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Numri i lëndës: 2019:276441 

Datë: 04.08.2021 

Numri i dokumentit:     02061651 

 

      ARJ nr. 66/2021 

 

GJYKATA SUPREME NË PRISHTINË, kolegji në  përbërje nga gjyqtarët: Ragip Namani, 

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

profesional, Sherif Krasniqi, procesmbajtës, në kontestin administrativ të paditësit, Xh.P. nga P., 

të cilin sipas autorizimit e përfaqëson avokat Sani Berisha nga Prishtina, ...., kundër të paditurës 

Ministria e Punës dhe Mirëqenies Sociale, Departamenti i Pensioneve-Divizioni i Komisionit 

Mjekësor me seli në Prishtinë, me bazë juridike, paga jubilare dhe paga pas pensionimit, duke 

vendosur lidhur me kërkesën e paditësit për rishqyrtim të jashtëzakonshëm të vendimit gjyqësor, 

paraqitur kundër aktvendimit  të Gjykatës së Apelit  në Prishtinë, AA. Nr.88/2021, të  datës 

19.03.2021, në seancën e kolegjit të mbajtur me datë, 21 Korrik 2021, merr:  

 

 

                                                               A K T GJ Y K I M 

 

 

Refuzohet si e pa bazuar kërkesa për rishqyrtim të jashtëzakonshëm të vendimit gjyqësor e  

paditësit, Xh.P. nga ..., e paraqitur kundër aktvendimit të Gjykatës së Apelit në Prishtinë –

Departamenti  për Çështje Administrative, AA. Nr.88/2021, të  datës 19.03.2021. 

 

 

     A r s y e t i m i 

 

 

Me aktvendimin e kontestuar të Gjykatës së Apelit, AA. Nr.88/2021, të  datës 19.03.2021, është 

refuzuar si e pabazuar ankesa e paditësit Xh. P., ndërsa është vërtetuar aktvendimi i Gjykatës 

Themelore në Prishtinë-Departamenti për Çështje Administrative, A nr.1699/2019, i datës, 

27.11.2020.  
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Kundër aktvendimit të lartë cekur të Gjykatës së Apelit, paditësi për mes të autorizuarit avokat 

Sani Berisha në afat ligjor në Gjykatë Supreme ka paraqitur kërkesë për rishqyrtim të  

jashtëzakonshëm të vendimit gjyqësor, me të cilën  e konteston ligjshmërinë e të njëjtit për shkak 

të ; shkeljes së të drejtës materiale dhe shkeljes së dispozitave të procedurës. Propozon që kërkesa 

e paditësit të aprovohet, aktvendimi i kontestuar i Gjykatës së Apelit AA nr. 88/2021, i dt. 

19.03.2021, dhe ai i gjykatës së shkallës së parë, A nr. 1699/19 i dt. 27.11.2020, të ndryshohen 

ashtu që paditësit ti njihet e drejta në kompensim të tri pagave jubilare dhe dy pagave për 

pensionim të pleqërisë  në lartësinë e cekur në padi, ose aktvendimet e atakuara të gjykatave të 

instancave më të ulët të anulohen  dhe çështja të rikthehet në Gjykatën Themelore në Prishtinë –

Dep. i Përgjithshëm (civil), në rigjykim.  

 

Gjykata Supreme  në bazë të nenit 53 të LKA, ka mbajtur seancën e kolegjit, dhe pas vlerësimit 

të aktvendimit të atakuar, dhe atij të shkallës së parë, sipas theksimeve nga kërkesa për rishqyrtim 

të jashtëzakonshëm të vendimit gjyqësor dhe shqyrtimit edhe të shkresave tjera të lëndës gjen 

se: 

 

Kërkesa për rishqyrtim të jashtëzakonshme të vendimit gjyqësor është e pabazuar. 

 

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

88/2021, të  datës 19.03.2021, është refuzuar si e pabazuar ankesa e paditësit, Xh. P., ndërsa 

është vërtetuar aktvendimi i Gjykatës Themelore në Prishtinë-Departamenti për Çështje 

Administrative, nr.1699/2019, i datës, 27.11.2020, me të cilin është hedhë poshtë padia e 

paditësit nën shenjën A nr.1699/2019, e datës 10.05.2019, si e pa rregulltë.   

 

Gjykata Supreme duke vendosur sipas kërkesës për rishqyrtim të jashtëzakonshëm  pasi shqyrtoi  

aktvendimin  e kontestuar, atë shkallës së parë dhe shkresat e tjera të lëndës gjen se, gjykata e 

shkallës së dytë ka vendosur drejtë me refuzimin  si të pa bazuar  të ankesës së paditësit dhe 

vërtetimin e aktvendimit të gjykatës së shkallë së parë. 

