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 GJYKATA SUPREME E KOSOVËS - kolegji i përbërë nga gjyqtarët Gyltene Sylejmani 

kryetare, Mr.sc Muhamet Rexha dhe Emine Kaçiku, anëtarë, në çështjen juridike  të paditësit A. 

R. nga Prizreni, kundër të paditurës Komuna e Prizrenit, të cilin e përfaqëson Avokati Publik 

Komunal Besim Morina nga Prizreni, për anulimin  e vendimit mbi emërim dhe për 

kompensimin e të ardhurave personale, duke vendosur sipas revizionit të  paditësit kundër 

aktgjykimit të Gjykatës së Apelit të Kosovës, CA .nr. 4072/2013 të datës 23.6.2015, në seancën e 

kolegjit të datës 3.11.2016, mori ketë: 

 

A K T G J Y K I M 

  

 REFUZOHET  si i pabazuar revizioni i  paditësit A. R., nga Prizreni, paraqitur kundër   

aktgjykimit të Gjykatës së Apelit të Kosovës, CA .nr. 4072/2013 të datës 23.6.2015. 

 

A r s y e t i m i 

 

 Me aktgjykimin  e Gjykatës së Apelit të Kosovës, CA .nr. 4072/2013 datë 23.6.2015, 

refuzohet si e pabazuar ankesa e paditësit dhe vërtetohet aktgjykimi i Gjykatës Themelore në 

Prizren, C.nr.827/2008  datë 3.9.2013, me të cilin  në pjesën e I të dispozitivit, është refuzuar si e 

pabazuar kërkesëpadia e paditësit A. R., për  anulimin e vendimit për përzgjedhjen e kandidatit 

për pozitën e Zëvendës avokatit publik komunal dhe  detyrimin e të paditurës Komuna e 

Prizrenit të rizgjedhë kandidatin, si dhe kompensimin e të ardhurave personale paditësit në 

vendin e punës së Avokatit Publik Komunal prej datës 1.10.2008 deri në plotfuqishmërinë e 

aktgjykimit me kamatë ligjore, të gjitha këto në afat prej 15 ditësh, nën kërcënim të përmbarimit  

të dhunshëm.   



 Me paragrafin II të dispozitivit të agjykimit të ankimuar është vendosur që secila palë t‘i 

bartë shpenzimet e veta të procedurës.  

 Kundër aktgjykimit të përmendur, në afat ligjor, paditësi ka ushtruar revizion, për shkak 

të zbatimit  të gabuar të së drejtës materiale, me propozim që aktgjykimi i ankimuar të 

ndryshohet dhe kërkesëpadia të miratohet si e bazuar, ose i njëjti të prishet  dhe lënda t ‘i kthehet 

gjykatës së shkallës së parë në riprocedurë dhe vendosje. 

 Gjykata Supreme e Kosovës,  pas shqyrtimit të aktgjykimit të goditur në pajtim me nenin 

215 të Ligjit të Procedurës Kontestimore (LPK) dhe , pas studimit të shkresave të lëndës, gjeti se 

: 

 

Revizioni është i pabazuar. 

Sipas gjendjes në shkresat e lëndës  rezulton se paditësi  kërkoi të anulohet vendimi për 

zgjedhjen e kandidatit për pozitën e zëvendësit të avokatit publik sipas konkursit, të cilin e ka 

shpallur e paditura, në të cilin konkurs ka aplikuar edhe paditësi. Në shkresat e lëndës nuk 

gjendet konkursi anulimi i të cilit kërkohet, paditësi nuk ka vepruar sipas urdhrit të gjykatës  së 

shkallës së parë që t ‘ia dorëzoj gjykatës konkursin e përmendur. Edhe pse konsiderohet  se 

konkursi është shpallur, është e pakontestueshme se njëri ndër kushtet e parapara me konkurs, në 

pajtim  me Ligjin e Prokurorisë Publike, ka qen ai se kandidati duhet të ketë dhënë provimin e 

judikaturës. Megjithatë, paditësi edhe pse nuk e ka kryer provimin e judikaturës, konsideron se 

është fakt se shumë vjet ka punuar në punët e njëjta, dhe se i takon bashkësisë jo shumicë, është 

dashur të ketë ndikim gjatë përzgjedhjes se kandidati për këtë vend të punës.  

           Gjykata e shkallës së parë ka refuzuar  kërkesëpadinë e paditësit, për  anulimin e vendimit 

për emërimin e kandidatit për pozitën e zëvendës avokatit publik komunal për arsye se i njëjti 

nuk i ka plotësuar kushtet ligjore për tu përzgjedhur në pozitën e zëvendës avokatit publik për 

faktin se sipas nenit 10 të Ligjit mbi Avokaturën Publike, kusht kryesor është provimi i dhënë i 

jurispodencës, të cilin kusht nuk e ka plotësuar paditësi. Ligji nuk lejon me asnjë dispozitë tjetër 

që kandidatët e komuniteteve pakicë të përjashtohen nga ky kusht.  



