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Numri i lëndës: 2019:262352 

Datë: 22.02.2021 

Numri i dokumentit:     01526870 

 

A.nr.1299/17 

 

GJYKATA THEMELORE NË PRISHTINË, DEPARTAMENTI PËR ÇËSHTJE 

ADMINISTRATIVE, me gjyqtaren Liridona Ajeti Kajtazi, me procesmbajtëse Miradije 

Surdulli, në konfliktin administrativ të paditësit A. K.P.-Z. R. Gj...-Autoriteti i Likudimit për 

NSH ‘’P. B.’’, kundër të paditurës A. K. K., me bazën juridike: anulim vendimi, në seancën e 

shqyrtimit kryesor, në prezencën e përfaqësuesit të palës paditëse , me datë 18.02.2021 merr këtë 

:  

 

A K T GJ Y K I M  

 

I. Aprovohet si e bazuar, kërkesëpadia e paditësit, A. K.P.-Z. R. Gj...-Autoriteti i Likudimit për 

NSH ‘’P. B.’’. 

 

II. Anulohet vendimi i A. K. K.,   nr. 03/1421/17, data 20.07.2017 dhe çështje i kthehet ne 

rishqyrtim dhe rivendosje organit të paditur. 

 

A r s y e t i m i 

 

Paditësi me padinë e datës datë 02.08.2017, gjatë shqyrtimit gjyqësor dhe në fjalën përfundimtare  

ka kërkuar të anulohet vendimi i Agjencisë Kadastrale të Kosovës 03/1421/17, data 20.07.2017. 

I njëjti përmes përfaqësuesit të ti ka deklaruar mes tjerash se pronësinë e parcelës kadastrale e 

kemi dëshmuar me certifikatën e pronësisë  për njësinë kadastrale P-72217092-00476-30 lëshuar 

në dt.28.03.2017, përshkrimi në këtë certifikatë është se kjo parcelë është pronë shoqërore  në 

emër të NSH Pasuria bujqësore  në sipërfaqe prej 782m2 e cila gjendet  në rrugën ”Reçaku”  nr.3 

zona kadastrale Ferizaj.  Këtë gjendje, sipas certifikatës e paditura e ka ndryshuar me 

aktvendimin e atakuar të datës 20.07.2017 duke mos përfillur aspak provat të cilat i ka pas por 

vendimin e atakuar  e ka marrë në bazë të kërkesës me parashtresë. Autoriteti i likuidimit NSH 

“P. B.” në F...ka siguruar një kopje  të certifikatës që ndryshe nga arsyetimi në aktvendim 

dëshmon se NSH “P. B.”  ka qenë edhe më parë  e regjistruar në regjistra kadastral si titullar  i 

parcelës  kadastrale të cekur më lartë. E paditura fare nuk i ka analizuar shkresat e lëndës të cilat 

i citon në arsyetimin e aktvendimin të atakuar për faktin se në aktgjykimin C.nr.724/83 të 

dt.28.01.1985 nr.46/35 të dt.12.03.1986 dhe kopjen e planit  të dt.27.11.1986 askund nuk figuron 

parcela kadastrale  nr.476-30 , por figurojnë parcelat  me nr.476-24 dhe 476-3. Paditësja lidhur 

me parcelën  kadastrale të cekur më lartë ka pranuar  dy aktvendime  nga e paditura , aktvendimin 

me nr.03 1422/17   të dt.20.07.2017 anulimi i të cilës kërkohet  përmes së cilës është refuzuar 

ankesa e Agjencisë Kosovare të Privatizimit –autoriteti i likuidimit për NSH “P. B.” në F..., e 
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cila ishte ushtruar  kundër aktvendimit nr.72708 të dt.2016 dt.10.05.2017, janë atakuar  dy 

aktvendime 28.06.2017 dhe 10.05.2017  dhe i njëjti vendim do të thotë  referon si në dispozitiv 

dhe arsyetim vetëm aktvendimin e dytë dhe nuk mirret me  pretendimin si në ankesë lidhur me 

vendimin e dt.28.06.2017,duke i propozuar gjykatës që në tërësi ta miratoj si të bazuar padinë. 

