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Numri i dokumentit:     03397052 

AA.nr.650/2022                                                                                                                       

 

GJYKATA E APELIT E KOSOVËS-Departamenti për Çështje Administrative, në kolegjin e 

përbërë nga gjyqtarët; Hajriz Hoti kryetar, Mehmet Ndrecaj dhe Delushe Halimi anëtarë, në 

konfliktin administrativ sipas padisë së paditësit-propozuesit, SH.Z.F. nga Gjilani, Rr. “....” nr...., 

të cilin me autorizim e përfaqëson, F.S. avokat nga Prishtina, kundër të paditurit, Këshilli 

Prokurorial i Kosovës, me seli në Prishtinë, të cilin me autorizim e përfaqëson, Valdrin Krasniqi, 

me bazë juridike anulim i vendimeve, dhe kërkesë për shtyrjen e ekzekutimit të vendimit, duke 

vendosur lidhur me ankesën e paditësit, të paraqitur kundër aktvendimit të Gjykatës Themelore 

në Prishtinë-Departamenti për Çështje Administrative, A.nr.1875/2022, të datës;02.08.2022, në 

seancën e kolegjit të mbajtur me datë;01.09.2022, merr këtë, 

A  K  T  V E N  D  I  M 

  

Refuzohet si e pa bazuar ankesa e paditësit, SH.Z.F. nga Gjilani, ndërsa aktvendimi i Gjykatës 

Themelore në Prishtinë-Departamenti për Çështje Administrative, A.nr.1875/2022, i 

datës;02.08.2022, vërtetohet. 

A  r  s  y  e  t  i  m 

 

Me aktvendimin e Gjykatës Themelore në Prishtinë-Departamenti për Çështje Administrative, 

nën shenjën A.nr.1875/2022, të datës;02.08.2022, është vendosur “HEDHET POSHTË si e 

paraqitur pas kalimit të afatit Padia dhe Propozimi, i paditësit-propozuesit SH.Z.F. nga Gjilani, 

lënda me shenjën A.nr.1875/22, e dorëzuar në gjykatë me dt. 28.07.2022, për Inicim të Konfliktit 

Administrativ, për Anulim të Vendimeve të të paditurës-KPK të dt. 06.04.2022, me të cilin Z. B.I. 

është propozuar për pozitën e Kryeprokurorit të Shtetit dhe vendimit të KPK/nr. 474/2022-për 

Refuzimin e Raportit të Komisionit për Rishqyrtim, me Propozim që të bëhet shtyrja e ekzekutimit 

të te dy vendimeve me numër dhe datë të cekura më lartë, deri në nxjerrjen përfundimtare të 

vendimit definitiv gjyqësor, lidhur me këte çështje”. 

 

Kundër këtij aktvendimi në afatin ligjor ka ushtruar ankesë paditësi, SH.F., përmes të autorizuarit 

të tij, F.S. avokat nga Prishtina, për shkak të shkeljeve të dispozitave të procedurës 

administrative, konstatimit të gabuar dhe jo të plotë të gjendjes faktike, dhe zbatimit të gabuar të 

së drejtës materiale, me propozim që të aprovohet si e bazuar ankesa e paditësit, ndërsa 

aktvendimi i ankimuar të anulohet dhe çështja të kthehet në rigjykim dhe rivendosje në shkallën 

e parë. 

 

Përgjigje në ankesë ka paraqitur i padituri, Këshilli Prokurorial i Kosovës, duke i propozuar 

Gjykatës që ankesa e paditësit të refuzohet në tërësi si e pa bazuar, ndërsa aktvendimi i Gjykatës 

Themelore në Prishtinë-Departamenti për Çështje Administrative, A.nr.1875/2022, i 

datës;02.08.2022, të vërtetohet si i drejtë dhe i ligjshëm. 
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Kolegji i Gjykatës së Apelit, shqyrtoi shkresat e lëndës, aktvendimin e ankimuar, pretendimet 

ankimore dhe pas vlerësimit të tyre në kuptim të nenit 49 të Ligjit për Konfliktet Administrative, 

lidhur me nenin 140, 194, 195, 200, 208 dhe 209 të Ligjit për Procedurën Kontestimore, të 

aplikueshëm sipas nenit 63 të Ligjit për Konfliktet Administrative, gjen se ankesa e paditësit 

është e pa bazuar.  

