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               ARJ nr.114/2021 

  

GJYKATA SUPREME NË PRISHTINË, në kolegjin e përbërë nga gjyqtarët Ragip 

Namani kryetar, Shukri Sylejmani dhe Muhamet Rexha anëtarë, me pjesëmarrjen e 

bashkëpunëtores profesionale Minire Xhamabzi, procesmbajtëse, në konfliktin administrativ 

sipas padisë së paditësve S. C., Sh. B., N. C., A. C., N.1 C., N.2 C. dhe L. C., të gjithë nga ....  të 

cilët sipas autorizimit i përfaqëson Av. Sabri Kryeziu nga ......, kundër të paditurës Ministria e 

Mjedisit dhe Planifikimit Hapësinor-Agjencia Kadastrale e Kosovës (MMPH-AKK), Prishtinë, 

me bazë juridike anulim i vendimit, duke vendosur sipas kërkesës për rishqyrtim të 

jashtëzakonshëm të vendimit gjyqësor, të parashtruar nga Agjencia Kosovare e 

Privatizimit,(AKP), kundër aktgjykimit të Gjykatës Themelore- Departamenti për Çështje 

Administrative në Prishtinë A. nr. 2684/2018 të datës16.04.2021, në seancën e kolegjit të mbajtur 

me datë, 11 Tetor 2021, merr: 

 

A K T V E N D I M 

 

 Hedhet si e palejuar kërkesa për rishqyrtim të jashtëzakonshëm të vendimit gjyqësor, e 

parashtruar nga Agjencia Kosovare e Privatizimit, kundër aktgjykimit të Gjykatës Themelore-

Departamenti për Çështje Administrative në Prishtinë, A. nr. 2684/2018 të datës 16.04.2021. 

   

A r s y e t i m i 

 

Me aktgjykimin e kontestuar të Gjykatës Themelore-Departamenti për Çështje 

Administrative në Prishtinë, A. nr. 2684/2018 të datës 16.04.2021, në parag. I. të dispozitivit. 

Aprovohet Kërkesëpadia e paditësve,  S. C., Sh. B., N. C., A. C., N.1 C., N.2 C. dhe L. C. nga..... 

Në Prag. II. ANULOHET vendimi i të paditurës Ministria e Mjedisit dhe Planifikimit Hapësinor-

Agjencia Kadastrale e Kosovës, nr. ..... i datës 24.10.2018, dhe çështja kthehet në rishqyrtim dhe 

rivendosje tek i padituri.  
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Kundër aktgjykimit të lartë cekur të Gjykatës Themelore-Departamenti për Çështje 

Administrative në Prishtinë, A. nr. 2684/2018 të datës 16.04.2021, në Gjykatë Supreme, 

Agjencia Kosovare e Privatizimit për mes përfaqësuesit Naser Krasniqi ,Zyrtar i Lartë Ligjor i 

AKP-së, parashtron kërkesë për rishqyrtim të jashtëzakonshëm të vendimit gjyqësor, me të cilën 

e konteston ligjshmërinë e të njëjtit për shkak të;  cenimit esencial të dispozitave të procedurës 

administrative dhe të konfliktit administrativ lidhur me Kompetencë dhe litispendencën  së AKP. 

Propozon që të anulohet Aktgjykimi i Gjykatës Themelore-Departamenti për Çështje 

Administrative në Prishtinë, A. nr. 2684/2018, i datës 16.04.2021, dhe aktvendimet, ....., dt. 

26.07.2021 dhe ...., dt. 09.08.2021, të bazuara në këtë aktgjykim.  

 

Gjykata Supreme pasi i shqyrtoi pretendimet e të paditurit në kërkesë për rishqyrtim të 

jashtëzakonshëm të vendimit gjyqësor, vlerësimit të aktgjykimit të kontestuar si dhe shkresave 

tjera të lëndës, në kuptim të nenit  24 paragraf 1, dhe  neni 52.1, të Ligjit për Konfliktet 

Administrative, gjen se;  

 

Kërkesa për rishqyrtim të jashtëzakonshëm të vendimit gjyqësor është e palejueshme.   

 

Me nenin 24 të Ligjit për Konfliktet Administrative parashihet që kundër vendimit të 

formës së prerë të gjykatës kompetente për çështje administrative të shkallës së dytë, pala mund 

të parashtrojë në Gjykatë Supreme, kërkesë për rishqyrtim të jashtëzakonshëm të vendimit 

gjyqësor. Kërkesa mund të parashtrohet vetëm për shkak të shkeljes të drejtës materiale ose të 

shkeljeve të dispozitave të procedurës, që do të mund të kishin ndikim në zgjidhjen e çështjes. 

