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                                                           Rev.nr.208/2022 
 

 

                 GJYKATA SUPREME E KOSOVËS NË PRISHTINË, në kolegjin e përbërë nga 

gjyqtarët Shukri Sylejmani - kryetar i kolegjit, Rrustem Thaqi dhe Muhamet Rexha, anëtarë të 

kolegjit, në çështjen kontestimore të paditësit A.Sh. nga P., me banim në Lagjen "…, të cilin e 

përfaqëson av. Adelina Isufi nga P., kundër të paditurës Republika e Kosovës - Qeveria e 

Kosovës-Zyra e Kryeministrit, me seli në Prishtinë të cilën e përfaqëson Avokatura Shtetërore e 

Republikës së Kosovës, për shkak të anulimit të vendimit të paditurës nr…, datë 15.04.2016 për 

emërimin e anëtarëve të Komisionit për hetimin e aksidenteve dhe incidenteve aeronautike ( më 

tutje KHAIA ),  duke vendosur lidhur me revizionin e të autorizuarit të paditësit paraqitur kundër 

Aktgjykimit të Gjykatës së Apelit të Kosovës  Ac.nr. 2209/17 datë 28.10.2021,  në seancën e 

kolegjit, të mbajtur më datën 19.10.2022,  merr këtë: 

 

                                                          A  K  T  G  J  Y  K  I  M 

 

 

                     REFUZOHET i pa bazuar revizioni i autorizuarit të paditësit, i paraqitur kundër 

Aktgjykimit të Gjykatës së Apelit të Kosovës  Ac.nr. 2209/17 datë 28.10.2021, 

 

                                                                

                                                        A   r    s    y   e   t    i   m   i 

 

 

                   Me aktgjykimin e Gjykatës së Apelit të Kosovës  Ac.nr. 2209/17 datë 28.10.2021 

është refuzuar e pathemeltë ankesa e paditësit A. Sh. nga P., dhe është vërtetuar aktgjykimi i 

Gjykatës Themelore në Prishtinë, C.nr.1182/16 datë 31.03.2017, me të cilin është refuzuar në 

tërësi e pabazuar kërkesëpadia e paditësit me të cilën ka kërkuar që "të anulohet vendimi nr…, 

dt.15.04.2016 për emërimin e anëtarëve te Komisionit për hetimin e aksidenteve dhe incidenteve 

aeronautike dhe paditësi të riemërohet anëtar i Komisionit për hetimin e aksidenteve dhe 
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incidenteve aeronautike dhe obligohet e paditura që paditësit t'i kompensoj të ardhurat personale. 

II. Secila palë i bart shpenzimet e veta procedurale." 

                    

                  Kundër aktgjykimit të sipër përmendur të gjykatës së shkallës së dytë, në afat ligjor 

përfaqësuesuesi i autorizuar i paditësit, ka paraqitur revizion për shkak shkeljeve të dispozitave 

të procedurës kontestimore dhe për shkak të zbatimit të gabuar të drejtës materiale, me propozim 

që të aprovohet i bazuar revizioni i paditësi A. Sh., ashtu që ,, ndryshohet aktgjykimi i shkallës 

së parë dhe të dytë, dhe aprovohet e bazuar në tërësi  kërkesëpadia e paditësit’’. 

                 

                  E paditura nuk ka parashtruar përgjigje në revizionin e palës paditëse. 

                 

                 Gjykata Supreme e Kosovës, në kuptim të nenit 215 të Ligjit për Procedurë 

Kontestimore ( LPK) dhe sipas pretendimeve të revizionit, shqyrtoi aktgjykimin e goditur dhe 

shkresat e lëndës, dhe gjeti se: 

                

                 -Revizioni i të autorizuarit të paditësit është i pa bazuar. 