 

Qëndrimin juridik të Gjykatës së Apelit në tërësi e aprovon si të rregullt dhe të bazuar në ligj 

edhe kjo gjykatë, sepse aktvendimi i kontestuar dhe as ai i shkallës së parë, nuk janë të përfshirë 

me shkelje të dispozitave  ligjore të procedurës dhe as me shkelje të së drejtës materiale, ashtu 

si pretendon paditësi në kërkesë për rishqyrtim të jashtëzakonshëm të vendimit gjyqësor.   

 

Sipas nenit 13 par.1, të Ligjit për Konflikte Administrative,(LKA), parashihet se konflikti 

administrativ mund të filloj vetëm kundër aktit administrativ, të nxjerrë në procedurë 

administrative të shkallës së dytë. Sipas nenit 13, par.2, konflikti administrativ mund të filloj 

edhe kundër aktit administrativ të shkallës së parë, kundër të cilit në procedurë administrative 

nuk është e lejuar ankesa. Ndërsa sipas nenit 33 par. 1 të LKA përcaktohet se, nëse padia nuk 

është e plotë është e pakuptueshme ose ka të meta, kryetari i kolegjit do të ftoj paditësin që brenda 

afatit prej tetë (8) ditëve, ti mënjanoj të metat e padisë. Sipas paragrafit 2, të këtij neni, 

përcaktohet se, nëse paditësi brenda afatit të caktuar nuk i mënjanon të metat e padisë, kurse ato 

janë të atilla që e pamundësojnë zhvillimin e procedurës, gjykata do ta hedhë poshtë me vendim 

padinë nëse nuk konstaton se akti administrativ i kontestuar është i pavlefshëm. 
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Nga provat në shkresa të lëndës dëshmohet se gjykata e shkallës së parë pas pranimit të kësaj 

lënde në kompetencë lëndore nga Gjykata Themelore në Prishtinë- Departamenti i 

Përgjithshëm(civil), ka nxjerrë aktvendimin, A nr. 1699/19 të dt. 19.11.2020, me të cilin paditësi 

është ftuar që të bëjë precizimin dhe plotësimin e padisë në kuptim të aspektit subjektiv të 

paditurit, Këshilli i Pavarur Mbikëqyrës i Shërbimit Civil të Kosovës, të bashkëngjet aktin e 

siguruar me ankesë dhe të gjitha provat me të cilat dëshmohet se paraprakisht i ka shtjerrë mjetet 

juridike në procedurë administrative për shërbyesit civil , që pastaj mund të hap konflikt 

administrativ në gjykatë. I autorizuari i paditësit në  precizimin e kërkesëpadisë, të rregulluar 

sipas kërkesës së gjykatës ndër të tjera thekson se, ka ushtruar padi për kompensim dëmi  me që 

e paditura MPMS pa ndonjë arsye nuk ja ka paguar pagat jubilare dhe pagat pas pensionimit, e 

që e kishte për obligim sipas Ligjit për Nëpunës civil nr.03/L-147 , se me padi nuk e konteston 

aktin administrativ, andaj mendon se nuk është vepruar drejtë me kalimin e lëndës nga 

departamenti përgjithshëm (civil) në departament administrativ, kërkon që kjo çështje si 

kontestimore të shqyrtohet nga Dep. i Përgjithshëm (civil).  

 

Duke u nisur nga gjendja si më lartë, kolegji i Gjykatës Supreme vlerëson se me precizimin e 

padis, paditësi nuk e ka rregulluar padinë në kuptim të procedurës  gjyqësore të konfliktit 

administrativ, ashtu si parashihet me dispozitat ligjore të latë cekura të Ligji për Konflikte 

Administrative, gjer sa nuk është kontestuese se  bëhet fjalë për shërbyes civil dhe i njëjti nuk i 

përket kategorisë së punonjësve të cilët nuk janë shërbyes civil, ashtu si parashihet në nenin 4 të 

Ligjit për Shërbimin Civil të Republikës së Kosovës nr. 03/L-149. Me precizimin e padisë 

paditësi nuk e ka përcaktuar se cili është akti administrativ të cilin e konteston me padi, apo se i 

ka shteruar mjetet juridike të çështjes paraprakisht  në procedurë administrative, gjer sa nga 

shkresat e lëndës provohet se me aktvendimin nr. i Prot. ... të dt. 10.10.2018, të nxjerrë nga organi 

punëdhënës  MPMS, me rastin e  arritjes së moshës së pensionimit të paditësit, në pikën (3), të 

këtij vendimi i është njohur e drejta në një pagë shtesë në vlerën e pagës së fundit që ka realizuar. 

