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          ARJ nr.55/2021 

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

kryetar, Shukri Sylejmani dhe Albert Zogaj anëtarë, me pjesëmarrjen e bashkëpunëtorit 

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

Q. P.,”K. C. QPK” ......, të cilën me autorizim e përfaqëson Shoqëria e Avokatëve Sejdiu & 

Qerkini, .......  kundër të paditurës Banka Qendrore e Republikës së Kosovës,(BQK), lidhur me 

kërkesën për rishikimin e procedurës, duke vendosur sipas kërkesës së paditësit për rishqyrtim 

të jashtëzakonshëm të  vendimit gjyqësor, parashtruar kundër aktvendimit të Gjykatës së Apelit 

në Prishtinë, AA nr.747/19, të datës  04.03.2021, në seancën e kolegjit të  mbajtur me datë 

17.06.2021, merr;  

         A K T G J Y K I M 

Aprovohet si e bazuar kërkesa e paditësit, Q.P.,”K. C.QPK”, për rishqyrtim të 

jashtëzakonshëm të vendimit gjyqësor, anulohen aktvendimi i Gjykatës së Apelit në Prishtinë 

AA.747/2019,  i datës 04.03.2021, dhe aktvendimi i Gjykatës Themelore në Prishtinë  – 

Departamenti për Çështje Administrative, A nr. 1803/2015,  i datës, 02.09.2019. Lënda i kthehet 

gjykatës së shkallës së parë për rivendosje.  

    A r s y e t i m i  

Me aktvendimin e kontestuar të Gjykatës së Apelit në Prishtinë ,AA. 747/2019, të datës 

04.03.2021,është refuzuar si e pabazuar ankesa e paditësit , Q. P.,”K.C. QPK”, ndërsa aktvendimi 

i Gjykatës Themelore në Prishtinë – Departamenti për Çështje Administrative, A. nr. 1803/2015, 

i datës 02.09.2019, vërtetohet.   

Paditësi  për mes përfaqësuesit sipas autorizimit, Shoqëria e Avokatëve Sejdiu&Qerkini,  

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. 

747/2019, të datës 04.03.2021, për shkak të; aplikimit të gabuar të Ligjit nr. 03/L-202, për 

Konflikte Administrative,(LKA),dhe aplikimit të gabuar të Ligjit  nr. 03/L-06, për Procedurën 

Kontestimore. Propozon që Gjykata Supreme të bie aktgjykim me të cilin aprovohet kërkesa për 

rishqyrtim të jashtëzakonshëm të vendimit gjyqësor  të formës së prerë  dhe të anulohen 

aktvendimi i Gjykatës së Apelit në Prishtinë  AA. 747/2019, dhe aktvendimi i Gjykatës 
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Themelore në Prishtinë – Departamenti për Çështje Administrative  A. nr.1803/2015, i dt. 

02.09.2019.  

Gjykata Supreme , në bazë të nenit 53 të Ligjit për konflike administrative , ka mbajtur 

seancë dhe pas vlerësimit të aktvendimeve të atakuara sipas pretendimeve si në kërkesë dhe 

shqyrtimit  edhe të  shkresave tjera të lëndës gjen se;  

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

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

Nr. 747/2019, të datës 04.03.2021, është refuzuar si e pabazuar ankesa e paditësit , Q. P..”K. C. 

QPK”, ndërsa  vërtetohet aktvendimi  i Gjykatës Themelore në Prishtinë –Departamenti për 

Çështje Administrative A. nr. 1803/2015, i datës 02.09.2019, me të cilin hedhet poshtë si e pa 

lejuar kërkesa e paditëses, Q.P.,”K. C. QPK”, ....., për rishikimin e Aktvendimit, A nr. ....../2015, 

të datës 26.04.2016, e me të cilin ishte hedhur poshtë padia e paditësit si e parakohshme  për 

shkak se, paditësi nuk i kishte shterrur mjetet juridike në  organin e paditur, në BQK. Gjykata e 

shkallës së parë kishte arsyetuar vendimmarrjen, duke iu referuar nenit 55.1 të LKA, se paditësi 

nuk  kishte paraqitur prova për tu plotësuar kushtet për rishikimin e  vendimit të plotfuqishëm, 

ashtu si parashihen  me këtë nen. 