                

                 Gjykata e shkallës së parë, në procedurë provuese ka vërtetuar se në mes palëve ishte 

jo kontestuese se  në vitin 2009, paditësi është emëruar anëtar i KHAIA për një mandat 

pesëvjeçar, ndërsa pas skadimit të mandatit (06.11.2014) ka vazhduar të punoj deri më 

05.02.2015, derisa përmes emailit është njoftuar se nuk i vazhdohet mandati,  e paditura nga 

muaji shkurt 2014 deri në muajin shkurt 2016, ka shpallur dhe rishpallur konkurs për pozitën 

anëtar i KHAIA,  paditësi ka aplikuar në konkurset e shpallura , dhe është ftuar për intervistë 

mirëpo nuk është përzgjedhur për anëtar të KHAIA, ndërsa me vendimin e të  paditurës nr. .., dt. 

15.04.2016 anëtarë të KHAIA janë përzgjedhur kandidati A. D., dhe M. B., e jo paditësi. Kundër 

këtij vendimi paditësi ka parashtruar ankesë por nuk ka pranuar asnjë përgjigje lidhur me këtë 

ankesë. Si fakt kontestues ka gjetur  ligjshmërinë e këtij vendimi të paditurës. 

                

                  Pas vlerësimit të provave e njëjta gjykatë gjeti se kërkesëpadia e paditësit është e 

pabazuar, pasi emërimi i kandidatëve sipas vendimit kontestues ka rezultuar të jetë marrë në 

pajtim me kriteret e përcaktuara në konkurs dhe me dispozitat e Ligjit për aviacionin civil. Në 

këtë kuptim gjykata përkujton se sipas konkursit të hapur më 04.02.2016 deri më 18.02.2016 për 

pozitat inspektor i operimeve dhe inspektor i inxhinierisë në  KHAIA si kriter obligativ është 

paraparë: njohuria e konsiderueshme e gjuhës angleze, përvoja e konsiderueshme teknike në 
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industrinë e aviacionit; kandidati të mos jetë shpallur fajtor për vepër penale, të mos ketë interes 

direkt ose indirekt monetar financiar apo ndonjë interes tjetër në çfarëdo organizate afariste e cila 

është angazhuar në sektorin e aviacionit civil si dhe të jetë person me moral të lartë dhe integritet 

profesional, kritere këto të cilat janë paraparë edhe në nenin 31.7 të Ligjit për aviacionin civil. 

Në kualifikimet e dëshirueshme janë përcaktuar: diploma e Fakultetit të inxhinierisë apo fusha të 

ngjashme ose licencë piloti në fusha të ngjashme; posedues i licencës së pilotit të transportuesit 

të linjave ajrore apo certifikatës komerciale të pilotit me certifikatë mjekësore të klasës së parë; 

njohuri në fushën e aviacionit; njohuri të mira mbi mekanikën; komunikimet dhe/ose sistemet 

eklektronike të aeroplanëve që përdoren për shërbimet e navigimit ajror dhe njohuri mbi 

menaxhimin e projekteve.  

                   

                 Në këtë gjendje faktike të vërtetuar kësi soji, nuk rezulton se emërimi i anëtarëve të 

KHAIA, sipas vendimit 05/84, dt. 15.04.2016 të ketë qenë në kundërshtim me dispozitat e ligjit 

material dhe as në kundërshtim me konkursin, pasi vlerësimi i kushteve formale për 

përshtatshmërinë e emërimit të kandidatëve në pozitat në fjalë është bërë pas testimit dhe 

intervistimit dhe shqyrtimit të dokumentacionit relevant nga ana e Komisionit të caktuar me këtë 

detyrë. 

                 Duke marrë parasysh se natyra e punës në KHAIA nuk është e karakterit të përhershëm 

por e kufizuar në mandat pesëvjeçar (me mundësi të riemërimit), gjykata nuk e pranoi si të bazuar 

pretendimin e paditësit se atij i është mohuar e drejta në punë dhe ushtrim të profesionit, për arsye 

se paditësit i cili qartazi rezulton se ka përgatitjen adekuate të edukimit dhe përvojës në aviacionin 

civil, i është dhënë mundësia për të qenë anëtar i KHAIA dhe ka shërbyer për mandatin e plotë 

pesëvjeçar, duke mos u penguar në kryerjen e detyrave të punës. Ndërsa riemërimi i paditësit 

edhe për mandat shtesë sipas dispozitës së nenit 31.9 të Ligjit për aviacionin civil, nuk 

