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Numri i lëndës: 2019:263690 

Datë: 26.08.2020 

Numri i dokumentit:     01078806 

 

 

GJYKATA THEMELORE NË PRISHTINË–Departamenti për Çështje Administrative, Divizioni 

Fiskal, me gjyqtarin Ramush Bardiqi, në konfliktin administrativ të paditësit “B...” Shpk me seli në 

H.E., kundër të paditurës Komunës së Hanit te Elezit, duke vendosur sipas ankesës së palës paditëse për 

anulimin e vendimit të paditurës nr. 08-Nr.3875-2019 i datës 27.05.2019, jashtë seancës, me datë 

26.08.2020, mori këtë: 

 

                                                       A K T G J Y K I M 

 

 

I. APROVOHET kërkesëpadia e paditësit D.Sh “B...” Shpk me seli në Hani i Elezit, si e 

bazuar. 

 

II. ANULOHET Aktvendimi nr. 08-Nr.3875-2019 i datës 27.05.2019 i Komisionit për 

shqyrtimin e ankesave-Komunës se Hanit të Elezit dhe URDHEROHET organi i të 

paditurës Komuna e Hanit te Elezit, që në afat prej 30 ditësh, nga dita e pranimit të këtij 

aktgjykimi, të merr aktvendim sipas ankesës së paditësit nr. 08-Nr.3875-2019 e datës 

02.05.2019, dhe të njëjtin t’ia dorëzoj paditësit sipas procedurës se përcaktuar me ligj. 

 

A r s y e t i m 

 

  

Me vendimin nr. 08-Nr.3875-2019 i datës 27.05.2019 i Komisionit për shqyrtimin e ankesave-Komunës 

se Hanit te Elezit ka refuzuar ankesën e D.Sh “B...” Shpk me seli në Hani i Elezit. 

 

Paditësi i pakënaqur me këtë vendim ka ushtruar padi në Gjykatë, me datë 28.06.2019, kundër të 

paditurës Komunës se Hanit te Elezit, me të cilën i propozon Gjykatës qe te aprovohet kërkesëpadia e 

paditësit si e bazuar dhe të anulohet ne tersi vendimi kontestues i te paditurës nr. 08-Nr.3875-2019 i 

datës 27.05.2019, si dhe te obligohet e paditura qe t’ia paguaj paditësit shpenzimet e procedurës 

gjyqësore. Me tej, deklaron se aktvendimi është i pakuptueshëm dhe kundërligjore pasi qe nuk 

përcakton borxhin për cilën periudhe kohore është akumuluar ky borxh ndaj paditësit pasi qe asnjëherë 

me pare nuk është njoftuar paditësi lidhur me këtë shume te borxhit.  

 

Gjykata shqyrtoi aktvendimin e goditur me padi në përputhje me nenin 35 Ligjit për Konfliktet 

Administrative, i cili përcakton se “Nëse gjykata nuk e hedh poshtë padinë në bazë të paragrafit 2. të 

nenit 33, apo në bazë të nenit 34 të këtij ligji, kurse konstaton se akti administrativ i kontestuar përmban 

të meta esenciale, që e pengojnë të çmuarit e ligjshmërisë së aktit, e anulon me aktgjykim, aktin 

administrativ edhe pa e dërguar  padinë në përgjigjen”. Po ashtu edhe në bazë të nenit 44.2 të njëjtit ligj 

i cili përcakton se “Për nulitetin e aktit administrativ gjykata kujdeset sipas detyrës zyrtare”. 
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Nga aktvendimi i kundërshtuar, gjykata vëren se, ne hyrje te këtij vendimi përmban dispoziata ligjore te 

ligjit 02/L-28 i cili ligj nuk është ne fuqi me dhe nuk ishte ne fuqi ne kohen e nxjerrjes e këtij vendimi te 

kundërshtuar, pasi qe me dispozita shfuqizuese te nenit 161 te Ligji për Procedurën Administrative Nr. 

