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                                                                                 ARJ - UZVP.br.79/2021 

 

 

          Gjykata Supreme e Kosovës, në kolegjin e përbërë nga gjyqtarët: Nebojsha Boriçiq, 

kryetar i kolegjit, Erdogan Haxhibeqiri dhe Beshir Islami, anëtarë të kolegjit, me pjesëmarrje të 

bashkëpunëtorit profesional Bujar Balaj, procesmbajtës, në kontestin administrativ të paditësit 

Kompanija „S...“ , të cilin sipas autorizimit e përfaqëson D... R..., avokat nga K..., kundër të 

paditurit – Organi Shqyrtues i Prokurimit, lidhur me anulim të vendimit të paditurit PSH:…/17, 

…/17, …/17, …/17, …/17, …/17, …/17, …/17, …/17, …/17 të dates 24.10.2017, duke vendosur 

sipas kërkesës së paditësit për rishqyrtim të jashtëzakonshëm të vendimit gjyqësorë, parashtruar 

ndaj aktvendimit të Gjykatës së Apelit AA. UZH. nr. 535/2021 dt. 08.06.2021, në seancën e 

kolegjit të mbajtur me datën 26.08.2021, mori këtë: 

 

 

A K T G J Y K IM  

 

Refuzohet si e pabazuar kërkesa e paditësit - Kompanija „S...“ për rishqyrtim të 

jashtëzakonshëm të vendimit gjyqësorë, parashtruar ndaj aktvendimit të Gjykatës së Apelit në 

Prishtinë AA.UZh.nr.535/2021 dt. 08.06.2021. 

 

 

 

 

A r s y e t i m  
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Me aktvendimin e kontestuar të Gjykatës së Apelit AA.UZh. nr. 535/2021 dt. 08.06.2021, 

është refuzuar si e pabazuar ankesa e paditësit „Kompanija „S...“  e ushtruar ndaj aktvendimit të 

departamentit administrativ të Gjykatës Themelore në Prishtinë A.U.nr.2022/2017 dt. 

16.04.2021, me të cilin është hedhur poshtë si e palejueshme padia e paditësit e ngritur kundër 

të paditurit – Organi Shqyrtes i Prokurimit.  

  

Paditësi në këtë gjykatë ka paraqitur kërkesë për rishqyrtim të jashtëzakonshëm të 

vendimit gjyqësorë, me të cilën e konteston ligjshmërinë e aktvendimit të cekur të Gjykatës së 

Apelit në Prishtinë. Pretendon se aktvendimi i kontestuar është marrë me shkelje të dispozitave 

të procedurës dhe aplikimit të gabuar të së drejtës materiale. Ka propozuar së kërkesa të miratohet 

dhe të ndryshohen - aktvendimi i kontestuar i Gjykatës së Apelit në Prishtinë AA. UZh. 

nr.535/2021 dt. 08.06.2021 dhe aktvendimi i Gjykatës Themelore në Prishtinë A.U. nr. 

2022/2017 dt. 16.04.2021, kështu që të miratohet kërkesë padia e paditësit apo që aktvendimet e 

cekura të anulohen dhe lënda t’i kthehet gjykatës së shkallës së parë për rishqyrtim dhe 

rivendosje.   

 

Gjykata Supreme e Kosovës në pajtim me nenin 53 të Ligjit për konfliktet  administrative 

ka mbajtur seancën dhe pas vlerësimit të aktvendimit të kontestuar, të pretendimeve të paditësit 

në kërkesën për rishqyrtim të jashtëzakonshëm të vendimit gjyqësorë dhe rishikimit të shkresave 

tjera të lëndës ka gjetur se: 

 

Kërkesa e paditësit për rishqyrtim të jashtëzakonshëm të vendimit gjyqësorë është e 

pabazuar.  

 

Nga shkresat e lëndës rezulton se me aktvendimin e kontestuar të Gjykatës së Apelit AA. 

UZh. nr. 535/2021 dt. 08.06.2021 është refuzuar si e pabazuar ankesa e paditësit „Kompanija 

„S...“ e ushtruar ndaj aktvendimit të departamentit administrativ të Gjykatës Themelore në 

Prishtinë A.U. nr.2022/2017 dt. 16.04.2021, me të cilin është hedhur poshtë si e palejueshme 

padia e paditësit e ushtruar ndaj të paditurit – Organi Shqyrtues i Prokurimit.  