përcaktohet si obligim ligjor për të paditurën, por riemërimi mund të bëhet nëse kandidati 

rekomandohet nga ana e panelit të posacëm. Meqenëse paditësi nuk është rekomanduar për 

riemërim, ndërsa nuk është vërtetuar se rekomandimi, respektivisht vendimi për emërimin e dy 

kandidatëve tjerë është në kundërshtim me ligjin material,  gjykata vendosi që kërkesëpadinë ta 

refuzoj në tërësi të pabazuar, duke mos u bazuar në pretendimet e të paditurës se paditësi nuk ka 

prezantuar prova për nostrifikim të diplomës, pasi këto pretendime i ka gjetur të paqëndrueshme 

dhe në kundërshtim me provën e prezantuar nga paditësi - vendimin e MAShT nr. 6-617, datë 

18.04.2014, nga e cila provë vërtetohet se paditësit i është njohur grada universitare diplomë 

ingenieur studime katërvjeçare e fituar në "Hochschule für Angerwandte Wissenchaften 
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H.".  Po ashtu refuzimi i kërkesëpadisë së paditësit nuk është bazuar në vërejtjen e datës 

07.12.2011 (të adresuar për paditësin) dhe as e-mailet e dërguara nga Drejtori i Aviacionit civil 

për të sqaruar informacionet jo të sakta të dhëna nga hetuesi (këtu paditësi) për Kompaninë 

jordaneze(Royqalflight), pasi këto shkresa i referohen vitit 2011 ndërsa e paditura nuk ka provuar 

nëse paditësi është gjetur përgjegjës për shkelje eventuale disiplinore dhe atë nga ana e organit të 

autorizuar për vërtetimin e përgjegjësisë disiplinore. 

                

                   Gjykata e Apelit ka gjetur se paditësi kundër të paditurës ka ushtruar padi me kërkesë 

që të anulohet vendimi kontestues i të paditurës duke u mbështetur në rrethanat se e paditura duke 

mos respektuar kushtet dhe kriteret e konkursit publik ka bërë përzgjedhjen e gabuar të anëtarëve 

të KHAIA duke përjashtuar kandidaturën e këtu paditësit si të pasuksesshme edhe pse i njëjti i 

ka plotësuar kushtet e konkursit në raport me konkurrentët tjerë si edhe kandidatët e shpallur si 

më të suksesshmit sipas konkursit të datës 14.02.2016. Po ashtu, paditësi pretendimet i mbështet 

edhe në rrethanën se e paditura është dashur që paditësit t`ia mundësoj vazhdimin e mandatit si 

anëtarë i KHAIA, pa patur nevojë për shpalljen e konkursit publik sepse kështu ka vepruar në 

rastin e vazhdimit të mandatit edhe për anëtarin e KHAIA A. G., me vendimin nr…, datë 

16.05.2014, dhe se e paditura duke mos ia vazhduar mandatin paditësit po vepron me standarde 

të dyfishta duke diskriminuar këtu paditësin me mos vazhdimin e mandatit të tij edhe për pesë 

vjet të ardhshme, dhe, për këtë, ai konsideron se e paditura ka vepruar në kundërshtim me nenin 

31 par.9 të Ligjit nr.03/L-051 për Aviacionin Civil. Gjithashtu paditësi ka pretenduar se e paditura 

duke vepruar në panelin përzgjedhës, në përbërje jo të plotë, ka cënuar rregullat e konkursit 

publik. 

                  

                  Gjykata e Apelit e aprovon vlerësimin juridik të gjykatës të shkallës së parë si të 

rregullt dhe të ligjshëm sa i përket vendosjes si në dispozitiv të aktgjykimit, për arsye se 

aktgjykimi i atakuar nuk është përfshirë me shkelje thelbësore të dispozitave të procedurës 

kontestimore, vërtetim të gabuar dhe jo të plotë të gjendjes faktike si dhe nuk ka shkelje nga neni 

182 par.2, pika b), g), j), k) dhe m), të LPK, për të cilat gjykata kujdeset sipas detyrës zyrtare. 

