.’ nga P., kundër të paditurit – Këshilli i 

Pavarur Mbikëqyrës për Shërbimin Civil të Kosovës (KPMSHCK), për shkak të anulimit të vendimeve të 

paditurit A ....., A ..... dt....., A .... dt..... dhe A .... dt....., duke vendosur lidhur me kërkesën e paditësve për 

rishqyrtim të jashtëzakonshëm kundër aktgjykimit të Gjykatës së Apelit në Prishtinë AA.nr.244/2017  

dt.20.10.2017, në seancën e kolegjit të mbajtur me 25.01.2018, mori këtë 

 

A  K  T  G  J  Y  K  I  M 

 

             REFUZOHET si e pabazuar kërkesa e paditësve Nj. G., L. S., N. H.-A. dhe A. R. për rishqyrtim të 

jashtëzakonshëm, paraqitur kundër aktgjykimit të Gjykatës së Apelit në Prishtinë AA.UZH.nr.244/2017 të 

datës 20.10.2017. 

 

A r s y e t i m 

 

             Me aktgjykimin e kontestuar të Gjykatës së Apelit në Prishtinë AA.nr.244/2017 të datës 

20.10.2017, është refuzuar si e pabazuar ankesa e paditësve Nj. G., L. S., N. H.-A. dhe A. R., ndërsa është 

vërtetuar aktgjykimi i Gjykatës Themelore në Prishtinë – Departamenti për çështje administrative A nr. 

1144/2014 dt. 09.03.2017, me të cilin kanë kërkuar anulimin e vendimeve e të paditurit Këshillit të 

Pavarur Mbikëqyrës për Shërbimin Civil të Kosovës në Prishtinë ( shkurt: KPMSHCK), A ....., A ..... dt....., A 

..... dt...... dhe A .... dt...... 

            Kundër aktgjykimeve të kontestuar, paditësit kanë parashtruar kërkesë për rishqyrtim të 

jashtëzakonshëm, për shkak të shkeljes të së drejtës materiale dhe të shkeljes së dispozitave të 

procedurave, me propozim që të aprovohet kërkesa dhe aktgjykimet e goditura të ndryshohen, në atë 

kuptim që të aprovohet kërkesëpadia e paditësve dhe të anulohen vendimet e të padurit A ....., A ....., A 

..... dhe ...., si dhe vendimi i Ministrisë së Shëndetësisë nr....., dhe paditësit të kthehen në punë.  

           Gjykata Supreme e Kosovës, shqyrtoi shkresat e lëndës dhe pas vlerësimit të aktgjykimit të goditur 

në pajtim me nenin 53 të Ligjit për konfliktin administrativ (LKA), ka gjetur se: 

           Kërkesa për rishqyrtim të jashtëzakonshëm është e pabazuar. 



            Nga shkresat e lëndës del se me aktgjykimin e goditur të Gjykatës së Apelit AA nr.244/2017 

dt.20.10.2017 është refuzuar si e pabazuar ankesa e paditësve Nj. G., L. S., N. H.-A. dhe A. R., ndërsa 

është vërtetuar aktgjykimi i Gjykatës Themelore në Prishtinë/Dep.administrativ/ A.nr.1144/2014 

dt.09.03.2017, me të cilin kanë kërkuar që të anulohen vendimet e të paditurit KPMSHCK A ...., A ..... 

dt....., A ..... dt...... dhe A ..... dt...... 

            Duke u nisur nga gjendja e tillë e çështjes, Gjykata Supreme gjen se gjykata e shkallës së dytë ka 

vendosur drejtë kur ka refuzuar si të pabazuar ankesën e paditësit duke e vërtetuar aktgjykimin e 

shkallës së parë. 

            Qëndrimin juridik të Gjykatës së Apelit në tërësi e aprovon edhe kjo Gjykatë, ngase aktgjykimi i 

kontestuar nuk është përfshi me shkelje esenciale siç pretendon paditësi në kërkesë. 

            Neni 80.3 të Ligjit nr.03/L-149 për shërbimin civil të Kosovës parashikon se të gjitha efektet e 

veprimeve administrative kundër të cilave është paraqitur ankesë ose të cilat janë në shqyrtim nga 

organet kompetente për zgjidhjen e kontesteve dhe ankesave pezullohen deri në marrjen e vendimit 

përfundimtar. Është vërtetuar se paditësve me vendimin e Ministrisë të Shëndetësisë u janë revokuar 

akt-emërimet për pozitat e punës ‘inspektor shëndetësor’, për shkak të anulimit të Konkursit me 

nr.MSH-02....dt...... dhe shkeljeve të Rregullorës nr.02/2010 për procedurat e rekrutimit në shërbimin 

civil, andaj sipas vlerësimit të gjykatës, Ministria e Shëndetësisë drejtë ka vepruar duke zbatuar 

vendimet e të paditurit KPMSHCK A ...., A ....., pasi që përmbajtja e testimeve me shkrim ishte në 

kundërshtim me dispozitat ligjore të nenit 36.1.1 dje 1.3 të Rregullorës nr. 02/2010 për procedurat e 

rekrutimit në shërbimin civil. 

         Në këtë kuptim, kjo Gjykatë ka konstatuar se gjykatat e instancës më të ulët drejtë kanë vendosur 

kur kanë refuzuar si të pabazuar ankesën e paditësve lidhur me anulimin e vendimit e të paditurës MSH 

nr..... dt. ...., pasi që organi administrativ gjatë procedurës së përsëritur ka revokuar aktet e emërimit, e 

që janë konstatuar nga ana e KPMSHCK se janë lidhur në mënyrë të kundërligjshme e në kundërshtim 

me nenin 36 të Rregullores nr.02/2010 dhe me nenin 80.2 të Ligjit nr.03/L-149 për shërbimin civil. 

         Andaj, Gjykata Supreme vlerëson se janë të pabazuara pretendimet e paditësve dhe pa ndikim për 

vendosjen ndryshe të kësaj çështje nga ajo që ka gjetur gjykata e shkallës së dytë. Me të drejtë është 

refuzuar ankesa e paditësit dhe të pabazuara janë thëniet e paditëses lidhur me shkeljet, ngase 

aktgjykimi i goditur është i qartë dhe i kuptueshëm, përmbanë arsye të mjaftueshme dhe faktet 

vendimtare për marrjen e vendimeve të ligjshme. Po ashtu, kjo Gjykatë vlerëson se është bërë aplikimi i 

drejt të drejtës materiale, dhe se ligji nuk është shkelur në dëm të paditësve. 

          Nga sa u tha më lartë dhe në pajtim me nenin 54.1 të LKA-së, u vendos si në dispozitiv të këtij 

aktgjykimi. 

 

GJYKATA SUPREME E KOSOVËS – PRISHTINË 

ARJ.UZVP. nr.1/2018 dt. 25.01.2018. 



 

                                                                                                                                                 Kryetari i kolegjit, 

Procesmbajtësi,                                                                                                                     Nebojsha Boriçiq 

Bujar Balaj 

 

                             Përktheu: Ferid Abazi 

 

 