Me nenin 50 të Ligjit për Konfliktet Administrative, kërkesa për rishqyrtim të jashtëzakonshëm 

të vendimit gjyqësor i parashtrohet gjykatës brenda afatit prej tridhjetë (30) ditë nga data e 

pranimit të vendimit kundër të cilit  paraqitet kërkesa. Gjer sa sipas nenit 52.1 të njëjtit ligj 

përcaktohet se gjykata me aktvendim do ta hedhë kërkesën e pa lejueshme.  

 

Duke pasur parasysh dispozitat e lartë cekura të Ligjit për Konfliktet Administrative kjo 

gjykatë gjen se, pala mundet të parashtroj kërkesë për rishqyrtim të jashtëzakonshëm të vendimit 

gjyqësor në Gjykatën Supreme, vetëm kundër vendimit të plotfuqishëm të gjykatës së shkallës 

së dytë për çështje administrative. Me që kërkesë për rishqyrtim të jashtëzakonshëm të vendimit 

gjyqësor pala e interesuar ka parashtruar kundër aktgjykimit të Gjykatës Themelore-

Departamenti për Çështje Administrative në Prishtinë, A. nr. 2684/2018 të datës 16.04.2021, i 

cili nuk është vendim i  formës së prerë i  shkallës së dytë, ashtu si parashihet në nenin 24. Par. 

1 të LKA-së, kjo gjykatë e hedhë si të pa lejueshme kërkesën për rishqyrtim të jashtëzakonshëm 

të  vendimit gjyqësor të Agjencisë Kosovare të Privatizimit.   

 

 Kolegji  gjatë shqyrtimit të shkresave të  kësaj lënde gjen se, Agjencia Kosovare e 

Privatizimit me datë 10.09.2021, gjykatës së shkallës së parë i ka parashtruar edhe  Kërkesë për 

Rishikim të Vendimit Gjyqësor si në kuptim të nenit 55.1 .2., të Ligjit Për Konflikte 

Administrative kundër aktgjykimit të saj A nr. 2684/2018, të dt. 16.04.2021, me propozim që të 
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lejohet rishikimi  dhe të anulohet aktgjykimi i kontestuar si dhe vendimet e organit të paditur 

....., dt.26.07.2021 dhe nr. .....,i dt. 09.08.2021, të bazuara në këtë aktgjykim. 

 

 Me Aktvendimin  A nr. 2684/18 të dt. 20 shtator 2021, Gjykata Themelore në Prishtinë 

Departamenti për çështje Administrative e hedhë si të pa lejuar Kërkesën për rishikim  të 

aktgjykimit të saj të lartë cekur, të paditurës Agjencia Kadastrale të Kosovës të dt. 10 shtator 

2021, edhe pse në shkresa të  kësaj lënde nuk ka prova se Agjencia Kadastrale e Kosovës ka 

ushtruar  kërkesë të tillë. 

 

Andaj kolegji i Gjykatës Supreme vlerëson se, gjykata e shkallës së parë nuk ka vendosur 

sipas kërkesës për rishikim të vendimi të gjyqësor të palës së interesuar Agjencisë Kosovare të 

Privatizimit, por e ka trajtuar  si kërkesë të palës së paditur Agjencia Kadastrale e Kosovës e cila 

nuk ka parashtruar kërkesë të tillë, mirëpo Gjykata Supreme pasi vendosi në baza ligjore, të 

hedhë si të pa lejueshme  kërkesën për rishqyrtim të jashtëzakonshëm të vendimit gjyqësor, nuk 

ka mundësi ligjore që të bëjë shqyrtimin e kërkesë për rishikim të AKP-së,apo korrektimin e 

aktvendimit të cekur si më lartë  të gjykatës së shkallës së parë A nr. 2684/18 të dt. 20 shtator 

2021, por gjykata e  njëjtë duhet të veproj në këtë çështje në baza ligjore.   

   

Nga theksimet si më lartë, e në bazë të nenit 52 paragraf 1, lidhur me nenin 24 të Ligjit 

për Konfliktet Administrative, u vendos si në dispozitiv të këtij aktvendimi.  

 

GJYKATA SUPREME  NË PRISHTINË  

ARJ nr.114/2021, me datë 11 Tetor 2021 

 

Procesmbajtëse,               Kryetari i kolegjit, 

Minire Xhamabzi                                 Ragip Namani  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