Paditësi në bazë të këshillës juridike kundër këtij vendimi, ka pasë të drejtë të ushtroj ankesë në 

organin e shkallë së dytë që nuk dëshmohet se e ka bërë. Gjithashtu sipas padisë dhe 

parashtresave tjera të paditësit si, precizim padie apo ankesë në gjykatë të apelit, nuk provohet 

se në organin punëdhënës  në procedurë administrative të ketë ushtruar kërkesë, apo në një 

mënyrë tjetër ta ketë kërkuar të drejtën të cilën e kërkon me padi, ashtu që pasi ti ketë shtjerrë 

mjetet juridike në procedurë administrative, pastaj të drejtën e tij të kërkoj në procedurë 

gjyqësore.  

  

Pretendimet e cekura të paditësit si më lartë në kërkesë, si dhe theksimet e  tjera, të njëjta si në 

ankesë se, me padi kërkon ti paguhen tri paga jubilare dhe dy paga përcjellëse në pension të 

pleqërisë, se nuk e konteston aktin administrativ të plotfuqishëm ashtu si kanë vendosur gjykatat 

e instancave më të ulëta  si dhe theksimet e tjera në këtë drejtim si në kërkesë, kolegji i Gjykatës 

Supreme i shqyrtoi në tërësi në baza ligjore dhe i refuzon si jo të bazuara dhe jo me ndikim për 

të vendosur ndryshe në këtë çështje  nga ajo e vendosur nga gjykatat e instanca më të ulëta si në 

aktvendimit e tyre,  sepse është fakt se departamenti i përgjithshëm (civil) i Gjykatës Themelore 

në Prishtinë është shpallur jo kompetent dhe e ka dërguar lëndën në kompetencë të departamentit 

administrativ, ky departament ka vepruar me kompetencë në baza ligjore, duke kërkuar nga 
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paditësi të rregulloj padinë në kuptim të dispozitave ligjore të Ligjit për Konflikte 

Administrative, ashtu si parashihet sipas neneve të këtij ligji të cekura si më lartë, sepse mbrojtja 

e të drejtave nga marrëdhënia e punës për shërbyes civil në procedurë gjyqësore shqyrtohet dhe 

vendoset në procedurë të konfliktit administrativ nga departamenti administrativ.     

  

Prandaj Kolegji i kësaj gjykate vlerëson se gjykatat  e instancave më të ulëta  në pamundësi për 

të vazhduar procedurën tutje në këtë lëndë, me që  paditësi nuk e ka bërë plotësimin e padisë  

ashtu si ka qen i detyruar si në pikën një(1) të dispozitivit të aktvendimit të gjykatës së shkallës 

së parë të dt. 19.11.2020, kanë vendosur në baza ligjore me hedhjen poshtë të padisë së paditësit 

si jo të rregullt, përkatësisht të pa plotësuar në afatin ligjor të dhënë ashtu si parashihet në nenin 

33.2 të LKA-së.  

 

Nga të cekurat si më lartë Gjykata Supreme gjeti se gjykata e shkallës së  parë dhe e dytë në këtë 

çështje administrative juridike, drejtë kanë aplikuar dispozitat ligjore të Ligjit për Procedurën 

Administrative, Ligjit për Konflikte Administrative dhe Ligjit për Procedurën Kontestimore. 

Gjykata Supreme i pranon si të drejta dhe ligjore qëndrimet e të dy gjykatave, aktvendimet e tyre 

nuk janë të përfshira me shkelje procedurale apo me  zbatim të gabuar të së drejtës materiale, 

ashtu si theksohet në kërkesë të paditësit. Kjo gjykatë nuk gjen fakte se është cenuar ligji dhe e 

drejta materiale në dëm të palës paditëse, gjer sa vendimet e atakuara me kërkesë janë të qartë  

dhe të arsyetuar mjaftueshëm  lidhur me faktet vendimtare të cilat i aprovon edhe kjo gjykatë. 

 

Nga sa u parashtrua  si më lartë dhe në bazë të nenit 54 parag.1, të LKA-së, u vendos si 

në dispozitiv të këtij aktgjykimi. 

 

 

GJYKATA SUPREME- PRISHTINË 

         ARJ nr. 66/2021, me datë, 21 Korrik 2021 

 

Procesmbajtës,           Kryetari i kolegjit, 

Sherif Krasniqi            Ragip Namani 

 