                  

                  Gjykata e Apelit vlerëson se gjykata e shkallës së parë në këtë procedurë kontestimore 

drejtë e ka vërtetuar gjendjen faktike dhe se përfundimin e saj përkitazi me epilogun ligjor të 

çështjen e ka mbështetur në themelin faktik të formësuar drejtë dhe plotësisht. Kolegji i kësaj 

gjykate duke vlerësuar ligjshmërinë e aktgjykimit të atakuar karshi pretendimeve ankimore të 

paditësit ka gjetur se të njëjtat nuk qëndrojnë dhe se aktgjykimi i atakuar është nxjerr pas një 



5 
 

 

procesi të rregullt gjyqësorë në të cilin janë debatuar mjaftueshëm faktet dhe provat e çështjes 

nga të cilat është formësuar në tërësi themelësia faktike e çështjes nga e cila nuk ka rezultuar të 

jetë e themelt kërkesëpadia e paditësit, për anulimin si të kundërligjshëm të vendimit të paditurës. 

                

                 Kolegji i Apelit duke vlerësuar pretendimet ankimore përkitazi me çështjen e shkeljes 

së ligjshmërisë me rastin e vendosjes sipas aktgjykimit të gjykatës së shkallë së parë, gjen se të 

njëjtat pretendime janë të pabazuara ngase gjykata e shkallës së parë duke vërtetuar drejtë 

gjendjen faktike, ka zbatuar në mënyrë të drejtë të drejtën materiale me rastin e refuzimit të 

kërkesëpadisë së paditësit. Pra, gjykata e faktit drejtë ka gjetur kur ka çmuar se nuk është obligim 

i të paditurës vazhdimi me automatizëm i mandatit të paditësit si anëtarë i KHAIA në kuptim të 

nenit 31 pag.9 të Ligjit për Aviacionin Civil. Pra, nëse e paditura më parë i ka vazhduar mandatin 

kolegëve të paditësit, siç pretendon paditësi, kjo rrethanë nuk determinon detyrim të paditurës 

edhe ndaj paditësit, në këtë rast, pra që edhe atij t'i vazhdohet mandati, ngase caktimi/vazhdimi i 

mandateve të anëtarëve të KHAIA pas ose para konkursit publik është në diskrecionin e të 

paditurës e cila ka autoritetin dhe autorizimin për të vlerësuar nëse ndonjë prej anëtarëve të 

KHAIA do t'ua vazhdojë mandatin apo do të bëjë përzgjedhjen e tyre përmes konkursit publik, 

dhe në ketë aspekt pretendimet e paditësit janë të pathemelta dhe se kjo rrethanë nuk mund të 

ketë ndikim në ligjshmërinë e vendimit nr…, datë 15.04.2016, dhe për më tepër, kjo rrethanë nuk 

mund të konsiderohet si shpërfaqje apo sjellje diskriminuese në raport me paditësin. 

                 

                   Po ashtu Gjykata e Apelit nuk i ka gjetur si të qëndrueshme edhe pretendimet 

përkitazi me kundërligjshmërinë e vendimit të datës 15.04.2016 në kontekstin se i njëjti është 

marrë me mosrespektim të kushteve dhe kritereve të konkursit publik të datës 14.02.2016 ngase 

gjykata e shkallës së parë drejtë ka vërtetuar rrethanat se me rastin e përzgjedhjes së kandidatëve, 

pra nga 33 kandidatura, nga paneli i posaçëm i themeluar në pajtim me ligjin për këtë përzgjedhje, 

janë respektuar kushtet dhe kriteret e konkursit publik dhe se paneli kishte rekomanduar 

kandidaturat e personave tjerë për këto pozita, duke mos rekomanduar paditësin dhe se në ketë 

situatë nuk ka ndonjë mospërputhje mes ligjshmërisë së vendimit për përzgjedhje dhe vlerësimit 

të kandidaturave të rekomanduar, nga ana e panelit. 