Gjykata Supreme  duke u nisur nga gjendja e tillë e çështjes vlerëson se, nuk mund të 

aprovohen si të drejta dhe ligjore qëndrimet juridike të gjykatave të instancave më të ulëta të 

dhëna si në aktvendimet e kontestuara, meqë të njëjtit janë të përfshirë me shkelje esenciale të 

dispozitave të Ligjit për Konfliktet Administrative dhe Ligjit për Procedurën Kontestimore, ( i 

aplikueshëm në procedurë të konfliktit administrativ në bazë të nenit të 63 të LKA), prandaj të 

dy aktvendimet  e kontestuara, i Gjykatës së Apelit  AA. 747/2019, i dt.04.03.2021 dhe i  

Gjykatës Themelore në Prishtinë- Departamenti për Çështje Administrative A. nr. 1803/2015, i 

datës 02.09.2019,  anulohen si jo ligjor.   

Gjykatat e Apelit kë bërë shkelje esenciale të dispozitave të nenit 182, paragrafi 2, pika 

(c), lidhur me nenin 67 pika d), të  Ligjit për Procedurën Kontestimore, i cili  parasheh që, shkelja 

esenciale e procedurës kontestimore ekziston, kur në nxjerrjen e aktgjykimit ka marrë pjesë 

gjyqtari i cili sipas ligjit duhet të përjashtohet, respektivisht me vendim të gjykatës ka qen i 

përjashtuar, ose me rastin e dhënies së vendimit ka marrë pjesë  personi i cili nuk e ka cilësinë e 

gjyqtarit e po ashtu nga neni. Po ashtu ka vepruar në kundërshtim edhe me nenin 194 të LPK-së, 

duke mos e ekzaminuar në  tërësi aktvendimin e ankimuar sipas pretendimeve në ankesë.  

 Bazuar në dispozitën e cituar si më lartë kolegji i gjykatës supreme vlerëson se janë të 

qëndrueshme theksimet si në kërkesë të paditësit lidhur me pjesëmarrjen e gjyqtares Delushe 

Halimi, gjatë vendosjes së kësaj çështje në gjykatën e shkallës së parë, e po ashtu në shkallën e 

dytë, sepse e njëjta  gjer sa ishte gjyqtare në Gjykatën Themelore –Departamenti për Çështje 

Administrative,  në këtë lëndë si gjyqtare individuale ka nxjerrë Aktvendimin, A nr. 1803/2013, 

me datë 26.04.2016, me të cilin është hedhë poshtë padia e paditësit , Q. P..”K. C. QPK”, si e 

parakohshme. Kundër këtij Aktvendimi pala paditëse ka ushtruar kërkesë për rishikimin e të 

njëjtit ashtu si parashihet në nenin 55 të LKA. Gjykata Themelore Prishtinë me gjyqtare Arjeta 

Sadiku me aktvendimin e ankimuar, A nr. 1803/15 të dt. 02.09.2019, e hedh poshtë kërkesën e 
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paditësit për rishikimin  e aktvendimit 1803/13 të dt. 26.04.2016 me arsyetim se, nuk e ka bërë 

të besueshme kërkesën me ndonjë fakt të bazuar në prova konkrete sipas  bazave ligjore të 

përcaktuara me ligj. 

 Gjykata e Apelit, duke vendosur sipas ankesës së paditësit, kundër Aktvendimit, A nr. 

1803/15 të dt. 02.09.2019, në kolegjin prej tre gjyqtarë  , ka nxjerrë Aktvendimin AA nr. 747/19,  

të dt. 04.03.2021, me të cilin refuzohet ankesa e paditësit, gjer sa në përbërje të këtij kolegji është  

gjyqtarja Delushe Halimi. Prandaj kolegji i Gjykatës Supreme vlerëson se në këtë lëndë gjyqtarja 

e njëjtë është dashur të përjashtohet nga ky proces gjyqësor, ashtu si parashihet edhe në  kuptim 

të nenit 67 pika d) të LPK-së, sepse gjyqtari nuk mund të procedoj çështjen juridike, në qoftë se 

në të njëjtën çështje ka marrë pjesë në dhënien e vendimit të gjykatës më të ulët,  ose të organit 

tjetër, ose në procedurën e ndërmjetësimit. Prandaj ky aktvendim i gjykatës së Apelit është i pa 

qëndrueshëm.   

