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Numri i lëndës: 2022:136952 

Datë: 01.09.2022 

Numri i dokumentit:     03380056 

 
AA.nr.597/22 

 

 GJYKATA E APELIT E KOSOVËS - Departamenti për Çështje Administrative, në 
kolegjin e përbërë nga gjyqtarët: Mehmet Ndrecaj kryetar, Ramiz Kuqi dhe Hajriz Hoti anëtarë, 

në konfliktin administrativ sipas padisë së paditësve L.R, M.F, B.H, Rr.M, B.B, Sh.B, A.D, E.B 
dhe B.C të cilët me autorizim i përfaqëson av. H.S. nga Prishtina,  kundër të paditurës Këshilli i 
Pavarur Mbikëqyrës për Shërbimin Civil të Kosovës me seli në Prishtinë, për shkak të anulimit 

të vendimeve, duke vendosur lidhur me ankesën e paditësve, kundër aktvendimit të Gjykatës 
Themelore në Prishtinë - Departamenti për Çështje Administrative, A.nr.1687/2022, të datës 

05.07.2022, në seancën e kolegjit të mbajtur me datë 25.08.2022, mori këtë: 
 

 

A K T V E N D I M 

 

REFUZOHET si e pa bazuar ankesa e paditësve L.R, M.F, B.H, Rr.M, B.B, Sh.B, A.D, 

E.B dhe B.C, ndërsa aktvendimi i Gjykatës Themelore në Prishtinë - Departamenti për Çështjet 

Administrative A.nr.1687/2022, i datës 05.07.2022, VËRTETOHET. 

 

A r s y e t i m 

 

            Gjykata e shkallës së parë me aktvendimin e atakuar A.nr.1687/2022, të datës 
05.07.2022, në pikën I të dispozitivit Departamenti për Çështjet Administrative i Gjyktës 

Themelore në Prishtinë është shpallur jokompetent në pikëpamje lëndore për të gjykuar në këtë 
çështje juridike sipas padisë nën shenjën A.nr. 1687/22. Në pikën II të dispozitivit, pasi që ky 

aktvendim të merr formën e prerë, lënda i dërgohet Departamentit të Përgjithshëm të Gjykatës 
Themelore në Prishtinë- Divizioni Civil. 
 

 
 

 
 
            Kundër këtij aktvendimi brenda afatit ligjor ankesë kanë paraqitur paditësit, përmes përf. 

të autorizuar për shkak të: shkeljeve thelbësore të dispozitave ligjore; konstatimit të gabuar apo 
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jo të plotë të gjendjes faktike dhe dhe zbatimit të gabuar të së drejtës materiale, duke propozuar 
që Gjykata e Apelit të Kosovës t’a aprovoj si të bazuar ankesën e paditësve, ndërsa aktvendimi 

i ankimuar të prishet dhe çështja të kthehet kompetencë  në D. Administrativ të Gj. Themelo re 
në Prishtinë,  ose që Gjykata e Apelit t’a ndryshoj aktvendimin dhe të vendos meritorisht për 

aprovimin e kërkesës për shtyrjen e ekzekutimit të vendimit të të paditurës. 

Përgjigje në ankesë nuk është paraqitur. 

Gjykata e Apelit si gjykatë e shkallës së dytë, pas vlerësimit të pretendimeve ankimore 

lidhur me aktvendimin e atakuar dhe vlerësimit komplet shkresave të lëndës, në mbështetje të 
dispozitës së nenit 194, 208 dhe 209 të Ligjit për Procedurën Kontestimore (LPK), lidhur me 
nenin 63 të Ligjit për Konfliktet Administrative ka gjetur se: 

Ankesa  e paditësve është  e pa-bazuar. 

