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Numri i lëndës: 2019:270231 

Datë: 04.08.2021 

Numri i dokumentit:     02061705 

          ARJ nr.67/2021 

 

Gjykata Supreme në Prishtinë, në kolegjin e përbërë nga gjyqtarët; Ragip Namani 

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

profesional Sherif Krasniqi procesmbajtës, në konfliktin administrativ sipas padisë së paditësit, 

A.K. nga P............, kundër të paditurës, Agjencia Kadastrale e Kosovës-Ministria e Mjedisit dhe 

Planifikimit Hapësinor,(AKK-MMPH), me bazë juridike kompensim i pagave pas pensionimit, 

duke vendosur sipas kërkesës së paditësit për rishqyrtim të jashtëzakonshëm të  vendimit 

gjyqësor, parashtruar kundër aktvendimit të Gjykatës së Apelit në Prishtinë, AA nr.190/2021, të 

datës  04.03.2021, në seancën e kolegjit të  mbajtur me datë 21 korrik 2021, merr;  

        

A K T G J Y K I M 

 

Aprovohet si e bazuar kërkesa e paditësit A.K., për rishqyrtim të jashtëzakonshëm të 

vendimit gjyqësor. Anulohen aktvendimi i Gjykatës së Apelit në Prishtinë AA. 190/2021, të 

datës  04.03.2021, dhe aktvendimi i Gjykatës Themelore në Prishtinë  – Departamenti për Çështje 

Administrative, A nr. 468/18 i datës 29.01.2021. Lënda i kthehet gjykatës së shkallës së parë në 

rivendosje.  

     

A r s y e t i m i 

 

Me aktvendimin e kontestuar të Gjykatës së Apelit në Prishtinë, AA. 190/2021 të datës  

04.03.2021, është refuzuar si e pabazuar ankesa e paditësit, A. K. e datës 16.02.2021, ndërsa 

aktvendimi i Gjykatës Themelore në Prishtinë – Departamenti për Çështje Administrative, A. nr. 

468/18 i datës 29.01.2021, vërtetohet.   

 

Paditësi në këtë gjykatë në afat ligjor parashtron kërkesë për rishqyrtim të 

jashtëzakonshëm të vendimit gjyqësor, me të cilën e konteston ligjshmërinë e aktvendimit të 

Gjykatës së Apelit AA nr. 190/2021 të datës  04.03.2021, për shkak të; aplikimit të gabuar të 

drejtës materiale si dhe shkeljes së dispozitave procedurale. Propozon që Gjykata Supreme të bie 

aktgjykim me të cilin anulohet si jo ligjor Aktvendimi i Gjykatës së Apelit, dhe lënda ti kthehet 

gjykatës së shkallës së parë në rivendosje. 

 

Gjykata Supreme në bazë të nenit 53 të Ligjit për Konflikte Administrative, ka mbajtur 

seancë dhe pas vlerësimit të aktvendimeve të atakuara, pretendimeve si në kërkesë dhe shqyrtimit  

edhe të  shkresave tjera të lëndës gjen se;  
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Kërkesa  për rishqyrtim të jashtëzakonshëm të vendimit gjyqësor është e bazuar.  

 

Nga shkresat e lëndës rezulton se paditësi në Gjykatë Themelore Prishtinë-departament 

të përgjithshëm(civil),ka ushtruar padi kundër të paditurës AAK-MMPH, me kërkesë padi që ti 

paguhet shuma prej 3,515.21 euro, në emër të shkuarjes në pension, ate jubilare me kamatë 

ligjore nga parashtrimi i  padisë e gjer në pagesën definitive. Departamenti Civil me Aktvendimin 

e saj C.nr. 1004/17 të dt. 26.12 2017, shpallet jo kompetent në pikëpamje lëndore për të vendosur 

në këtë çështje juridike, bazuar në nenin 3 dhe 4 të Ligjit për Shërbimin Civil. Gjykata e shkallës 

së pare, departamenti administrativ pas pranimit të kësaj lënde në kompetencë lëndore, ka nxjerrë 

aktvendimin, A nr.  468/18 të dt. 30.10.2020, me të cilin paditësi është ftuar që të bëjë plotësimin 

e padisë të dt. 19.04.2017, duke e nënshkruar të njëjtën, dhe të precizoj saktë kërkesëpadinë. 