 

E paditura në përgjigje  në padi të datës 13.06.2019 mes tjerash ka theksuar se e paditura shqyrtoi 

ankesën së bashku me shkresat e lëndës dhe konstatoi se në rastin  e nxjerrjes së aktvendimit të 

atakuar me ankesë janë zbatuar dispozitat ligjore për bartjen e paluajtshmerisë sipas nenit 36  

paragrafi 1 të Ligjit për Pronësinë dhe të Drejtat Sendore si dhe regjistrimi i palujtshmërisë në 

regjistrin kadastral sipas nenit 4 të Ligjit për Ndryshimin dhe Plotësimin e Ligjit për Themelimin 

e Regjistrit të të Drejtave të Pronës së Paluajtshme si dhe duke ju referuar mendimit juridik 

nr.575/2016 datë 10.11.2016, miratuar nga Kolegjiumi i Gjykatës Supreme të Republikë së 

Kosovës, duke kërkuar të refuzohet padia si e pa bazuar dhe të vërtetohet aktvendimi 

nr.031421/17 datë 20.07.2017 të  AKK.    

 

Shqyrtimi gjyqësor është mbajtur në kuptim të nenit 41 të LKA-së në prezencën e përfaqësuesit 

të paditësit, në mungesë të palës së paditur dhe palës së interesit të ftuara në mënyrë të rregullt 

referuar fletët kthesës së datës  28.01.2021 për të paditurën dhe datës 18.02.2021 për palën e 

interesit.    

 

Gjykata për të vërtetuar bazueshmërinë e kërkesëpadisë dhe gjendjen e plotë të fakteve, për të 

vendosur drejtë në këtë çështje juridike, në seancën e datës 18.02.2021 ka bërë administrimin e 

provave si:  aktvendim datë 20.07.2017, aktvendim dt.10.05.2017, certifikatë datë 28.03.2017, 

aktgjykim datë 28.01.1985, tapi (nuk identifikohet datë), kopje e planit ( datë jo e qartë e 

identifikuar), akt në shenjen 650/89, vendim datë 18.06.2013, shkresë ndërrim i titullarit të 

pronave shoqërore dt.20/4/2012, shkresë –rritja e nivelit të bashkëpunimit me ZKP datë 

20.04.2012, akt –shkresë shpjeguese dt.22.01.2013 në dy gjuhet, ankesë datë 06.07.2017, 

aktvendim i dt.28.06.2017 nr.727.08.2017, dëftesë për pranimin e kërkesës për regjistrim datë 

13.07.2016, formular për kërkesë apo ankesë datë 13.07.2016, kërkesë për regjistrimin e 

palujtshmerisë (nuk identifikohet datë), akt-plotësim i lëndës datë  12.07.2017, njoftim  datë 

27.03.2017, vërtetim datë 13.07.2016, kopje e letërnjoftimin për B. A., njoftim datë 18.07.2016, 

akt-sistemi i automatizimit të  sporteleve të postës në Kosovë nuk identifikohet si shkresë, 

kërkesë dt.28.03.2017, përgjigje në shkresë  dt.12.05.2017, njoftim datë 02.06.2017, certifikatë 

18.05.2017, shkresë datë 28.01.2013 ,22.01.2013, shkresë 10.01.2013 , 09.01.2013, ankesë 

04.07.2017, kërkesë për rishqyrtim datë  28.07.2017, njoftim 06.06.2017.  

 

Gjykata vlerësoi ligjshmërinë e vendimit të goditur me padi në përputhje me nenin 44 të LKA-

së dhe provave të administruara në seancën e shqyrtimit kryesor, ku ka gjetur se kërkesëpadia e 

paditësit është e bazuar.  