 

Duke shqyrtuar shkresat e lëndës, aktvendimin e kundërshtuar sipas ankesës së paditësit, kolegji 

i apelit gjen se Gjykata e shkallës së parë pas shqyrtimit të padisë-propozimit të paditësit-

propozuesit, ka gjetur se padia duhet të hedhet poshtë, me arsyetim se “Gjykata duke vepruar 

sipas propozimit të palës paditëse për shtyrjen e ekzekutimit të vendimeve të të paditurës, gjatë 

shqyrtimit paraprak të padisë, propozimit dhe të shkresave tjera të lëndës, vlerësimit të 

regullshmërisë së tyre, si dhe afatshmërinë e padisë dhe propozimit të paditësit-propozuesit, në 

pajtim me dispozitat e Ligjit mbi Konfliktet Administrative (LKA), neni 26-“Procedura në bazë 

të padisë” dhe nenit 27 paragrafit 1, ku përcaktohet se:“Padia paraqitet brenda afatit prej 

tridhjetë  (30 ditësh), që nga dita e dorëzimit të aktit administrativ përfundimtar palës”, ndërsa 

me par. 2 të këtij neni përcaktohet se: “Ky afat aplikohet edhe për organin e autorizuar për 

paraqitjen e padisë, nëse i është dorëzuar akti administrative. Nëse akti administrativ nuk i 

është dorëzuar palës, mund të paraqesë padinë brenda gjashtëdhjetë (60 ditësh) nga dita e 

dorëzimit të aktit administrativ palës, në favor të së cilës është nxjerrë akti”, gjeti se pala 

paditëse-propozuese, vendimet e kontestuara të KPK-së, ate të dt.06.04.2022 për propozimin e 

z. B.I. për pozitën e Kryeprokurorit të Shtetit dhe Vendimin për Refuzimin e Raportit të 

Komisionit për Rishqyrtim të KPK-së, nr. 474/2022 të dt. 06 prill 2022, i kishte pranua, 

përkatësisht për të njëjtat ishte njoftuar po të njëjtën datë që janë marrë, pra më 06 prill 2022. 

Nga ky konstatim, e duke ju referuar dispozitave të Ligjit mbi Konfliktet Administrative (LKA), 

nenit 27 paragrafit 1- të përshkruar më lartë, rezulton se pala paditëse afatin e fundit për të ju 

drejtuar kësaj Gjykate me padi dhe kërkesat tjera të veta, e kishte deri më dt. 06 maj 2022. 

Paditësi në këtë gjykatë ka ushtruar Padi për inicim të Konfliktit Administrativ dhe Propozim 

për shtyerje të ekzekutimit të akteve të shënuara si më lartë, me datën 28 korrik 2022,  

përkatësisht 3 muaj e 22 ditë, pas pranimit të akteve të cekura, apo 2 muaj e 22 ditë pas kalimit 

të afatit ligjorë të përcaktuar me nenin 27.1 të LKA, për ushtrim të padisë. Gjykata i kushtoi 

vëmendje të shtuar pretendimeve të paditësit-propozuesit që padinë e dt. 28.07.2022, për inicim 

të Konfliktit Administrativ, bashkë me Propozimin për masë ti konsideroj të afatshme, pasi që 

siq potencon me kohë i është drejtuar Gjykatës Kushtetuese të Kosovës, pa e dijtur se kjo gjykatë 

kësaj radhe do të veproj ndryshe nga rastet e më herëshme, duke e shpallë kërkesën e tij të pa 

pranueshme. Në shkresat e kësaj lënde nuk është bashkangjitë parashtresa - qoftë edhe kopje, 

me të cilën konstatohet se pala i është drejtuar Gjykatës Kushtetuese, e ku do të figuronte edhe 

data kur ajo gjykatë ka pranuar kërkesën e këtu palës paditëse-propozuese dhe numri i radhës 

së protokolit të shkresave të pranuara. Për kundër konstatimit të dhënë, nga shkresat tjera të 

kësaj lënde administrative, përkatësisht nga Aktvendimi për pa pranueshmëri i Gjykatës 