Nga shkresat e lëndës rezulton se paditësit në Gjykatën Themelore në Prishtinë, - D. Për 

Çështjet Administrative kanë parashtruar padi kundër të paditurës Këshilli i Pavarur Mbikëqyrës 
për Shërbimin Civil të Kosovës, me të cilën ka kërkuar anulimin e  vendimit me të cilin Këshilli 
i Pavarur Mbikëqyrës është shpallur jo kompetent për të vendosur lidhur me ankesat e paditësve.  

Gjykata e shkallës së parë duke vepruar sipas padisë së paditësit, me aktvendimin 

A.nr.1687/22, të datës 05.07.2022, është shpallur jokompetente pët të gjykuar në këtë çështje 

administrative me arsyetim se konflikti administrativ nuk mund të zhvillohet kundër akteve të 

nxjerra në çështjet administrative në të  cilët mbrojtja gjyqësore është siguruar jashtë konflik t it 

administrativ e që paditësit gëzojnë mbrojtje gjyqësore sipas Ligjit për Ministrinë e Punëve të 

Jashtme dhe Shërbimit Diplomatik të Republikës së Kosovës. 

Gjykata e Apelit e pranon vlerësimin juridik të gjykatës së shkallës së parë si të rregullt 

dhe të ligjshëm, për arsye se aktvendimi i atakuar me ankesë nuk është i përfshirë në shkelje 

thelbësore të dispozitave të procedurës kontestimore nga neni 182 paragrafi 1 dhe 2 të LPK -së, 

të zbatueshëm sipas nenit 63 të LKA-së, për të cilat Gjykata e Apelit kujdeset sipas detyrës 

zyrtare në kuptim të dispozitës së nenit 194 të LPK-së. 

Në rastin konkret Gjykata e Apelit e pranon përfundimin e gjykatës së shkallës së parë, 

për shkak se paditësit janë emëruar në Shërbimin e Jashtëm me vendimet e Ministrisë së Punëve 

të Jashtme, dhe nuk kishin themeluar marrëdhënien e punës në Shërbimin Civil ashtu siç 

përcaktohet në nenin 19 par. 1 të Ligjit për Shërbimin Civil të Republikë së Kosovës duke i 

ndjekur procedurat e pranimit në marrëdhënie pune në Shërbimin Civil me akt-emërimi, e që më 

pastaj do të plotësoheshin kushtet për të qenë në marrëdhënie pune të rregullt në Shërbimin Civil, 

por me vendime të lëshuara nga e paditura për paditësit për të shërbyer në Shërbimin e Jashtëm  

të Kosovës, marrëdhënia e punës është rregulluar me Ligjin e veçantë të Ministrisë së Punëve të 

Jashtme dhe Shërbimit Diplomatik, andaj edhe kontestet nga marrëdhënia e punës trajtohen nga 

Divizionin Civil i Gjykatës Themelore në Prishtinë.  Gjykata e shkallës së parë e ka arsyetuar në 

masë të mjaftueshme përfundimin e saj për shpalljen jo-kompetente në pikëpamje lëndore.  

 

Në rastin konkret gjykata ankimore ka vlerësuar se nuk qëndrojnë pretendimet ankimore 

të paraqitura me ankesë, dhe përfundimisht, Gjykata e Apelit i ka vlerësuar të gjitha pretendimet 

ankimore të parashtruara në ankesë, por nuk ka gjetur se ekziston ndonjë shkelje e cila do të 
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ndikonte që vendimi të kualifikohet si i tillë për çka çështja pastaj do të duhej të kthehej në 

rishqyrtim apo të vendoset ndryshe. 

Nga të cekurat më lartë, e në mbështetje të dispozitave nga neni 209 par. 1 pika (b)  e 

LPK-së,  të zbatueshëm sipas nenit 63 të LKA -së, u vendos si në dispozitiv të këtij aktvendimi. 

 

 

GJYKATA E APELIT E KOSOVËS NË PRISHTINË 

AA.nr.597/22, datë 25.08.2022 

 

 

                                                                                             Kryetari i kolegjit- Gjyqtari, 

                                                                                            Mehmet Ndrecaj 

 

 

 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 