Paditësi në afat ligjor e bënë plotësimin e padisë duke e nënshkruar të njëjtën , me kërkesë padi  

citim, ”që të obligohet e  paditura AKK-MMPH ti paguaj shumën prej 2,812.20 euro në emër të 

shkuarjes në pension, me kamatë ligjore  nga dita e  parashtirimit të kësaj padie  gjer në pagesën 

definitive, dhe ti bartë shpenzimet e procedurës gjyqësore”. Plotësim padisë i bashkëngjet 

Vendimin e plotëfuqishëm të  AKK-MMPH, nr. Prot. .... të dt. 08.09.2016, ( të njëjtin ia kishte 

bashkangjit edhe padisë).  

 

Gjykata e shkallës së parë me aktvendimin A nr. 468/18, të dt. 29.01.2021, e hedhë poshtë 

padinë e paditësit nën shenjën A nr. 468/18, duke arsyetuar se, paditësi nuk ka vepruar sipas 

sugjerimeve të dhëna në aktvendimin për plotësimin e padisë ,pasi që nuk e ka rregulluar padinë 

ashtu siq përcaktohet në nenin 30 par.1, i cili paragraf rregullon  se një padi duhet të përfshijë 

mes tjerash edhe aktin administrativ kundër të cilit është drejtuar padia ,si dhe në cilin drejtim 

dhe vëllim propozohet anulimi i aktit administrativ.  

   

Me aktvendimin e kontestuar të Gjykatës së Apelit, AA. 190/2021, të datës  04.03.2021, 

është refuzuar si e pabazuar ankesa e paditësit, ndërsa vërtetohet aktvendimi i Gjykatës 

Themelore në Prishtinë – Departamenti për Çështje Administrative, A. nr. 468/18 i datës 

29.01.2021,me arsyetim gjykata e shkallë së parë ka vendosur në baza ligjore sepse paditësi  në 

asnjë fazë të procedurës  nuk ofron dëshmi se ka vepruar në bazë të dispozitave  të LKA-së, gjer 

sa me padi dhe plotësim padi ka kërkuar ti paguhet shuma  e cekur si më lartë prej 2,812.20 euro, 

dhe pasi paditësi nuk e ka kontestuar ndonjë akt administrativ përfundimtar i njëjti nuk i ka 

evituar të metat e padisë  konform dispozitave ligjore të kërkuara, andaj  me të drejtë i është 

hedhë padia si në vështrim të nenit 33.2 të LKA-së si e pa rregullt.  

 

Gjykata Supreme  duke u nisur nga gjendja e tillë e çështjes pas ekzaminimit të 

aktvendimit të atakuar të gjykatës së apelit dhe atij të shkallës së parë sipas pretendimeve në 

kërkesë për rishqyrtim të jashtëzakonshëm, si dhe shkresave të tjera të lëndës vlerëson se nuk 

mund të aprovohen si të drejtë dhe ligjor qëndrimet juridike të gjykatave të instancave më të 

ulëta të dhëna si në aktvendimet e kontestuara me hedhjen poshtë të padisë së paditësit, meqë të 

njëjtit janë të përfshirë me shkelje esenciale të dispozitave të nenit 182.2,pika n), të Ligjit për 

Procedurën Kontestimore, ( i aplikueshëm në procedurë të konfliktit administrativ në bazë të 

nenit të 63 të LKA). Aktvendimet e instancave më të ulëta rezultojnë, kontradiktor  me 

aktvendimin  për plotësimin e padisë, A nr. 468/18, të dt. 30.10.2020, ku nga paditësi është 

kërkuar, që ai të nënshkruan padinë, dhe të bëjë precizimin e saktë të kërkesë padisë, gjer sa 

paditësi e ka bërë plotësimin e padisë, duke e nënshkruar dhe duke bërë precizimin e saj si u 

citua si më lartë.  

 

Kolegji i Gjykatës Supreme vlerëson se gjykata e shkallës së parë me vendimin e saj për 

plotësim padie të dt. 30.10.2020,  nuk e ka udhëzuar paditësin drejtë dhe ligjërisht ashtu si 

parashihet në nenin 33.1 të LKA-së, që ai  të obligohet të bëjë plotësimin e padisë, si parashihet 
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me dispozitat e LKA-së. Paditësi është dashtë të udhëzohet, që në procedurë të konfliktit 

administrativ  ai mund të filloj procedurë gjyqësore me padi, kundër aktit administrativ të shkallë 

së dytë apo shkallës së parë, kur ankimimi nuk lejohet, apo të tregoi se cilin akt administrativ e 