Kushtetuese Nr. ref. RK 2027/22 dt. 25 korrik 2022, gjykata gjeti  se objekt i çështjes në 

Kushtetuese ka qenë Vlerësimi i kushtetutshmërisë së vendimeve të KPK-së nga dt. 06 prill 

2022, kurse këtu paditësi përmes Propozimit dhe Padisë së dorëzuar më dt. 28.07.2022 në 

Departamentin Administrativ të kësaj Gjykate, kërkon që fillimisht të shthyet ekzekutimi dhe në 
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fund të procedurës gjykata me vendim të prerë ti Anulojë vendimet të cekura të të paditurës, të 

Anulohet në tërësi procesi i intervistimit si kundërkushtetues dhe i kundërligjshëm dhe ti 

rikthehet KPK-së që nga fillimi procesi i Emrimit të Kryeprokurorit të Republikës së Kosovës. 

Neni 28 i LKA përcakton: “Nëse padia nuk i është dorëzuar gjykatës, por organit tjetër jo 

kompetent, ndërsa i arrin gjykatës pas skadimit të afatit për paraqitjen e padisë, do të 

konsiderohet se është paraqitur me kohë, nëse paraqitja e saj në këtë organ ka qenë si pasojë e 

mos dijës apo e gabimit të hapur të paraqitësit”. Bazuar në dispozitën e lartëpërshkruar, e në 

rast se Institucioni Kushtetues të cilës paditësi I kishte drejtuar kërkesën e cekur më lartë, të 

njëjtën do ja dërgonte në kompetencë për procedim kësaj gjykate, do të konsiderohej si kërkesë 

e afatshme, po që se pala i është drejtuar institucionit brenda afatit pë përcaktuar me nenin 27 

paragrafit 1 të LKA, edhe po që se në këtë gjykatë kishte më arrijtë pas afatit ligjoë për Inicim 

të Konfliktit Administrativ. Në rastin konkret, kur përmbajtja e kërkesës së paditësit dërguar 

Gjykatës Kushtetuese, ndryshon nga Padia për inicim të Konfliktit Administrativnë këtë gjykatë, 

e duke marrë para syshë edhe faktin që Gjykata Kushtetuese ka vendosë sipas kërkesës së palës 

paditëse, gjykata e çështjes e konsideron të pa bazuar kërkesën e kësaj pale, që Padinë dhe 

Propozimin e drejtuar kësaj gjykate ta konsiderojë të njejtë me kërkesën që ja kishte Gjykatës 

Kushtetuese, me qëllim që padia e tij këtu të koinsiderohet e ushtruar brenda afatit ligjor. Edhe 

kërkesa për kthim në gjendje të më parëshme nuk i përgjigjet rasteve të përcaktuara me 

dispozitat e nenit 129 dhe 130 të LPK-së-Ligji 03/L- 006, pasi që kthimi në gjendjen e më 

parëshme bëhet në rastet kur për një çështje ligjore veç se është filluar procedimi gjyqësor, gjat 

të cilit ndonjëra nga palët pjesëmarrëse për shkaqe të justifikueshme ka humbë afatin për 

kryerjen e ndonjë veprimi procedural. Në çështjen konkrete, në këtë gjykatë nga pala paditëse 

është realizuar vetëm veprimi i dorëzimit të padisë me propozim për shtyrje të ekzekutimit të 

vendimeve të KPK-së dhe se ende nga gjykata nuk është ftuar ndonjëra nga palët që të ndërmerr 

ndonjë veprim procedural të lidhur me ndonjë afat ligjor apo gjyqësor. Duke e marrë për bazë 

faktin që me datën 06 prill 2022, paditësi veç tjerash edhe përmes mjeteve të informit publik, u 

njoftua për vendimin  e të paditurës të dt. 06.04.2022, për propozim të Z. B.I. për pozitën e 