 

Me vendimin e të paditurës, me nr. nr. 03/1421/17 datë 20.07.2017, refuzohet si e pabazuar 

ankesa e këtu paditësit, kundër aktvendimit nr.72708/2016 (rishqyrtim) datë 28.06.2017 dhe 

aktvendimi nr.72708/2017 lëshuar nga Drejtoria për Pronë, Kadastër dhe Gjeodezi-Komuna 

Ferizaj, dhe vërtetohet aktvendimi nr,72708/2016 datë 10.05.2017 lëshuar nga Drejtoria për 

Pronë, Kadastër dhe Gjeodezi-Komuna Ferizaj. 
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Paditësi i pakënaqur me vendimin e të paditurës me datën datë 02.08.2017 ka hapur konflikt 

administrativ sipas padisë. 

 

Nga vendimi i kontestuar del se ai përmban të meta të tilla për shkak të të cilave nuk mund 

shqyrtohet ligjshmëria e tij. Të metat e tilla qëndrojnë në shkeljet thelbësore të dispozitave të 

Ligjit për Procedurën Administrative.  

 

Nga vendimi i kontestuar del se ai përmban të meta të tilla për shkak të të cilave nuk mund të 

shqyrtohet ligjshmëria e tij. Të metat e tilla qëndrojnë në shkeljet thelbësore të dispozitave të 

Ligjit për Procedurën e Përgjithshme Administrative, vendimi i kundërshtuar është juridikisht i 

paqartë dhe kundërthënës me vetveten dhe me arsyetimin e tij, i njëjti nuk përmban elementet 

nga neni 47 dhe 48 të Ligjit të Procedurës së Përgjithshme Administrative, ligj ky i aplikueshëm 

në periudhën e ankimimit dhe shqyrtimit të çështjes pran organit administrativ. Në arsyetimin e 

tij nuk janë dhënë arsye mbi faktet vendimtare që kanë kushtëzuar marrjen e vendimit të atakuar. 

I njëjti bën një përshkrim të rrjedhës së procedurës, duke mos vlerësuar se cilat janë ato prova të 

shqyrtuar dhe si kanë ndikuar në vendosje rreth çështjes. Në vendimin e atakuar nuk jepet 

arsyetim konkret për pretendimit e këtu  paditësit referuar  nenit 10.1 dhe 10.2  të Shtojcës së 

Ligjit për AKP,  referuar fillimit procedurës së likuidimit me datë 19.06.2013 ndërsa vendimi 

nr.72/08/2016 është mare me datë 10.05.2017, 4 vite pas fillimit të procedurës së likuidimit të 

theksuara në ankesë. Po ashtu gjykata ka konstatuar se vendimi i atakuar me padi refuzon 

ankesën e këtu paditësit  kundër aktvendimit nr.72708/2016 datë 28.06.2017 dhe aktvendimit  

nr.72708/2016 datë 10.05.2017, kurse në pikën II të dispozitivit vërteton aktvendimin 

nr.72708/2016 datë 10.05.2017, kurse me dispozitivin e këtij vendimi nuk vendosë lidhur me 

vendimin e datës 28.06.2017 të cilin e referon si në pikën I të dispozitivit, i njëjti vendim as në 

arsyetimin e tij nuk merret më vendimin nr.72708/2016  datë 28.06.2017, por se me një arsyetim 

të mangët dhe të pa arsyetuar me prova, në fund të arsyetimit thekson së janë vlerësuar si të 

bazuar aktvendimi nr.72708/2016 (rishqyrtim) të datës 28.06.2017 dje 72708/2016 datë 

10.05.2017 , pra nuk përmenden  provat e shqyrtuar në bazë të së cilës është vërtetuar ndonjë 

fakt, me cilat prova i ka konstatuar faktet vendimtare dhe mbi cilat dispozita ligjore është 

mbështetur për të ardhur te konstatimi se nuk qëndrojnë pretendimet si në ankesë. 