Gjykata e shkallës së dytë në procedurës e ankimimit ka pranuar si të drejtë qëndrimin 

juridik dhe konstatimin fakti të gjykatës së shkallës së parë ka refuzuar si ti pabazuar ankesën e 

të paditurës dhe ka vërtetuar aktgjykimin e gjykatës së shkallës së parë. 

Gjykata Supreme e Kosovës duke u nisur nga gjendja e tillë e çështjes ka gjetur se 

gjykata e shkallës së dytë duke vërtetuar drejt dhe në mënyrë të plotë gjendjen faktike, drejt ka 

zbatuar dispozitat e procedurës kontestimore dhe të drejtën materiale kur  ankesën e të paditurës 

e ka refuzuar si të pa bazuar. Në arsyetimin e aktgjykimit ka dhënë arsye të duhura faktike dhe 

juridike për faktet relevante për gjykim të drejtë të kësaj çështjeje juridike që janë të pranueshme 

edhe për këtë gjykatë. Faktet të cilat i ka vlerësuar gjykata e shkallës së dytë nuk vihen në pyetje 

në thëniet në revizion, provat tjera të analizuar më hollësisht nga gjykata e shkallës së dytë e 

materializojnë konstatimin e saj të fundit lidhur me zbatimin e së drejtës materiale me rastin e 

refuzimit të ankesës së të paditsit. Aktgjykimi i goditur nuk është i përfshirë me shkelje 

thelbësore të dispozitave të procedurës kontestimore për të cilat shkelje kjo gjykatë kujdeset 

sipas detyrës zyrtare, e as me shkelje në të cilat revizioni pretendon.  

Sikurse te dy gjykatat edhe kjo Gjykatë mendon se aktgjykimi i goditur nuk është rrjedhojë e 

zbatimit të gabuar të drejtës materiale për faktin se, nuk janë plotësuar kushtet ligjore për 

anulimin e vendimit për përzgjedhjen e kandidatit në postin e zëvendës avokati publik komunal 

pasi që paditësi ka dështuar të argumentoj faktin se vendimi për emërimin e kandidatit në këtë 

pozitë është marrë me shkelje të Ligjit  nga se paditësi nuk ka plotësuar kushtet ligjore për tu 

përzgjedhur në pozitën e zëvendës avokati publik për faktin se sipas nenit 10 të Ligjit mbi 

Avokaturën Publike , kusht kryesor është provimi i dhënë i jurispodencës, të cilin kusht nuk e ka 

plotësuar paditësi. Ligji nuk lejon me asnjë dispozitë tjetër që kandidatët e komuniteteve pakicë 

të përjashtohen nga ky kusht.  

           Parashtrimet në revizionin e paditësit se i ka plotësuar të gjitha kushtet ligjore për 

përzgjedhjen në këtë post pasi që ka punuar në këtë vend të punës dhe për gjashtë vite nuk ka 

pasur asnjë vërejtje në punën e tij dhe nuk ka pasur kundër kandidat tjetër nga komuniteti pakicë. 

Parashtrimet e tilla sipas vlerësimit të kësaj Gjykate nuk paraqesin referencë ligjore për marrjen 

e vendimit më të favorshëm për paditësin pasi që paditësi nuk e ka plotësuar njërën nga kushtet 

themelore për përzgjedhjen në këtë pozitë për arsye se nuk ka pasur provimin e jurispodencës. 

Ligji mbi Avokaturën Publike nuk lejon me asnjë dispozitë tjetër që kandidatët e komuniteteve 



pakicë të përjashtohen nga ky kusht. Po ashtu nuk qëndrojnë  parashtrimet në revizion se 

vendimi për përzgjedhjen e kandidatit është marrë mbi baza diskriminuese pasi që i takon 

bashkësisë jo shumicë dhe ky fakt është dashur të ketë ndikim gjatë përzgjedhjes së kandidatëve 

në këtë vend të punës, për arsye se paditësi nuk ka provuar se konkursi lëndor ka qenë i shpallur 

për përfaqësuesit e komunitetit pakicë.    

                   Thëniet tjera në revizion janë përsëritje e të dhënave në ankesë  ku për të gjitha  këto fakte 

relevante gjykata e shkallës së dytë ka dhënë arsye të qarta dhe bindëse që janë të pranueshme 

edhe për këtë gjykatë. 

                   Nga sa u tha më sipër e me zbatimin e dispozitës së nenit 222 të LPK-së, u vendos si në 

dispozitiv të aktgjykimit. 

 

                            GJYKATA SUPREME E KOSOVËS NË PRISHTINË   

                          Rev.nr.300/2016 datë 3.11.2016 

                                                                                                       Kryetare e kolegjit, 

                                                                                   Gyltene Sylejmani 

 

 

 