Kryeprokurorit të Shtetit dhe vendimin për Refuzim të Raportit të Komisionit për Rishqyrtim, 

nr. 474/2022 dt. 06.04.2022, kurse Padinë për inicim të konfliktit administrativ, së bashku me 

Propozim për shtyerje të zbatimit të vendimeve të kontestuara,  e dorëzoi në gjykatë më dt 

28.07.2022, përkatësisht 2 muaj e 22 ditë pas kalimit të afatit ligjor, e po ashtu nga konstatimet 

si më lartë, se për çfarë arsye padia dhe propozimi i paditësit nuk mund të konsiderohen të 

afatshme, duke dhënë edhe arësyet se pse në këtë rast veprimet e lëshuara nuk mund të këthehen 

e gjendjen e para mos veprimit, bazuar në dispozitat e cekura më lartë, rezulton se padia e 

paditësit është ushtruar jashtë afatit të përcaktuar ligjor. Mbi arsyet e cekura si më lartë, 

gjykata vlerëson se padia e paditësit, është e pas afatshme dhe në mbështetje të nenit 34, 

paragrafit 1, nën-paragrafit 1.1, në lidhje me nenin 27 paragrafi 1 dhe 2 të Ligjit për Konfliktet 

Administrative, padinë e paditësit e hedhë poshtë si të paraqitur pas kalimit të afatit ligjor, siç 

është përcaktuar në dispozitiv të këtij aktvendimi”. 

 

Kolegji i Gjykatës së Apelit nisur nga kjo gjendje e çështjes, vlerëson së përfundimi dhe qëndrimi 

juridik i Gjykatës së shkallës së parë është i drejtë dhe i ligjshëm, pasi që aktvendimi i atakuar 

nuk është i përfshirë në shkelje thelbësore të dispozitave të procedurës kontestimore nga neni 

182 paragrafi 2, pika (b), (g), (j), (k) dhe (m) e LPK-së, për të cilat shkaqe Gjykata e Apelit 
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kujdeset sipas detyrës zyrtare në kuptim të dispozitës së nenit 194 të LPK-së, gjithashtu edhe 

Ligji për Konfliktet Administrative është zbatuar në mënyrë të drejtë dhe të plotë, ngase edhe 

sipas vlerësimit të kolegjit të kësaj Gjykate, në rastin konkret nuk është plotësuar prezumimi 

procedural që i referohet afatit për inicimin e konfliktit administrativ, ashtu siç është përcaktuar 

me 27 paragrafi 1 të Ligjit për Konfliktet Administrative, dhe duke u nisur nga gjendja e tillë e 

çështjes, kolegji apelit e pranon në tërësi si të drejtë dhe të ligjshëm një përfundim të tillë të 

Gjykatës së shkallës së parë.  

 

Mbi këtë gjendje të fakteve kolegji i Gjykatës së Apelit, si Gjykata e shkallës së parë, vlerëson 

se paditësi kundër vendimeve të kontestuara me padi, KPK.Nr.457/2022 të datës;06.04.2022, me 

datë 28 prill 2022, kishte ushtruar kërkesë në Gjykatën Kushtetuese të Republikës së Kosovës, 

por jo edhe në Gjykatën Themelore në Prishtinë-Departamenti për Çështje Administrative, e cila 

me aktvendimin e saj me Nr.ref.:RK 2027/22 të datës 25 korrik 2022, ka vendosur për 

papranueshmëri të kërkesës së paditësit etj. Kurse paditësi pas pranimit të aktvendimit të 

Gjykatës Kushtetuese të Kosovës, me datë 28 korrik 2022, ushtron padi në Gjykatën Themelore 

në Prishtinë-Departamenti për Çështje Administrative, duke lëshuar kështu afatin prej tridhjetë 

(30) ditësh, për të ushtruar padi në Gjykatë, ashtu siç kërkohet me nenin 27 paragrafi 1 të Ligjit 

për Konfliktet Administrative, i cili nen përcakton se “1. Padia paraqitet brenda tridhjetë (30) 

ditësh, që nga data e dorëzimit të aktit administrativ përfundimtar palës”. Ndërsa në paragrafin 

2 të të njëjtit nen përcaktohet se “Ky afat aplikohet edhe për organin e autorizuar për paraqitjen 

e padisë, nëse i është dorëzuar akti administrativ. Nëse akti administrativ nuk i është dorëzuar, 

mund të paraqesë padinë brenda gjashtëdhjetë (60) ditësh nga data e dorëzimit të aktit 

administrativ palës, në favor të së cilës është nxjerrë akti”.  