 

 Në arsyetimin e tij nuk janë dhënë arsye mbi faktet vendimtare që kanë kushtëzuar marrjen e 

vendimit të kundërshtuar. I njëjti bën një përshkrim të rrjedhës së procedurës, po ashtu i njëjti 

thekson se sipas të dhënave të fundit në regjistrin e të dhënave kadastrale kemi një gjendje tjetër 

nga ajo që është bërë me aktvendimin e atakuar me ankesë, kurse me të njëjtin vendim e vërteton 

vendimin e atakuar me ankesë, dhe përsëri konstaton se më rastin e marrjes së vendimit të atakuar 

me ankesë janë zbatuar dispozitat ligjore për bartjen e paluajtshëmrisë duke cituar dispozitat 

ligjore. 

 

Gjykata konstatoi se një arsyetim i tillë i përgjithshëm i cili vetëm citon dispozita ligjore, në fund 

të vendimit, i njëjti nuk ka përmbajtjen e përcaktuar me dispozita ligjore  për faktin se arsyetimi 

duhet të referoj përmbledhjen faktike të bazuar në provat e paraqitura në procedurë. Po ashtu 

duhet deklarimin e bazës ligjore ku bazohet akti, pretendimet e të paditurës nuk janë pasqyruar 
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në vendimin kontestues sepse i njëjti nuk ka referuar provat në të cilat ka mbështetur vendimin, 

ato të cilave nuk ja u ka falur besimin. 

 

Të metat e caktuara më lartë janë të atilla që e pengojnë vlerësimin e ligjshmërisë së vendimit të 

kundërshtuar dhe në këtë drejtim gjykata e obligon organin e paditur që në ri-procedurë të veproj 

sipas vërejtjeve të dhëna në këtë vendim dhe pasi ti mënjanoj të metat e cekura, të merr vendim 

të drejtë të bazuar në ligj.  

 

Vërejtjet e cekura janë të obligueshme për organin e paditur , duke u bazuar në nenin 65 të Ligjit 

për Konfliktet Administrative.  

 

Në vështrim të nenit 13 të Ligjit për Konfliktet Administrative (LKA) ku përcaktohet se : ‘’1. 

Konflikti administrativ mund të fillojë vetëm kundër aktit administrativ të nxjerrë në procedurën 

administrative në shkallë të dytë.  

2. Konflikti administrativ mund të fillohet edhe kundër aktit administrativ të shkallës së parë, 

kundër të cilit në procedurën administrative ankimi nuk është i lejuar’’, gjykata kishte parasysh 

vendimin përfundimtarë të goditur me padi. 

 

Gjykata si rregull konfliktin administrativ e vendos në bazë të gjendjes faktike të vërtetuar nga 

ana e organeve administrative, ndërsa nga vendimi i goditur me padi nuk mund të kuptohet se si 

është vërtetuar gjendja faktike. 

 

Andaj bazuar në të lartcekurat, në kuptim të nenit 5,6, dhe 38 si dhe Nenit 46.2 të Ligjit për 

Konfliktet Administrative, andaj gjykata  aprovuar kërkesëpadinë e paditëses dhe ka vendosur si 

në dispozitiv të këtij aktgjykimi. 

 

GJYKATA THEMELORE NЁ PRISHTINЁ 

Departamenti për Çështje Administrative 

A.nr.1299/17 data 18.02.2021 

 

       

Procesmbajtëse                                                                                                Gjyqtare                                                               

Miradije Surdulli                                                                                   Liridona Ajeti Kajtazi 

 

 

 

KËSHILLA JURIDIKE: Kundër këtij aktgjykimi është e lejuar ankesa në afat prej 15 ditësh, 

nga dita e marrjes së të njëjtit , në Gjykatën e Apelit në Prishtinë, nëpërmes kësaj gjykate. 

 

 

 

 

 