konteston me padi, ashtu si parashihet në nenin 13, mandej në cilin drejtim e atakon aktin, i cili 

duhet ti bashkëngjitet padisë si në kuptim të nenit 30 të LKA-së. Dispozitivi i  aktvendimi për 

plotësimin e padisë është dashtë të jetë i qartë, konkret  dhe i kuptueshëm sepse prodhon pasoja 

juridike, paditësi nuk është sugjeruar tekstualisht në mënyrë konkrete se çka duhet të rregullojë 

në plotësim padi në procedurë gjyqësore të konfliktit administrativ, por vetëm është obliguar ta 

nënshkruaj dhe të  bëjë precizimin e kërkesë padisë, pa e bërë të çart dhe të kuptueshëm se çka 

kërkohet me precizim të kërkesë padis. Në arsyetim të këtij aktvendimi, vetëm janë cituar 

dispozitat ligjore nga neni 13, 30 dhe 33 të LKA-së. 

 

Nga këto fakte  si dhe theksimet në kërkesë të paditësit, rezulton se nuk është e 

qëndrueshme mënyra e vendosjes si në aktvendimet e kontestuara të gjykatave më të ulëta me 

hedhjen e padis së paditësit dhe arsyet e dhëna, prandaj aktvendimet ai i shkallës së parë dhe të 

dytë rezultojnë jo të drejtë dhe ligjor dhe kontradiktor me aktvendimin për plotësimin e padisë, 

me të cilin në dispozitiv të tij  paditësi nuk është udhëzuar si në kuptim të nenit 33.1 të LKA-së, 

që të bëjë plotësimin e padisë në kuptim të dispozitave të LKA-së, dhe të bashkëngjes aktin 

përfundimtar për tu vlerësuar ligjshmëria e tij si në kuptim të nenit 9 të LKA, gjer sa për këto 

shkaqe (por jo të kërkuara nga paditësi), hedhet padia e tij. Nga këto arsye të cekura si më lartë 

rezulton se aktvendimi i shkallës së dytë është i përfshirë  me shkelje nga neni 194 dhe 204 të 

Ligjit për procedurën Kontestimore sepse, nuk e ka bërë ekzaminimin e aktvendimit të shkallës 

së parë në pjesën që është goditë me ankesë nga paditësi dhe shkaqeve  që kanë qen të rëndësisë 

vendimtare të theksuara në ankesë për dhënien e vendimit të saj të ligjshëm. Prandaj të dy 

aktvendimet  e kontestuara, i Gjykatës së Apelit  AA. 190/2021, i datës  04.03.2021, dhe i  

Gjykatës Themelore në Prishtinë- Departamenti për Çështje Administrative, A. nr. 468/18 i datës 

29.01.2021,anulohen si jo të drejtë dhe ligjor dhe lënda i kthehet gjykatës së shkallës së parë në 

rivendosje.   

 

Gjykata e shkallës së parë detyrohet që në procedurën e përsëritur, ti kushtoj kujdes të 

gjeturave dhe vërejtjeve të paraqitura si më lartë në këtë aktgjykim, ashtu si parashihet edhe në 

nenin 54.3 të LKA, dhe të vazhdoj me procedimin e kësaj çështje juridike administrative, si në 

kuptim të nenit 33 të LKA-së, ashtu që paditësi të udhëzohet qartë dhe ligjërisht se si duhet të 

rregulloj plotësimin e padisë në procedurë të konfliktit administrativ, sipas dispozitave të LKA-

së, ashtu si parashihet në nenin 30 të LKA-së, që normon se  çka duhet të përfshijë dhe përmbajë 

padia, si dhe ti bashkëngjitet akti që kontestohet. Gjykata  e shkallës së parë duhet të veproj në 

plotni duke respektuar parimin e ndihmës së palës së painformuar ashtu si parashihet në nenin 8 

të LKA-së, që duhet të kujdeset që mos informimi i palës  të mos jetë në dëm të drejtave të cilat 

i kanë në bazë të ligjit. 

 

Nga  theksimet si më lartë dhe në bazë të nenit 54, paragrafi 2 dhe 3, të Ligjit për 

Konfliktet Administrative, u vendos si në dispozitiv të këtij aktgjykimi.  

 

GJYKATA SUPREME  NË PRISHTINË 

ARJ nr. 67/2021, me datë 21 korrik 2021,  

Procesmbajtës,             Kryetari i kolegjit,  

Sherif Krasniqi                             Ragip Namani 