 

Lidhur me pretendimin nga ankesa e paditësit se “Paditësi ka argumentuar se deri te data e 

ushtrimit të padisë ekziston gabimi i hapur i paraqitësit në drejtimin e padisë në organin jo 

kompetent dhe shkaku i arsyeshëm që nuk ka mund të parashikohet e as të evitohet, se janë 

krijuar praktika të atilla që lidhur me kërkesat për kandidatë të Kryeprokurorit të Kosovës që 

fillimisht do të duhej drejtoheshin Gjykatës Themelore në Prishtinë-Departamentit për Çështje 

Administrative, vendosë Gjykata Kushtetuese, pa u iniciuar paraprakisht rasti në gjykatën 

kompetente. Provë: Aktgjykimet e Gjykatës Kushtetuese të Republikës së Kosovës, KI100/14: 

KI34/17: si dhe K155/17...”, të njëjtin pretendim kolegji i apelit e vlerëson si të pa bazuar, për 

faktin se paditësi nuk mund të thirret në gabimin e hapur të tij në drejtimin e padisë në organin 

jo kompetent, duke u bazuar në tri raste kur Gjykata Kushtetuese e Republikës së Kosovës, e ka 

marrë kompetencën e Gjykatës Themelore në Prishtinë-Departamentit për Çështje 

Administrative, për të vlerësuar aktet përfundimtare të nxjerra nga ana e organeve administrative, 

kjo për faktin se paditësi dhe autorizuari tij kanë arsimim të duhur ligjor, dhe se kanë qenë dashur 

të dinë se rendi juridik në Republikën e Kosovës, është ndërtuar mbi bazën e ligjeve e jo të 

precedentit gjyqësor, dhe se sipas ligjeve të aplikueshme në Kosovë, Gjykata Themelore në 

Prishtinë-Departamenti për Çështje Administrative, ka kompetencë ekskluzive për të vlerësuar 

ligjshmërinë e akteve përfundimtare të nxjerra në procedurë administrative nga ana e organeve 

administrative, e jo të ndiqet precedenti gjyqësor, i krijuar nga Gjykata Kushtetuese e Kosovës 

me tri raste, dhe në këtë kuptim ky pretendim i paditësit është i pa qëndrueshëm, e rrjedhimisht 

edhe i pa bazuar. 

 

Ndërsa lidhur më pretendimin e paditësit se “Kthimi në gjendjen e mëparshme është institut që 

vlen vetëm për rastet kur është në procedim një çështje juridike. E konsiderojmë të pa 

pranueshëm këtë pretendim të Gjykatës së shkallës së parë, pasi që e njëjta ka zbatuar gabimisht 

nenin 129 të LPK-së, i cili përcakton që “Ne qoftë se pala nuk shkon në seancë fare apo e humbë 

afatin për kryerjen e ndonjë veprimi procedural dhe për këtë shkak e humbë të drejtën që më 
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vonë të kryejë veprimin procedural të lidhur me afat, gjykata do t’i lejojë kësaj pale, me 

propozimin e saj, ta kryejë më vonë këtë veprim, po që se e konstaton se ekzistojnë shkaqe të 

arsyeshme të cilat nuk kanë mundur të parashikohen e as të evitohen”. Nëse e analizojmë këtë 

dispozitë, mund të kuptojmë se dalin dy kushte për tu plotësuar e njëjta: a. Të humbet afati 

procedural dhe b. Te ekzistojnë shkaqe të paparashikueshme dhe të paevitueshme për humbjen 

