
                                                                      ARJ.nr.29/2021 

Gjykata Supreme e Republikës së Kosovës, në kolegjin e përbërë nga gjyqtarët, Ragip Namani, 

kryetar i kolegjit, Shukri Sylejmani dhe Albert Zogaj, anëtar, me pjesëmarrjen e bashkëpunëtorit 

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

„E.“,sh.p.k. me seli në ...., të cilin sipas autorizimit e përfaqëson, avokat Ardian Deskaj nga ......, 

kundër të paditurit, Komisioni i Pavarur për Miniera dhe Minerale,(KPMM),  kërkesë për 

rishikimin e procedurës, duke vendosur lidhur me kërkesën për rishqyrtim të jashtëzakonshëm të 

vendimit gjyqësor, parashtruar kundër aktvendimit të Gjykatës së Apelit , AA nr. 571/2020 të 

datës 11.02.2021, në seancën e mbajtur me  datë 29.04. 2021, merr këtë:  

A K T GJ Y K I M 

Refuzohet si e pabazuar kërkesa e paditësit, “E.”,sh.p.k., për rishqyrtim të jashtëzakonshëm të 

vendimit gjyqësor, e parashtruar kundër aktvendimit të Gjykatës së Apelit , AA nr. 571/2020, të 

datës 11.02.2021.  

                                                    A r s y e t i m i 

Me aktvendimin e kundërshtuar të Gjykatës së Apelit, AA nr. 571/2020, të dt. 11.02.2020, është 

refuzuar si e pabazuar ankesa e paditësit, “E.”,sh.p.k., me seli në ...., ndërsa është vërtetuar 

aktvendimi i   Gjykatës Themelore në Prishtinë – departamenti për konflikte administrative , A 

nr. 621/13, i datës 25.08.2020, me të cilin është hedhur poshtë kërkesa e paditësit  e datës 

07.08.2020, për rishikimin e procedurës, në lëndën A nr.621/13.     

Kundër aktvendimit të lartë shënuar të Gjykatës së Apelit paditësi për mes të autorizuarit, avokat 

Ardian Deskaj në Gjykatë Supreme ka parashtruar kërkesë për rishqyrtim të jashtëzakonshëm të 

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

dispozitave të procedurës  dhe zbatimit të gabuar të së drejtës materiale, me propozim që kërkesa 

e paditësit të aprovohet si e bazuar, të anulohet aktvendimi i kundërshtuar i Gjykatës së Apelit 

AA nr.571/20,i datës 11.02.2021, ndërsa të aprovohet kërkesa për rishikimin e procedurës 

administrative.    
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Gjykata Supreme në pajtueshmëri me nenin 53 të Ligjit për Konfliktet Administrative, ka 

mbajtur seancën, dhe pas vlerësimit të aktvendimit të kundërshtuar, pretendimeve në kërkesë për 

rishqyrtim të jashtëzakonshëm të vendimit gjyqësor dhe shqyrtimit të shkresave tjera të lëndës, 

ka gjetur se:   

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

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

571/2020, të dt. 11.02.2020, është refuzuar si e pabazuar ankesa e paditësit, “E.”,sh.p.k., me seli 

në .... ndërsa është vërtetuar aktvendimi i Gjykatës Themelore në Prishtinë – departamenti për 

konflikte administrative, A nr. 621/13, i datës 25.08.2020, me të cilin është hedhur poshtë 

kërkesa e paditësit e datës 07.08.2020, për rishikimin e procedurës, në lëndën A nr.621/13, pasi 

që paditësi nuk e ka bërë të besueshme  sipas pretendimeve të paraqitura në kërkesë, ekzistimin  

e bazës ligjore për rishikim, ashtu si parashihet në nenin 60.2, të Ligjit për Konfliktet 

Administrative.     

Gjykata Supreme pas shqyrtimit të kërkesës së paditësit për rishqyrtim të jashtëzakonshëm të 

vendimit gjyqësor, dhe dëshmive tjera në dosje të lëndës, gjen se gjykatat e instancave  më të 

ulëta kanë vendosur  drejtë dhe në baza ligjore me mënyrën e vendosjes, dhe ate gjykata shkallës 

së parë  me hedhjen e kërkesës ndërsa gjykata e shkallës së dytë duke e refuzuar ankesën si të pa 

bazuar. Qëndrimin juridik të Gjykatës së Apelit në tërësi e aprovon edhe kjo gjykatë sepse 

akvendimi i atakuar nuk është i përfshirë me shkelje të dispozitave procedurale dhe as meteriale 

ashtu si pretendon paditësi në kërkesë.  

Me nenin 55 par. 1, të Ligjit për Konfliktet Admnistrative , përcaktohet se,”pala e interesuar 

mund të kërkoj rishikimin e një vendimi, që ka marrë formën e prerë, kur;pala mëson për fakte të 

reja ,apo nëse konstaton ose krijon mundësi të përdorë prova të reja, në bazë të cilave konflikti 

admnistrativ do të mund të zgjidhej në mënyrë më të favorshme për të po të ishin shtruar ose 

përdorur këto fakte ,apo prova në procedurën e më parshme gjyqësore ,ndërsa në pikën 1.2, të 

këtij neni përcaktohet se,”vendimi i gjykatës ka ardhur si pasojë e veprës penale të gjyqtarit ,apo 

punëtorit të gjykatës ,ose vendimi është nxjerrë me veprim mashtrues të përfaqësuesit ose të 

autorizuarit të palës, të kundërshtarit të tij, ose të përfaqësuesit apo të autorizuarit të 

kundërshtarit, kurse ky veprim përbën vepër penale”, pika 1.3, e këtij neni përcakton se,” 



vendimi është bazuar në aktgjykimin e nxjerrë në çështjen penale apo civile, kurse ky aktgjykim 