                 

                   Kolegji i Gjykatës së Apelit çmoi në këtë rast edhe rrethanën se paditësit i është 

shqiptuar vërejtje me shkrim përkitazi me fushë veprimtarinë e tij si anëtarë i KHAIA, gjatë vitit 

2012, mirëpo ndonëse e njëjta më nuk mund të ketë ndonjë relevancë në ligjshmërinë e 

aktgjykimit të atakuar, megjithatë kjo rrethanë mund të ketë patur impakt negativ me rastin e 
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vlerësimit të kandidaturës së paditësit nga ana e panelit të posaçëm për vlerësimin e 

kandidaturave të KHAIA-së, ndaj dhe në kontekst të kësaj, rrethana e tillë vetëm sa përligj edhe 

më tej aktgjykimin e gjykatës së shkallës së parë, përkitazi me vlerësimin e ligjshmërisë së 

vendimit të datës 15.04.2016. 

                  

                   Në një gjendje të tillë të çështjes, Gjykata Supreme e Kosovës, pranon si të bazuar 

qëndrimin juridik të gjykatës së shkallës së parë dhe të dytë lidhur me refuzimin si të pabazuar të 

kërkesëpadisë së paditësit, pasi që  aktgjykimet e sipërpërmendura në këtë çështje kontestimore, 

nuk përfshihen me shkelje qenësore të dispozitave të procedurës kontestimore dhe as me zbatim 

të gabuar të së drejtës materiale, në të cilat i autorizuari i paditësit thirret në revizion, e as në ato 

në të cilat në kuptim të nenit 215 të LPK, Gjykata e Revizionit kujdeset sipas detyrës zyrtare. 

        

                  Pretendimet për shkelje thelbësore të dispozitave të procedurës kontestimore nga neni 

182 paragrafi 2, pika n) e LPK-së, sipas vlerësimit të Gjykatës Supreme të Kosovës nuk janë të 

themelta.  Kjo për shkak se gjykatat e instancave me të ulëta i janë përmbajtur në tërësi kërkesave 

të LPK-së, për strukturën dhe përmbajtjen e aktgjykimit. Në aktgjykimin e shkallës së parë 

dispozitivi është i rregullt dhe në përputhje të plotë me arsyetimin e dhënë, kështu që i njëjti 

aktgjykim nuk përfshihet me kundërthënie e pa qartësi në asnjërën pjesë të tij. Gjykata e shkallës 

së parë në aktgjykim ka dhënë arsye të mjaftueshme dhe bindëse lidhur me mënyrën e vendosjes 

meritore të çështjes kontestuese. Në këtë kontekst, janë dhënë arsye bindëse me të cilat janë 

treguar faktet thelbësore të cilat janë marrë në vlerësim me rastin e vendosjes meritore, janë dhënë 

arsye për mënyrën e vërtetimit të fakteve, për provat e shfrytëzuara dhe për mënyrën e vlerësimit 

të provave të shfrytëzuara.  

                 

                    Në logjikën e njëjtë është edhe aktgjykimi i shkallës së  dytë në të cilin paraqiten 

arsyet për konfirmimin  e vendimit të gjykatës së shkallës së  parë, i cili aktgjykim, përndryshe 

përmban arsye të mjaftueshme  dhe bindëse për të gjitha pretendimet e paraqitura në ankesë, 

përfshirë edhe shkeljet që shikohen sipas detyrës zyrtare. Aktgjykimi i gjykatës së shkallës së 

dytë ka përmbajtje koherente në rrjedhë logjike dhe juridike duke i arsyetuar të gjitha pretendimet 

ankimore dhe shkeljet që vlerësohen sipas detyrës zyrtare, lidhur me vlerësimin  se aktgjykimi i 

shkallës së parë është i ligjshëm.  
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                     Në këtë kontekst me aktgjykimin e gjykatës së shkallës së dytë janë konsumuar të 

gjitha pretendimet ankimore përmes vlerësimit objektiv dhe në përputhje me dispozita ligjore, 

prandaj Gjykata Supreme e Kosovës e vlerëson të paqëndrueshëm pretendimin për shkelje 

thelbësore të dispozitave të procedurës kontestimore lidhur me strukturën dhe përmbajtjen e të 

dy aktgjykimeve të sipër përmendura. 

