
UZVP-ARJ.nr.7/2020 

Gjykata supreme e Kosovës, ne kolegjin e përbërë nga gjyqtarët, Nebojša Boričić, kryetar i kolegjit, 

Shukri Sylejmani dhe Emine Kaqiku, anëtarë, me pjesëmarrje të bashkëpunëtorit profesional Bujar Balaj, 

procesmbajtës, sipas çeshtjes së konfliktit administrativ të paditësit, S.H. nga P., kundër të paditurit – 

Këshillit Mbikqyres të Shërbimit Civil të Kosovës, për anulim të vendimit të të  panditurit  A/02.465/2015 

i dt. 22.10.2015, duke vendosur sipas kërkesës së paditësit për rishqyrtim të jashtëzakonshëm të 

aktgjykimit të Gjykatës së Apelit të  Kosovës, AA.UZH.nr.187/2019 i dt. 22.07.2019, në seancën e kolegjit 

të mbajtur me 06.02.2020, ka marrë këtë:  

AKTGJYKIM 

Refuzohet si e pabazuar kërkesa e paditësit, S.H., për rishqyrtim të jashtëzakonshëm të vendimit 

gjyqësorë, e parashtruar kundër aktgjykimit të Gjykatës së Apelit në Kosovë AA.UZH.nr.187/2019 i dt. 

22.07.2019.  

     Arsyetim  

Me aktgjykimin e kundërshtuar të Gjykatës së Apelit në Kosovë, AA.UZH.nr.187/2019, i dt 

22.01.2019, është refuzuar si e pabazuar ankesa e paditësit, S.H., ndërsa është vërtetuar aktgjykimi i 

Gjykatës Themelore në Prishtinë – Departamenti për konflikte administrative U.A.nr. 1976/2015 i dt. 

22.01.2019, i cili e refuzon si të pabazuar kërkesëpadinë e paditësit për anulim të vendimit të paditurit  – 

Këshillit të Pavarur Mbikqyrës të Shërbimit Civil të Kosovës,  A/02.465/2015 i dt. 22.10.2015.  

Paditësi pran kësaj gjykate ka parashtruar kërkesë pë rishqyrtim të jashtëzakonshëm të 

aktgjykimit të kontestuar të Gjykatës së Apelit në Kosovë, për shkak të shkeljes të së drejtës materiale 

dhe shkeljes së dispozitave të procedurës, me propozimin që kërkesa e paditësit të aprovohet si e 

bazuar, të shfuqizohen aktgjykimi i Gjykatës së Apelit në Kosovë,  AA.UZH.nr.187/2019, dhe aktgjykimi i 

Gjykatës Themelore në Prishtinë – Departamenti për konflikte administrative  U.A.nr. 1976/2015 i dt. 

22.01.2019, dhe lënda ti kthehet gjykatës së shkallës së parë  për rishqyrtim dhe rivendosje ose 

aktgjykimet e cekura të ndryshohen, dhe të aprovohet kërkesëpadia e paditësit.   

Gjykata Supreme e Kosovës ne pajtueshmëri me nenin 53, të Ligjit për konfliktet administrative, 

ka mbajtur seancën dhe pas vlerësimit të aktgjykimit të goditur, pohimeve të paditësit në kërkesë për 

rishqyrtim të jashtëzakonshëm të vendimit gjyqësorë, dhe vlerësimit të shkresave tjera të lëndës, ka 

gjetur se:  

Kërkesëpadia për rishqyrtim të jashtëzakonshëm të vendimit gjyqësorë, është e pabazuar.  

Nga shkresat e lëndës rezulton që me aktgjykimin e goditur të Gjykatës së Apelit 

AA.UZH.nr.187/2019, është refuzuar si e pabazuar ankesa e paditësit, S.H., ndërsa është vërtetuar 

aktgjykimi i Gjykatës Themelore në Prishtinë – departamenti për konflikte administrative U.A.nr. 

1976/2015 i dt. 22.01.2019, me të cilin është refuzuar si e pabazë kërkesëpadia e paditësit për anulim të 

vendimit të paditurit – Këshillit të Pavarur Mbikqyës të Shërbimit Civil të Kosovës A/02.465/2015 i dt. 

22.10.2015. 



Gjykata Supreme e Kosovës, pas shqyrtimit të kërkesës së paditësit për rishqyrtim të 

jashtëzakonshëm të vendimit gjyqësorë dhe të dëshmive tjera nga dosja e lëndës, ka gjetur se gjykatat e 

instancave më të ulta kanë vepruar drejtë kur kane refuzuar si të pabazuar kërkesëpadinë e paditësit, 

përmes së cilit ai ka kërkuar anulimin e vendimit e të paditurit  – Keshillit të Pavarur Mbikqyrës të 

Shërbimit Civil të Kosovës, A/02.465/2015 i dt. 22.10.2015.  

Neni 130.1, paragrafi 1, i Ligjit për Konfliktet Administrative nr. 02/L-28, ka paraparë që ankesa 

administrative të ushtrohet me se voni ne afatin prej 30 ditësh nga dita kur parashtruesi i ankesës e ka 

pranuar lajmin për aktin ose për refuzimin e leshimit të aktit, kur akti është shpallur në bazë të 

dispozitave të këtij ligji ose të ligjeve tjera në fuqi. Me nenin 130.2, parashihet që ne rast të mos 

veprimit administrativ (heshtje administrative), ankesa administrative mund të ushtrohet ne afatin prej 

60 ditësh nga dita e paraqitjes së kërkesës për inicim të procedures administrative.   