Kolegji i Gjykatës Supreme po ashtu vlerëson se në këtë çështje ashtu si pretendohet në 

kërkesë të paditësit janë cenuar edhe dispozitat ligjore të LKA-së, sepse gjykatat e instancave 

më të ulëta, përkatësisht gjykata e shkallës së parë ,procedurën e ka zhvilluar sipas dispozitave 

të Ligji për Konflikte administrative në fuqi, Ligji nr. 03/L-202, i nxjerrë 16 shtator 2010, (Gaz. 

Zyrt. e Republikës së Kosovës, viti V nr.82/21 Tetor 2010), gjer sa në fuqi në kohën e ushtrimit 

të padisë  nga paditësi Q. P.,”K. C. QPK”, kundër të paditurës Banka Qendrore e Republikës së 

Kosovës, ishte në fuqi, ish LKA i aplikueshëm, ( Gaz. zyrt. RSFJ nr.4/77). 

Sipas nenit 70 të LKA, (Ligji nr. 03/L-202), parashihet se, citim “ për paditë e paraqitura 

deri në ditën e hyrjes në fuqi të këtij ligji, do të zbatohen procedurat sipas dispozitave të 

deritanishme, për veç nëse ky ligj është më i favorshëm për palën.”  

Kolegji vlerëson se gjykatat e instancave më të ulëta sipas çështjes në shqyrtim është 

dashur ti zbatojnë dispozitat ligjore, ashtu si përcaktohet në nenin 70 të ligjit të tanishëm të cituar 

si më lartë, për veç nëse do të ishte më i favorshëm për paditësin ligji i tanishëm në fuqi. Gjykata 

e shkallës së parë duke u thirrë në pretendimet e paditësit, në aktvendimin e ankimuar, vetëm 

konstaton se, neni 26, i ish LKA-së, i ka paraparë kushtet e njëjta lidhur me heshtjen 

administrative, por nuk ka bërë krahasimin e dispozitave ligjore të ish ligjit në fuqi dhe ligjit të 

tanishëm për të dhënë arsye bindëse  dhe ligjore, gjer sa gjykata e shkallës së dytë në këtë drejtim 

fare nuk i ka shqyrtuar pretendimet e paditësit si në ankesë, që kryesisht kanë të bëjnë me 

aplikimin e gabuar të Ligjit për Konfliket Admnistrative, me çka ka vepruar në kundërshtim  me 

nenin 194 të LPK-së, duke mos e ekzaminuar në këtë  pjesë aktvendimin e ankimuar, e që është 

dashur të kujdeset edhe ex officio, për zbatimin e të drejtës materiale.   

 Nga theksimet si më lartë  për shkak se aktvendimet e kontestuara janë të përfshirë me 

shkeljet e pretenduara si në kërkesë dhe si  në kuptim të dispozitave të cekura dhe të cituara  si 

më lartë e të cilat shkelje kanë patur ndikim për marrjen e vendimit të ligjshëm, të njëjtit  nga 

kolegji i kësaj gjykate anulohen dhe lënda i kthehet gjykatës së shkallës së parë në rivendosje.  

Gjykata e shkallës së parë detyrohet që në procedurën e përsëritur  ashtu si parashihet 

edhe në nenin 54.3 të LKA, ti kushtoj kujdes të gjeturave dhe vërejtjeve të paraqitura si më lartë 
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në këtë aktgjykim, të vërtetoj faktet dhe dëshmitë lidhur me pretendimet e paraqitura në kërkesë 

për rishikimin e vendimit të plotfuqishëm të gjykatës, të shqyrtoj çështjen ashtu si parashihet në 

nenin 70 të LKA-së, duke zbatuar procedurat sipas ligjit që ishte në fuqi dhe varësisht nga gjendja  

e vërtetuar  duke aplikuar drejtë të drejtën materiale, të merrë vendim të drejtë, bazuar në prova 

dhe ligj. 

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 –PRISHTINË 

  ARJ nr. 55/2021, me datë 17 Qershor 2021,  

Procesmbajtës,           Kryetari i kolegjit, 

Sherif Krasniqi             Ragip Namani 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