                     

                    Për më tepër, Gjykata Supreme gjen se paditësi në ankesë por edhe në revizion vetëm 

në mënyrë të përgjithshme ka thënë se aktgjykimi i shkallës së parë përmban shkelje thelbësore 

të dispozitave të procedurës kontestimore nga neni 182.2. pika n, të LPK, pa u sqaruar konkretisht 

se cilat janë ato, andaj, sikur Gjykata e Apelit ashtu edhe Gjykata Supreme konstaton se janë të 

pa bazuara pretendimet përkitazi me shkeljet thelbësore të dispozitave procedurale.   

                     

                   Sa i përket zbatimit të gabuar të së drejtës materiale, i autorizuari i paditësit me rastin 

e elaborimit të këtij shkaku në revizion, në tërësi ka përsëritur pretendimet e paraqitura më parë 

në ankesë, për të cilat gjykata e shkallës së dytë ashtu siç  është përshkruar më lartë, shumë qartë 

dhe detaisht ka dhënë arsye për mospranimin e tyre si të bazuara, e të cilat arsye janë të 

pranueshme edhe për gjykatën e revizionit, kështu që vlerësohet se është pa vend që edhe tani të 

njëjtat shkaqe dhe arsye të ripërsëriten. 

                     

                   Lidhur me zbatimin e së drejtës materiale, në revizionin e të autorizuarit të paditësit 

thuhet se aktgjykimet e atakuara janë marrë me shkelje ligjore të së drejtës materiale, në atë 

mënyrë që aktgjykimet janë bazuar në dispozita të cilat nuk i përgjigjen gjendjes faktike dhe 

kërkesës së palës paditëse. Për më tepër aktgjykimi i shkallës së dytë është thirr në rrethana të pa 

vërtetuara p.sh vërejtja që pretendohet se i është dhënë paditësit, në këtë mënyrë aktgjykimi është 

jo i drejtë dhe mbështetet në pohime të cilat as gjykata e shkallë së parë por as ajo e shkallës së 

dytë nuk i kanë provuar - deklarim të të paditurës. 

                    

                   Këto kundërshtime të revizionit sipas vlerësimit të Gjykatës Supreme janë të pa 

bazuara, nga se të dy aktgjykimet e sipër përmendura mbështeten në të drejtën materiale të 

zbatuar në mënyrë të drejtë në një gjendje faktike të konstatuar drejtë dhe në mënyrë të plotë, 

ndërsa kundërshtimi se këto aktgjykime mbështeten në pohime të cilat as gjykata e shkallë së 

parë por as ajo e shkallës së dytë nuk i kanë provuar, është apsolutisht i pa saktë nga se në dy 

rrjeshtat e fundit të faqes së fundit të aktgjykimit të shkallës së parë shprehimisht thuhet se e 

paditura nuk ka provuar se nëse paditësi është gjetur përgjegjës për shkelje eventuale disiplinore 
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dhe atë nga ana e organit të autorizuar për vërtetimin e përgjegjësisë disiplinore, ndërsa në fund 

të faqes 3 të aktgjykimit të shkallës së dytë ( pasusi i fundit ) thuhet se edhe nëse paditësit i është 

shqiptuar vrejtje me shkrim përkitazi me punën e tij si anëtar i KHAIA gjatë vitit 2012 e njëjta 

rrethanë nuk mund të ketë relevancë në  ligjshmërinë e aktgjykimit të ankimuar, mirëpo mund të 

ketë pasur impakt negativ me rastin e vlerësimit të kandidaturës së paditësit  nga ana e panelit të 

paditurës për vlerësimin e kandidatëve. 

