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Numri i lëndës: 2020:909897 

Datë: 29.10.2021 

Numri i dokumentit:     02337523 

 

                                                                                                                   Ac.nr.2209/17 

 

GJYKATA E APELIT E KOSOVËS NË PRISHTINË, në kolegjin e përberë nga 

gjyqtarët Enes Mehmeti - kryetar i kolegjit, Lumni Sallauka dhe Arsim Hamzaj , anëtarë të 

kolegjit, në çështjen kontestimore të paditësit A.SH. nga Prishtina me banim në Lagjen “...”  C-

..-, blloku... , hyrja ...  ,kat..., nr... përfaqësuar nga av. A.I. nga Prishtina kundër të paditurit 

Republika e Kosovës - Qeveria e Kosovës-Zyra e Kryeministrit me seli në Prishtinë  e 

përfaqësuar nga Avokatura Shtetërore e Republikës së Kosovës lidhur me padinë për anulimin e  

vendimit duke vendosur lidhur me ankesën e paditësit kundër Aktgjykimit  të Gjykatës 

Themelore në Prishtinë C.nr.1182/16 datë 31.03.2017, në seancën e kolegjit, të mbajtur me datën 

28.10.2021, ka marr këtë: 

A K T GJ Y K I M 

 

REFUZOHET e pathemeltë ankesa e paditësit A.SH.nga Prishtina,  ndërsa Aktgjykimi i 

Gjykatës Themelore në Prishtinë,  C.nr.1182/16 datë 31.03.2017, VËRTETOHET. 

 

A r s y e t i m i 

 

Gjykata Themelore në Prishtinë , me aktgjykimin e atakuar  C.nr.1182/16 datë 31.03.2017 ka 

vendosur si vijon : 

 

 “  I. REFUZOHET në tersi e pabazuar kërkesëpadia e paditësit me të cilën ka kërkuar : 

“të anulohet vendimi nr.05/84, 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 incidenteve  aeronautike dhe obligohet e paditura që 

paditësit t’i kompensoj të ardhurat personale. 

II. Secila palë i bart shpenzimet e veta procedurale.” 
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Kundër këtij aktgjykimi, në afat ligjor përfaqësuesuesi i autorizuar i paditësit, ka 

paraqitur ankesë përmes së cilës ka  pretenduar se Aktgjykimi i atakuar është përfshirë në shkelje 

thelbësore të dispozitave të karakterit procedural të rëndësisë esenciale, vërtetim të gabuar dhe 

jo të plotë të gjendjes faktike si dhe zbatim të gabuar të së drejtës materiale me propozimin që të 

aprovohet ankesa si e bazuar ashtu që ta ndryshoj aktgjykimin e atakuar dhe të provojë 

kërkesëpadinë e paditësit si të bazuar apo që ta anuloj çështja të kthehet në rigjykim dhe 

rivendosje. 

Gjykata e Apelit në seancën e kolegjit, në kuptim të nenit 194 të Ligjit për Procedurën 

Kontestimore, e ekzaminojë aktgjykimin e shkallës së parë brenda kufijve, dhe shkaqeve të 

treguara në ankesë, si dhe duke u kujdesur sipas detyrës zyrtare për zbatimin e së drejtës 

materiale si dhe për shkeljen e dispozitave të procedurës kontestimore  gjeti se: 

     Ankesa është e pathemeltë 

     Nga shkresat e lëndës rezulton se paditësi kundër të paditurës ka ushtruar padi përmes 

së cilës ka kërkuar që të anulohet vendimi i të paditurës nr.05/84 datë 15.04.2016, për 

përzgjedhjen e anëtarëve të Komsionit për hetimin e aksidenteve dhe incidenteve ajrore KHAIA. 

    Pretendimet si në padi, paditësi i mbështet 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 datës 14.02.2016.  

Paditësi ka ankimuar vendimin e datës 15.04.2016 mirëpo për të njëjtin nuk ka pranuar 

ndonjë përgjigje nga e paditura. 

Po ashtu paditësi pretendimet i mbështet edhe nën 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.06/188 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 e ardhshme, dhe, për ketë, ai 

konsideron se e paditura ka vepruar në kundërshtim 31 parg.9 i Ligjit për Aviacionin Civil ligji 

nr.03/L-051. Gjithashtu paditësi ka pretenduar se e paditura duke  vepruar më panelin 

përzgjedhës, në përbërje jo të plotë, ka cënuar rregullat e konkursit publik. 

 Gjykata e shkallës së parë, me aktgjykimin e atakuar ka refuzuar si të pabazuar 

kërkesëpadinë e paditësit duke arsyetuar aktgjykimin e saj se mbi bazën e gjendjes së fakteve të 

çështjes nuk ka rezultuar që vendimi kontestues i të paditurës të jetë marrë në kundërshtim me 

dispozitat e ligjit material dhe as në kundërshtim me konkursin pasi që 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 në 

ketë detyrë. Gjithashtu ajo ka arsyetuar se nuk pranohet pretendimi i paditësit për mohimin e të 

drejtave të punës me faktin se e paditura nuk ia ka vazhduar mandatin Atij edhe për pesë vitet e 

ardhshëm ngase riemërimi me vazhdim të mandatit nuk është obligim ligjor i të paditurës. 
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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 Ligjit nr.3/L-006 për procedurën kontestimore, 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 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 vendimi të të paditurës. 

 

Kolegji 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 drejtë edhe ka zbatuar të drejtën materiale me rastin e refuzimit të kërkesëpadisë 

së paditësit. Pra, gjykata e faktit drejtë ka gjetur kur ka çmuar se nuk ka 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 të paditurës edhe ndaj 

paditësit, në ketë 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.05/84 datë 15.04.2016, dhe se kjo rrethanë nuk mund 

të konsiderohet se e paditura ka shpërfaqë sjelle diskriminuese në raport me paditësin. 

 

Po ashtu kolegji 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 për ketë 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 përzgjedhjes dhe vlerësimit të kandidaturave të 

rekomanduara, nga ana e panelit. 

 

 Kolegji çmoj në ketë 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 në nuk mund të ketë ndonjë relevancë në ligjshmërinë e aktgjykimit të atakuar, megjithatë 

kjo rrethanë mund të ketë patur impakt negativ me rastin e vlerësimit të kandidaturës së paditësit 

nga ana e panelit të posaçëm për vlerësimin e kandidaturave të KHAIA-së, ndaj dhe në kontekst 
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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. 

 

Nga të  cekurat më lartë  dhe në mbështetje të dispozitës së nenit 195.1 pika d), lidhur me 

nenin 200, të Ligjit nr.3/L-006 për procedurën kontestimore, është vendosur si në dispozitiv të 

këtij aktgjykimi.  

 

GJYKATA E APELIT E KOSOVËS NË PRISHTINË 

Ac.nr. 2209/17  me datë 28.10.2021 

                                                                                                                                                                                                                                             

                           

          Kryetari i kolegjit , 

                                                             Enes Mehmeti 

 

 

 

 

 