e këtij afati. Se humbja e afatit procedural; rrjedhë vetëm gjatë procedimit të lëndës, paditësi e 

vlerëson pretendimin e pabazuar në ligj, pasi me shprehjen “apo e humbë afatin për kryerjen e 

ndonjë veprimi procedural…”, kjo dispozitë ligjore nuk kufizon gjykatën në zbatimin e saj vetëm 

për lëndë që është në procedim e sipër në gjykatë, por edhe për çdo veprim procedural që i 

humbet afati…”, kolegji i apelit e vlerëson si të pa bazuar të njëjtin pretendim për faktin se 

kërkesa e paditësit për kthim në gjendjen e mëparshme, përkatësisht të konsiderohet se padia e 

paditësit është paraqitur me kohë në Gjykatë, nuk i referohet rasteve të përcaktuara me dispozitat 

e nenit 129 dhe 130 të Ligjit për Procedurën Kontestimore, ngase kthimi në gjendjen e 

mëparshme, lejohet në rastet kur për një çështje gjyqësore veç se është filluar, përkatësisht është 

duke u zhvilluar procedura gjyqësore, gjatë të cilës ndonjëra nga palët për shkaqe të arsyeshme 

ka humbë afatin për kryerjen e ndonjë veprimi procedural. Kurse në rastin e paditësit, në 

Gjykatën e shkallës së parë është bërë vetëm veprimi i dorëzimit të padisë me propozim për 

shtyrje të ekzekutimit të vendimeve të KPK-së, dhe se nga Gjykata nuk është ftuar ndonjëra nga 

palët që të ndërmerr ndonjë veprim procedural, i cili do të lidhet me ndonjë afat ligjor apo 

gjyqësor, e i cili afat në rast se do të lëshohet nga palët për të kryer ndonjë veprim të urdhëruar 

nga Gjykata, atëherë do të aplikohet instituti i kthimit në gjendjen e mëparshme, por jo edhe siç 

pretendon paditësi. 

 

Kolegji i apelit ka vlerësuar edhe pretendimet tjera ankimore nga ankesa e paditësit, por të njëjtat 

i vlerësoi pa ndikim në vërtetimin e një gjendje tjetër faktike nga ajo e vërtetuar nga Gjykata e 

shkallës së parë. 

 

Prandaj, mbi këtë gjendje të fakteve kolegji i apelit vëren se Gjykata Themelore në Prishtinë-

Departamenti për Çështje Administrative, në mënyrë të drejtë ka vërtetuar gjendjen faktike, dhe 

drejtë ka zbatuar dispozitat procedurale, dhe se nuk është cenuar ligji në dëm të paditësit me 

rastin e hedhjes poshtë të padisë. Prandaj, bazuar në arsyet e dhëna më lart, kolegji i apelit 

vlerëson se aktvendimi i atakuar i Gjykatës së shkallës së parë nuk ka të meta për shkak të së 

cilave nuk mund të vlerësohet ligjshmëria e tij, dispozitivi i aktvendimit është i kuptueshëm, nuk 

është në kundërthënie me vetveten ose me arsyet e aktvendimit, dhe se aktvendimi përmban arsye 

të mjaftueshme dhe bindëse për gjendjen faktike dhe juridike, për të vendosur në këtë çështje 

juridike, të cilat në tërësi i aprovon edhe kolegji apelit, dhe në këtë kuptim ankesa si e tillë 

refuzohet, ndërsa aktvendimi i goditur me ankesë vërtetohet si i drejtë dhe i ligjshëm. 

 

Nga arsyet e dhëna më lartë, dhe duke u bazuar në nenin 208 dhe nenin 209 pika b) të Ligjit për 

Procedurën Kontestimore, të aplikueshëm sipas nenit 63 të Ligjit për Konfliktet Administrative, 

u vendos si në dispozitiv të këtij aktvendimi. 

 

GJYKATA E APELIT E KOSOVËS NË PRISHTINË 

AA.nr.650/2022, datë;01.09.2022 

                            Kryetari i kolegjit, 

Hajriz Hoti 


