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          GJYKATA SUPREME E KOSOVËS , në kolegjin e përbërë nga gjyqtarët Nebojsha Boriçiq, kryetar i 

kolegjit, Shukri Sylejmani dhe Emine Kaçiku, anëtarë të kolegjit, me pjesëmarrjen e bashkëpunëtorit 

profesional Bujar Balaj, procesmbajtës, në çështjen e konfliktit administrativ sipas padisë së paditëses 

S.I. nga Prishtina, kundër të paditurit Komuna e Prishtinës, për shkak të konstatimit të identitetit, duke 

vendosur mbi kërkesën e paditëses për rishqyrtim të jashtëzakonshëm të vendimit gjyqësor të ushtruar 

kundër aktvendimit të Gjykatës së Apelit, AA.UZH nr.372/2019 dt. 10.07.2019, në seancën e kolegjit të 

mbajtur me 08.10.2019, mori këtë: 

 

A  K  T  G  J  Y  K  I  M  

 

           REFUZOHET si e pabazuar kërkesa e paditëses S.I., për rishqyrtim të jashtëzakonshëm të vendimit 

gjyqësor ushtruar kundër aktvendimit të Gjykatës së Apelit AA.UZH. nr.372/2019 dt.10.07.2019. 

 

                                                                               A  r  s  y  e  t  i  m 

 

          Me aktvendimin e kontestuar të Gjykatës së Apelit, AA.UZH.nr.372/2019 dt. 10.07.2019, është 

refuzuar si e pabazuar ankesa e paditëses S.I., e paraqitur kundër Aktvendimit të Gjykatës Themelore në 

Prishtinë – Departamentit për Çështje Administrative A.U.nr.456/17 dt.05.03.2019, me të cilën është 

hedh poshtë si e parakohëshme kërkesëpadia e paditëses Sabina Islami.  

          Kundër aktvendimit të Gjykatës së Apelit AA.UZH.nr.372/2019 të datës 10.07.2019, paditësja ka 

ushtruar Kërkesë për rishqyrtim të jashtëzakonshëm të vendimit gjyqësor, për shkak të shkeljes të 

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

aprovohet dhe të anulohen aktvendimet e gjykatave të instancës më të ulët, dhe çështja të kthehet në 

rishqyrtim në gjykatën e shkallës së parë.   



         Gjykata Supreme pas shqyrtimit të aktvendimit të kontestuar, pretendimeve ankimore dhe pas 

vlerësimit të tyre në kuptim të nenit 53 të Ligjit për Konfliktin Administrativ (LKA-së), gjeti se: 

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

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

nr.372/2019 dt.10.07.2019 është refuzuar si e pabazuar ankesa e paditëses S.I., e paraqitur kundër 

Aktvendimit të Departamentit Administrativ të Gjykatës Themelore në Prishtinë, A.U.nr.456/17 

dt.05.03.2019, me të cilin është hedh poshtë si e parakohëshme kërkesëpadia e paditëses S.I..   

         Duke vendosur sipas kërkesës së paditëses, Gjykata Supreme pas shqyrtimit të aktvendimit të 

kontestuar, pretendimeve të ngritura në kërkesë, qendrimin juridik e gjykatës shkallës së dytë, në tërësi 

e pranon si të drejtë dhe të ligjshëm, me rastin e refuzimit të ankesës së paditëses, për arsye se 

aktgjykimi i kontestuar nuk është përfshirë me shkelje të dispozitave të ngritura në kërkesë. 

          Neni 13 të LKA-së nr.03/L-202 përcakton se konflikti administrativ mund të fillojë vetëm kundër 

aktit administrativ të nxjerrë në procedurën adminnistrative në shkallë të dytë dhe se konflikti 

administrativ mund të fillohet edhe kundër aktit administrativ të shkallës së parë, kundër të cilit në 

procedurën administrative ankimi nuk është i lejuar. Neni 14 i këtij ligji parashikon se konflikti 

administratvi mund të fillojë edhe kur organi kompetent nuk ka nxjerrë akt përkatës administrativ sipas 

kërkesës ose ankesës së pales, nën kushtet e parashikuara me këtë ligj. Me nenin 34 paragrafi 1 pika 1.1 

e këtij ligji është përcaktuar se gjykata e hedh poshtë padinë me vendim, nëse konstaton se padia është 

paraqitur pas kalimit të afatit, ose është e parakohëshme. Tutje, neni 29 i të njëjtit ligj, parashikon se 

nëse organi i shkallës së dytë e ka nxjerrë vendimin brenda 30 ditësh, ose me një afat më të shkurtër të 

caktuar me dispozitat e veçanta të palës kundër vendimit të organit të shkallës së pare, ndërsa nuk e 

nxjerrë as në afatin e mëtejmë prej 7 ditësh me kërkesë të përsëritur, pala mund të fillojë konfliktin 

administrative sikur të është refuzuar ankesa. Nëse organi i shkallës së pare, kundër aktit të të cilit mund 

të bëhet ankesa, nuk ka nxjerrë asnjë vendim në bazë të kërkesës brenda 60 ditëh, ose në një afat më të 

shkurtër të paraparë me dispozitat e veçanta, pal aka të drejtë t’i drejtohet me kërkesë organit të 

shkallës së dytë. Kundër vendimit të organit të shkallës së dytë, pala mund të fillojë konfliktin 

administrative, por mundet, nën kushtet nga paragrafi 1 i këtij neni, ta fillojë edhe nëse ky organ nuk ka 

nxjerrë vendim. Lidhur me si më sipër, kjo Gjykatë konsideron se paditësja nuk ka dëshmuar me asnjë 

prove, se ka shterur mjetet juridike në procedure administrative, siç parasheh neni 9 i LKA-së. Gjykata 

vlerëson se në bazë të dispozitave të lartcekura, gjykatat e instancës së ulët drejtë kanë vepruar kur 

kanë hedhur poshtë padinë e paditëses si të parakohëshme. 

        Duke marrë parasysh këtë, kjo Gjykatë konsideron si të pabazuar pretendimet e paditëses dhe pa 

ndikim në vërtetimin e gjendjes tjetër nga ajo e vërtetuar nga gjykata e shkallës së dytë. Aktvendimi i 

kontestuar është i qartë dhe i kuptueshëm. Arsyetimi i këtij aktvendimi përmbanë arsye të mjaftueshme 

dhe faktet vendimitare për marrjen e vendimeve të ligjshme. Përveç kësaj, kjo Gjykatë vlerëson se është 

bërë aplikimi i drejt i së drejtës materiale, dhe nuk është cenuar ligji në dëm të paditëses. Poashtu, kjo 

Gjykatë konkludon se nuk janë shkelur dispozitat e procedurës administrative dhe të konfliktit 

administrativ. 



           Në bazë të asaj që u tha, e në pajtim me nenin 54.1 të (LKA-së) u vendos si në dispozitiv të këtij 

aktgjykimi. 

                                                      GJYKATA SUPREME E KOSOVËS – PRISHTINË 

                                                             ARJ-UZVP- 117/2019 dt. 08.10.2019. 

Procesmbajtësi,                                                                                                                     Kryetari i kolegjit, 

Bujar Balaj                                                                                                                              Nebojsha Boriçiq 

 

Përktheu: Ferid Abazi 