Neni 12, paragrafi 1, i Ligjit për Këshillin e Pavarur Mbikqyrës të Shërbimit Civil të Kosovës nr. 

03/L-192, ka paraparë që nenpunësi civil i cili nuk është i knaqur me vendimin e organit të punësimit, 

lidhur me të thënat për shkelje të rregullave dhe të parimeve të përcaktuara me Ligjin për shërbimin civil 

të Republikës së Kosovës, ai mund t’ i drejtohet me ankesë Këshillit. Neni 12, paragrafi 3, pika 3.1 e Ligjit 

të cekur parasheh që nënpunësi ose kandidati i cili pretendon se është i dëmtuar, para ushtrimit të 

ankesës duhet të kaloj nëpër gjithë procedurën e mbrendshme ankuese të organit relevant për punësim. 

Me nenin 3, paragrafi 4, i Rregullorës për rregullat dhe procedurën e ankesës në Këshillin e Pavarur 

Mbikqyrës të Shërbimit Civil të Kosovës nr. 02/2014, ka paraparë që para parashtrimit të ankesës në 

Këshill, pala ankuese duhet të shfytëzoj procedurën e mbrendshme të ankimit në organin e punësimit.   

Sipas mendimit të kësaj gjykate, gjykatat e instancave më të ulta kanë vepruar drejtë kur kanë 

refuzuar si të pabazuar kërkesëpadinë e paditësit përmes të cilit ai ka kërkuar anulimin e vendimit të të 

paditurit  -  Këshillit të Pavarur Mbikqyrës të Sherbimit Civil të Kosovës A/02.465/2015 i dt. 22.10.2015. 

Sipas dëshmive në dosje të lëndës, kjo gjykatë ka vërtetuar se paditësi nuk ka shfytëzuar të drejtën e 

procedurës ankuese para organit relevant të punësimit – punëdhënësit. Sipas dëshmive në shkresa të 

lëndës rezulton që paditësi ka paraqitur kërkesën për rritje të pagës Drejtorit Gjeneral të Prokurorit të 

Shtetit  me dt. 20.10.2011, gjegjësisht për zbatim të vendimit të Qeverisë së Republikës së Kosovës nr. 

02/151, i dt. 06.01.2011. Sipas mendimit të kësaj gjykate momenti kur është parashtruar kërkesa në fjalë 

për rritje të pagës, njëherit është momenti kur ka filluar procedura administrative. Paditësi nuk ka ofruar 

dëshmi as gjykatës e as të paditurit lidhur me atë se ai fillimisht i është drejtuar Komisionit për zgjidhje 

të kontesteve dhe të ankesave, pran  Keshillit prokurial, me ç’rast ai ka vepruar në kundërshtim me 

nenin 130, të Ligjit për procedurën administrative, nr. 02/L-28. Paditësi me datën 22.03.2013, ka 

ushtruar ankesë ndaj paditësit duke mos i shfrytëzuar ne radhë të parë mjetet ankuese para Komisionit 

për zgjidhje të kontesteve dhe të ankesave pran Këshillit Prokurial, dhe duke bërë këtë ai ka vepruar ne 

kundërshtim me nenin 12 paragrafi 3, pika 3.1.lidhur me Këshilllin e Pavarur Mbikqyrës të Shërbimit Civil 

të Kosovës nr. 03/L-192,  i cili ka paraparë që para parashtrimit të ankesës në Këshill, pala ankuese duhet 

të shfrytëzoj proceduren e brendshme ankuese në organin e punëdhënësit.   

Duke pasur parasysh dispozitat e cekura të Ligjit për procedurën administrative nr. 01/L-28, të 

Ligjit për Këshillin e Pavarur Mbikqyrës të Shërbimit Civil të Kosovës nr. 03/L-192 dhe Rregullorës mbi 



rregullat dhe procedurën ankuese në Këshillin e Pavarur Mbikqyrës të Shërbimit Civil të Kosovës nr. 

02/2014, Gjykata Supreme ka gjetur se të thënat në kërkesën e paditësit pë rishqyrtim të 

jashtëzakonshëm të vendimit gjyqësorë janë të pabaza, sepse nuk kanë ndikim për vërtetim ndryshe të 

gjendjes faktike nga ajo që ka vërtetuar gjykata e shkallës së dytë. Sipas vlerësimit të kësaj gjykate, 

aktgjykimi i kundërshtuar i gjykatës së shkallës së dytë është i qart dhe i kuptueshëm. Në arsyetimin e 

aktgjykimit të kundërshtuar janë dhënë mjaft arsye të cilat i pranon edhe kjo gjykatë. Gjykata vlerëson 

se e drejta materiale është aplikuar drejtë dhe nuk është dëmtuar ligji në dëm të paditësit.  

Nga ajo qe u parashtrua, dhe në bazë të nenit 54, paragrafi 1 i Ligjit pët konfliktet 

administrative, është vendosur si në dispozitiv të këtij aktgjykimi.  

 

GJYKATA SUPREME E KOSOVËS NË PRISHTINË 

Data, 06.02.2020, UZVP– ARJ.NR.7/2020 

 

Procesmbajtës,         Kryetar i kolegjit,  

Bujar Balaj        Nebojša Boričić 

 

 

Përktheu, Drita Kelmendi 

  

   