është anuluar më vonë me vendim gjyqësor të formës së prerë”,pika 1.4 përcakton se,” 

dokumenti në të cilin bazohet vendimi është i falsifikuar apo nëse dëshmitari,eksperti,ose pala 

gjatë dëgjimit para gjykatës ka dhën deklarat të rreme, kurse vendimi i gjykatës është bazuar në 

këtë deklaratë”,,pika 1.5 përcakton ,”kur pala konstaton apo krijon mundësi ta përdorë vendimin 

e mëparshëm të nxjerrë në të njëjtin konflikt admnistrativ”, si dhe pika 1.6 , e këtij neni 

përcakton se,”personit të anteresuar nuk i është dhënë mundësia për të marrë pjesë më konfliktin 

admnistrativ”.    

Bazuar në dispozitën ligjore të cituar si më lartë Gjykata Supreme vlerëson se gjykatat e 

instancave më të ulëta kanë vendosur drejtë me hudhjen poshtë të kërkesës së paditësit për 

rishikimin e procedurës, me të cilën ka kërkuar anulimin e aktgjykimit të plotëfuqishëm të 

gjykatës së shkallës së parë, A nr. 621/13, dt.31.08.2017, dhe vendimit të organit të paditur të 

KPMM, nr….., të dt. 17.04.2013, si dhe kompensimin e dëmit në shumë prej 1,418.560.012 

euro, sepse provat në të cilat bazohet, se ka pranuar një ftesë dhe padi nga Gjykata Themelore 

Pejë-dega në Klinë, sipas lëndës C.nr.433/19,sipas së cilës dëshmohet se është paditur nga S. dhe 

S. B.  për kompensim dëmi, lidhur me një kontratë të pa realizuar të lidhur me ta  në kohën gjer 

sa ky subjekt ishte i pajisur me licencë nga KPMM, me të drejtë edhe nga gjykata e apelit janë 

vlerësuar se nuk janë  prova relevante apo me ndikim për tu aprovuar kërkesa për rishikim , 

prandaj edhe sipas vlerësimit të Gjykatës Supreme paditësi nuk e ka të bërë të besueshme 

kërkesën për ekzistimin e bazës ligjore, sipas dispozitës së cituar si më lartë nga neni 55.1, pika 

1.1, të LKA-së për rishikimin e procedurës.  

Gjykata Supreme pretendimet e paditësit në kërkesë për rishqyrtim të jashtëzakonshëm, të cekura 

si më larët, si dhe theksimet ndër të  tjera se; pasi Qeveria e Kosovës merr vendim për ndalimin e 

eksploatimit të mineraleve inerte nga shtretërit, brigjet dhe hapësirat për rreth lumenjve në tërë 

territorin e Kosovës, KPMM me datë 07.03.2011 ia pezullon licencën,  kundër KPMM, ushtron 

padi dhe gjykata e shkallës së parë me aktgjykimin e plotfuqishëm A nr.621/13, të dt. 

31.08.2017, ia refuzon kërkesë padinë, prandaj tani vlerëson se  janë krijuar rrethana të reja  me 

marrjen e  ftesës dhe padisë me datë 21.07.2020 nga gjykata në Klinë, si i paditur për shkak të 

mos përmbushjes së kontratës së lidhur me paditësi e cekur si më lartë të cilët tani kërkojnë  

zbatimin e kontratës  nga ky subjekt, prandaj në bazë të këtyre provave të reja kërkon rishikimin  



e procedurës etj., kolegji i Gjykatës Supreme këto pretendime dhe të tjerat si në kërkesë, i 

shqyrtoi në tërësi në baza ligjore dhe i vlerëson se nuk janë të bazuara ligjërisht, andaj nuk janë 

me ndikim  për vërtetimin e një gjendje tjetër nga ajo e vërtetuar gjykata e shkallës së dytë, sepse 

edhe në procedurë të shqyrtimit të jashtzakonshëm të vendimit gjyqësor, nuk ka ofruar prova në 

bazë të cilave do të justifikohej kërkesa për rishikimin e vendimit gjyqësor, ashtu si parashihet 

sipas kushteve të përcaktuara  në nenin 55.1, të LKA-së. Provat në të cilat thirret nuk janë me 

peshë juridike për tu lejuar rishikimi i procedurës  dhe për tu zgjidhur çështja ndryshe në favor të 

tij, nga ajo e përfunduar me aktgjykimin e formës së prerë.  

Mbi këtë gjendje të fakteve si më lartë, sipas vlerësimit të kësaj gjykate rezulton se, aktvendimi i 

goditur i gjykatës së shkallës së dytë është i qartë dhe i kuptueshëm. Në arsyetimin e aktvendimit 

të kundërshtuar janë dhënë arsye të mjaftueshme lidhur me faktet vendimtare të cilat i pranon 

edhe kjo gjykatë. Gjykata vlerëson se edhe drejta materiale është zbatuar në mënyrë të drejtë dhe 

nuk është shkelur ligji në dëm të paditësit.  

Nga ajo që u parashtrua më lart, dhe në bazë të nenit 54, paragrafi 1, të Ligjit për Konfliktet 

Administrative, u vendos si  në dispozitiv të këtij aktgjykimi.  

GJYKATA SUPREME E KOSOVËS NË PRISHTINË 

    ARJ.nr.29/2021, me datë 29.04. 2021 

Procesmbajtës,                 Kryetari i kolegjit,  

Sherif Krasniqi                   Ragip Namani 