 

Duke vendosur sipas kërkesës për rishqyrtim të jashtëzakonshëm, Gjykata Supreme pas 

ekzaminimit të aktvendimit të kontestuar dhe shqyrtimit të pretendimeve nga kërkesa, ka gjetur 
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se gjykata e shkallës së dytë ka vepruar drejtë kur ka refuzuar si të pabazuar ankesën e paditësit 

ndërsa ka vërtetuar aktvendimin e gjykatës së shkallës së parë. Qëndrimin juridik të Gjykatës së 

Apelit në tërësi e ka pranuar edhe kjo Gjykatë, meqë aktvendimi nuk është i përfshirë me shkeljet 

në të cilat thirret paditësi në kërkesën e tij.  

 

Neni 9 i Ligjit për konfliktet administrative ka paraparë që gjykata në konfliktin 

administrativ vendos për ligjshmërinë e akteve përfundimtare administrative, me të cilat organet 

e administratës, në ushtrimin e autorizimeve publike, vendosin për të drejtat, detyrimet dhe 

interesat juridike të personave fizikë dhe juridikë në çështjet administrative.  Neni 15 paragrafi 

1 pika 1.2. i ligjit të cekur përcakton se kontesti administrativ nuk mund të zhvillohet kundër 

akteve të nxjerra në çështjet rreth të cilave, sipas dispozitës së ligjit nuk mund të zhvillohet 

konflikti administrativ.  

 

Kolegji i kësaj gjykate konsideron se gjykatat e instancës më të ulët kanë vepruar drejtë 

dhe në mënyrë të ligjshme kur kanë hedhur poshtë si të palejueshme padinë e paditësit. Në fakt, 

nga provat në shkresat e lëndës në mënyrë të pakontestueshme rezulton se me vendimin e Organit 

Shqyrtues të Prokurimit PSH: …/17, …/17, …/17, …/17, …/17, …/17, …/17, …/17, …/17, 

…/17 dt. 24.10.2017, lënda i është kthyer për rivlerësim Ministrisë së infrastrukturës. Vendimi i 

cekur i të paditurit si organ administrativ i shkallës së dytë me të cilën Ministria e Infrastrukturës, 

si organ administrativ i shkallës së parë, obligohet që sërish të vendos në këtë çështje juridike 

administrative, sipas mendimit të kësaj gjykate në asnjë rast nuk mundet konsiderohet si akt 

përfundimtar administrativ në kuptim të nenit 9 të Ligjit për konfliktet administrative, përderisa 

me nenin 15 paragrafi 1 pika 1.2. i ligjit të cekur është kontesti administrativ nuk mundet të 

zhvillohet kundër akteve të nxjerra në çështjet për të cilat sipas dispozitës ligjore nuk mund të 

zhvillohet kontesti administrativ.  

 

Nga të gjitha që u thanë, Gjykata Supreme ka gjetur se pretendimet e paditësit nga 

kërkesa për rishqyrtim të jashtëzakonshëm të vendimit gjyëqsorë janët të pabazuara, sepse nuk 

kanë ndikim për vërtetim ndryshe të gjendjes faktike nga ajo që ka vërtetuar gjykata e shkallës 

së dytë. Sipas vlerësimit të kësaj gjykate, aktvendimi i kontestuar i gjykatës së shkallës së dytë 

është i qartë dhe i kuptueshëm. Në arsyetimin e aktvendimit të kontestuar janë dhënë mjaft arsye 

lidhur me faktet vendimtare të cilat i pranon esdhe kjo gjykatë. Gjykata vlerëson se e  drejta 

materiale është aplikuar drejtë dhe nuk është dëmtuar ligji në dëm të paditësit.  
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Nga këto që u paraqitën, dhe në pajtim ne nenin 54 paragrafi  1 i Ligjit për konfliktet 

administrative, është vendosur si në dispozitiv të këtij aktgjykimi.  

 

 

 

GJYKATA SUPREME E KOSOVËS NË PRISHITNË  

Data 26.08.2021, ARJ – UZVP. Nr.79/2021 

 

 

 

Procesmbajtës,         Kryetar i kolegjit, 

Bujar Balaj                                          Nebojsha Boriçiq 

 

 

 

Përkheu: Drita Kelmendi 

 