                   

                   Sipas pretendimeve të revizionit, aktgjykimi i shkallës së dytë përbën shkelje në 

kuptimin material pasi gjykata gabimisht ka vërtetuar se vendimi i shkallës së parë ka qenë i 

drejtë dhe i mbështetur në Ligjin Aviacionin Civil, shkeljet janë manifestuar në atë mënyrë që 

gjykata vendimin e saj e ka mbështet në nenin 31 paragrafi 9 i LAC, mirëpo në anën tjetër fare 

nuk i ka trajtuar argumentet e pa kontestueshme të palës paditëse në kuptim të nenit 31 paragrafi 

7 të po të njëjtit ligj, i cili ka të bëjë me kriteret dhe kushtet që duhet kandidatët ti plotësojnë, pra 

pala paditëse fare nuk ka pranuar një vlerësim gjyqësor mbi këtë bazë që i përgjigjet gjendjes 

faktike të këtij rasti, dhe kërkesës së paditësit, për të evituar shkeljet që i janë bërë atij me rastin 

e përzgjedhjes së kandidatit.  Përfundimisht pala paditëse konsideron se as me vendimin e shkallë 

së parë por as në atë të shkallës së dytë nuk është dhënë një vlerësim ligjor i drejt dhe i arsyeshëm 

për pretendimet e ngritura me qëllim të mbrojtjes dhe respektimit të drejtave ligjore të garantuara 

me ligj. Trajtimi në këtë mënyrë i palës paditëse në këtë rast përbën mohim të të drejtave të 

njeriut, për një proces të drejtë e të arsyeshëm në kohë. Pasi që pavarësisht kohës në pritje për më 

shumë se 5 vite, për një proces nga marrëdhënia e punës e në të cilin në fund pa dashur të 

prejudikohet çështja të mos marrësh përgjigje për asnjë nga pretendimet e paraqitura qoftë në 

proces gjyqësore apo përmes mjeteve juridike, përbën shkelje të nenit 6 të KEDNJ, e cila në bazë 

të nenit 22 të Kushtetutës së Republikës së Kosovës është drejtpërdrejt e zbatueshme. 

                      

                   Pretendimet e cekura më sipër për zbatim të gabuar të së drejtës materiale nuk mund 

të qëndrojnë si të bazuara , nga se në nenin 31 paragrafi 9 të LAC thuhet se anëtarët e KHAIA 

mund të riemërohen për një apo më shumë mandate, por nuk thotë që ata automatikisht duhet të 

ri emërohen në disa mandate, andaj me të drejtë të dy gjykatat e instancës më të ulët kanë 

përfunduar se e paditura nuk e ka pas pa tjetër detyrim që paditësin ta ri emëroj në mandatin e 

dytë në komisionin e sipër përmendur. Paditësi i është nënshtruar procedurës së konkursit dhe 

vlerësimit sikur edhe kandidatët tjerë mirëpo ai nuk është përzgjedhur dhe emëruar sërish edhe 

në mandatin e dytë, kështu që pretendimet e të autorizuarit të paditësit në këtë drejtim refuzohen 

si të pa bazuara. Për më tepër, Gjykata Supreme gjen se me aktgjykimet e sipër përmendura të dy 
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gjykatat e instancës më të ultë nuk kanë shkelur nenin 6 të Konventës Evropiane për të Drejtat 

dhe Liritë e Njeriut e as nenin 31 të Kushtetutës së Republikës së Kosovës, nga se pas mbajtjes 

së një procesi gjyqësor të drejtë dhe të pa anshëm dhe brenda një afati të arsyeshëm, në procedurë 

gjyqësore plotësisht të rregullt, nga ana e gjykatave të sipër përmendura është shqyrtuar 

kërkespadia e paditësit dhe lidhur me të njëjtën janë marrë aktgjykime të drejta dhe të ligjshme  

me të cilat është dhënë përgjigje në të gjitha kërkesat dhe pretendimet e paditësit. 

                      

                     Për arsyet e paraqitura më lartë, Gjykata Supreme vlerëson se me pretendimet e 

revizionit të palës paditëse nuk vihet në pyetje ligjshmëria e asnjërit prej aktgjykimeve të sipër 

përmendura në aspektin material dhe procedural të tyre, andaj, revizioni i palës paditëse u refuzua 

në tërësi si i pa bazuar. 

                     

                   Nga sa u tha më lartë dhe në pajtim me nenin 222 të LPK u vendos si në dispozitiv 

të këtij aktgjykimi. 

                                GJYKATA SUPREME E KOSOVËS NË PRISHTINË 
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