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                                                                                                                                                                              A.nr. 1313/18 

GJYKATA THEMELORE NЁ PRISHTINЁ, Departamenti për Çështje Administrative, me gjyqtaren Luljeta 

Maxhuni, e me zyrtaren ligjore Besë Sylaj, në konfliktin administrativ sipas padisë të paditësit, M. H., nga 

fshati ..., komuna e ... , të cilin sipas autorizimit e përfaqëson Ardian Deskaj avokat në Klinë, kundër të 

paditurës, Qeveria e Kosovës-K. Q. V.  V. L. së UÇK-së dhe të K. Tjera të Luftës së UÇK-së në Prishtinë, për 

shkak të heshtjes së organit të paditur, në seancën e shqyrtimit kryesor publik të mbajtur në prani të 

autorizuarit të paditësit, e në mungesë të palës së paditur, me datë 16.03.2021, merr këtë: 

 

  

A K T G J Y K I M 

 

I. Aprovohet si e bazuar, kërkesëpadia e paditësit, M. H., nga fshati ..., komuna e ... ,  . Detyrohet e paditura, 

Qeveria e Kosovës- K. Q. V.  V. L. së UÇK-së dhe të K. Tjera të Luftës së UÇK-së në Prishtinë , që në afat prej 

30 ditësh, nga dita e pranimit të këtij aktgjykimi, të merr aktvendim sipas ankesës së paditësit, të dorëzuar 

te e paditura me datë 27.04.2015 dhe të njëjtin, t’ia dorëzoj paditësit, sipas procedurës së përcaktuar me 

ligj.    

 

II. Secila palë i bartë shpenzimet e veta të procedurës. 

 

 

A r s y e t i m 

 

Shqyrtimi kryesor në këtë çështje juridike është mbajtur në kuptim të nenit 41 të Ligjit  për Konfliktet 

Administrativ -Nr. 03/L-202, në prani të autorizuarit  të palës paditëse dhe në mungesë të palës së paditur, 

e ftuar në mënyrë të rregullt (Provë: fletë-kthesa e datës 15.02.2021). 
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I autorizuari  i paditësi në seancën e shqyrtimit kryesor, ka kërkuar nga gjykata që,  të aprovohet padia dhe 

kërkesës se saj. Thekson se,  paditësi ka qenë ushtar aktiv i UÇK-së, në  fshatin ..., me komandant A.P., në 

këtë njësi si pjesëtar aktiv me rroba ushtarake dhe me armë e ka filluar me datën 10 maj  

1998 ku ka qenë ushtar aktiv dhe se vërtetohet me dëshminë e komandantit A. P. i cili ka deklaruar se 

paditësi ka qenë roje aktive në pikat ..., rruga magjistrale Peje-Prishtine ne fshatin ..., ka marre pjese ne 

mënyrë aktive ne ofensivën e Dollcit ne fshatin Gllarevë, se ka qenë pjesëtar aktiv vërtetohet edhe nga fletë 

lëshimi i komandantit tjetër L. M. të datës 27.09.2017, po ashtu këto fakte vërtetohen edhe nga dëshmia e  

Dr. M. K. si dhe 23 ushtareve te UÇK-se. Për kundër faktit se i njëjti ka qenë pjesëtar i UÇK-se, të njëjtin nuk i 

është njohur statusi luftëtar nga e paditura, por vetëm statusi pjesëtar i UÇK-së, pasi që ju ka njohur vetëm 

statusi pjesëtar, paditësi me datë 27.04.2015 ka bërë ankesë me shkrim mirëpo e paditura nuk është 

përgjigjur, përsëri me datë  14.05.2018 ka bërë kërkesë te përsëritur që e paditura që të nxjerr vendim, që 

përsëri nuk ka dhënë përgjigje, andaj, edhe kemi heshtje administrative. Andaj, i propozoj gjykatës që në 

bazë të kësaj gjendjeje faktike të bie aktgjykim dhe ta obligoj të paditurën që brenda afatit prej 30 ditëve e 

paditura të bie vendim dhe të vendos për kërkesën e paditësit. Po ashtu i kërkojmë shpenzimet 

procedurale, taksën për padi 50 euro, 104 euro për padinë dhe 135 euro për këtë seancë. Po ashtu si në 

petitum të padisë e paditura të obligohet të vendos nga data e aplikimit e jo nga tash e tutje. 

 

E paditura, Qeveria e Kosovës- K. Q. V.  V. L. së UÇK-së dhe të K. Tjera të Luftës së UÇK-së në Prishtinë  

përmes përgjigjes në padi të datës 08.12.2020, ka deklaruar se e kundërshton në tërësi padinë dhe 

kërkesëpadinë e paditësit, dhe i ka propozuar Gjykatës që pas administrimit të provave që gjenden në 

shkresat e lëndës, padia dhe kërkesëpadia e paditësit, të refuzohet në tërësi si e pa bazuar. 

 

Gjykata në seancën e shqyrtimit kryesor të datës 16.03.2021, ka bërë administrimin e provave dhe atë: 

aplikacioni për njohjen e statusit te veteranit te vitit 2013; ankesa e datës 27.04.2015;  kërkesa e përsëritur 

e datës 14.05.2018;  flete dërgesa e datës 14.05.2018;  dëshmia e nënshkruar nga A. P. ish komandant i 

njësisë se UÇK-se ; fletë dëshmi e datës 27.09.2017 dhe  dëshmia e datës  19.02.2015. 

 

Gjykata vlerësoi pretendimet e paditësit për heshtje administrative duke vlerësuar gjendjen faktike, 

shkresat e lëndës,  dhe duke vlerësuar thëniet dhe pretendimet e paditësit në padi, deklarimeve në 

përgjigjen në padi  të paditurës, në seancën e shqyrtimit kryesor të mbajtur me datë 16.03.2021, konstaton 

se kërkesëpadia e paditësit  për shkak të heshtjes administrative është e bazuar. 

 

Nga shkresat e lëndës, rezulton se paditësi më kërkesën me numër aplikacioni 02366, i është drejtuar të 

paditurit K. Q. V.  V. L. së UÇK-së dhe të K. Tjera të Luftës së UÇK-së në Prishtinë , me kërkesë për njohjen e 

statusit të veteranit, mirëpo i njëjti nuk ka vepruar në afatin e caktuar ligjor e as më pas. Po ashtu më datë 

27.04.2015, paditësi ka parashtruar kërkesë-ankesë  
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për të vendosur lidhur me aplikacionin nr.02366, por e paditura nuk ka marrë asnjë vendim edhe pas 

kërkesës së përsëritur të paditësit, të dt.14.05.2018, e as që e ka njoftuar të njëjtin lidhur me çështjen në 

procedurë. 

 

Sipas nenit 76 dhe 77 të Ligjit për Procedurën Administrative organi administrativ, në këtë rast e paditura, 

ka pasur obligim që të marrë aktvendim lidhur me kërkesën-ankesës së paditësit, ndërsa e paditura në 

kundërshtim me ligjin, ka heshtur dhe nuk ka marrë vendim, e as nuk i është përgjigjur në asnjë formë 

paditësit. 

 

Me nenin 29 paragrafi 1 të Ligjit për Konfliktet Administrative është përcaktuar se “1.  Nëse organi i 

shkallës së dytë nuk e ka nxjerrë vendimin brenda tridhjetë (30) ditësh ose në një afat më  të  shkurtër  të  

caktuar  me  dispozita  të  veçanta  rreth  ankimit  të  palës  kundër  vendimit  të  organit  të shkallës  së  

parë,  ndërsa  nuk  e  nxjerr  as  në  afatin e  mëtejmë  prej  shtatë  (7)  ditësh  me  kërkesë  të përsëritur, 

pala mund të fillojë konfliktin administrativ sikur t’i është refuzuar ankesa. 2.  Në mënyrën e parashikuar në 

paragrafin 1. të këtij neni mund të veprojë pala edhe kur sipas kërkesës së saj nuk është nxjerrë vendimi 

nga organi i shkallës së parë, kundër aktit të te cilit nuk mund të bëhet ankesa. 3.  Nëse  organi  i  shkallës  

së  parë,  kundër  aktit  të te  cilit  mund  të  bëhet  ankesa,  nuk  ka  nxjerrë  asnjë vendim në bazë të 

kërkesës brenda gjashtëdhjetë (60) ditësh ose në një afat më të shkurtër të paraparë me  dispozita  të  

veçanta,  pala  ka  të  drejtë  t’i  drejtohet  me  kërkesë  organit  të  shkallës  së  dytë.  Kundër vendimit  të  

organit  të  shkallës  së  dytë,  pala  mund të  fillojë  konfliktin  administrativ,  por  mundet,  nën kushtet nga 

paragrafi 1. i këtij neni, ta fillojë edhe nëse ky organ nuk ka nxjerrë vendim”.   

 

Meqenëse e paditura nuk ka marrë vendim as pas kërkesës së përsëritur të paditësit të datës 14.05.2018, 

Gjykata vlerëson se paditësi me të drejtë ka iniciuar, kontestin gjyqësor kundër të paditurës, për shkak të 

heshtjes së administratës, meqenëse marrja e vendimit sipas ankesës së paraqitur dhe dorëzimi i saj, palës 

në procedurë, është obligim i organit të paditur. 

 

Me nenin 131.2 të Ligjit për Procedurë Administrative, është paraparë se në qoftë se me kalimin e afatit të 

parashikuar për ankim, nuk është nxjerrë asnjë vendim mbi ankimin nga organi administrativ kompetent, 

palëve të interesuara, iu lindë e drejta për t’iu drejtuar Gjykatës, në përputhje me ligjin.  

 

Mbi këtë gjendje të fakteve, Gjykata vlerëson se në këtë çështje administrative-juridike, ligji është zbatuar 

në dëm të paditësit, kështu që në ri procedurë, organi i paditur, do të ketë parasysh theksimet nga kërkesa-

ankesa e paditësit, do të vërtetoj faktet relevante dhe pastaj, do të marr një 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. 
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Lidhur me shpenzimet e procedurës, gjykata ka vendosur në kuptim të nenit 64 të LKA-së, që secila palë t’i 

bartë shpenzimet e veta të procedurës. 

 

Prandaj, bazuar në arsyet e dhëna më lart, në kuptim të nenit 5, 6, 26.2, 29, 38, si dhe nenit 46.2 të Ligjit për 

Konfliktet Administrative, Gjykata aprovon padinë e paditësit dhe ka vendosur si në dispozitiv të këtij 

aktgjykimi.  

 

 

 

                                                                 GJYKATA THEMELORE NЁ PRISHTINЁ 

Departamenti për Çështje Administrative 

A.nr.1313/18- data 16.03.2021 

 

Zyrtare Ligjore                                                                                                                              G j y q t a re  

Besë Sylaj                                                                                                                                 Luljeta Maxhuni   

 

                                                                                                                            

Këshillë Juridike: kundër këtij  aktgjykimi është e lejuar ankesa, në afat prej 15 ditësh nga dita e marrjes 

së të njëjtit, Gjykatës së  Apelit në Prishtinë, përmes kësaj gjykate. 

 

 