05/L -031 i dt. 25.05.2016. Me hyrjen në fuqi të këtij Ligji, shfuqizohet Ligji Nr. 02/L-28 për 

Procedurën Administrative, si dhe çdo dispozitë tjetër në kundërshtim me këtë Ligj. Neni 162 i këtij 

ligji parasheh Ky ligj hyn në fuqi një (1) vit pas publikimit në Gazetën Zyrtare të Republikës së 

Kosovës. Andaj, duke ju referuar dispozitave përfundimtare te këtij ligji nënkuptohet se vendimi i 

kundërshtuar është përfshire ne shkelje e dispozitave te procedurës Administrative pasi qe është bazuar 

ne një ligji i cili nuk ka qene ne fuqi ne kohen e nxjerrjes se aktit administrativ kontestuese si dhe ne 

kundërshtim me parimin e ligjshmërisë, si dhe Shkelje te dispozitave për procedurën e cila rregullon 

procedurën qe i ka parapri aktit kontestuar. 

 

Parimi i ligjshmërisë është parimi më kryesor i procedurës administrative dhe ai qëndron në detyrimin 

që të gjitha organet e administratës, që veprojnë në çështjet administrative, të vendosin në bazë të ligjit 

dhe të dispozitave të tjera të organeve shtetërore. 

 

Gjithashtu, Gjykata vëren se aktvendimi i kundërshtuar, në fund të njëjtit gabimisht ka udhëzuar 

subjektin ne procedure për ushtrimin e mjetit te ankesës si ne kohe ashtu edhe institucionit qe duhet ti 

drejtohet, përkatësisht në kundërshtim me dispozitat ligjore te Ligji Nr. 06/L-005 Për Tatimin Në 

Pronën e Paluajtshme si ligje ne fuqi ne kohen e nxjerrjes se këtij vendimi kontestues. Neni 42 i këtij 

ligji parasheh se: Ky ligj publikohet në Gazetën Zyrtare të Republikës së Kosovës dhe hyn në fuqi me 1 

tetor 2018. Neni 31 paragrafi 9 i këtij Ligji shprehimisht parasheh se “Personi mund të ankimojë 

vendimin e komunës në Ministrinë e Financave brenda tridhjetë(30) ditëve kalendarike nga data kur 

vendimi i komunës konsiderohet të jetë pranuar nga. Ministria e Financave merr vendim në lidhje me 

ankesën e dorëzuar brenda dyzet e pesë ditëve kalendarike nga pranimi i ankesës dhe i dërgon personit 

vendimin brenda pesë (5) ditëve pune pas datës së marrjes së vendimit. Personi i cili nuk pajtohet me 

vendimin mbi ankesën e marrë nga Ministria e Financave, mund të ushtrojë padi në Gjykatën 

Themelore të Prishtinës brenda tridhjetë (30) ditëve kalendarike nga data kur vendimi konsiderohet të 

jetë pranuar nga personi. 

 

Neni 3 te Ligji për Procedurën Administrative parasheh se Procedura administrative është tërësia e 

renditur sipas ligjit e veprimeve procedurale dhe materiale të njëpasnjëshme të organit publik, që ka për 

qëllim përgatitjen dhe vendimmarrjen për një veprim konkret administrativ, shqyrtimin e mjeteve 

juridike administrative, si dhe ekzekutimin e aktit administrativ. Në kuptimin më të gjerë, ligjshmëria 

konceptohet si harmonizim i të gjitha akteve materiale dhe juridike me ligjin (apo me ndonjë dispozitë 

tjetër), si aktin më të lartë. Andaj gjykata ne baze te konstatimeve te lartecekura vlerëson se vendimi 

kontestues është kundërshtime me ligjshmërinë formale në kuptim të harmonizimit me ligjin në 

pikëpamje të formës të akteve juridike, dhe ne kundërshtime ligjshmëria materiale ne kuptim te 

harmonizimi me ligjin në pikëpamje të përmbajtjes së aktit. 

 

Nga aktvendimi i kontestuar shihet se ai përmban të meta te tilla, të meta te tilla konsistojë ne faktin se 

dispozitivi i aktvendimi të kontestuar është juridikisht i paqartë dhe kundërthënës me vetveten dhe me 

arsyetimin e tije. Në pikën I. (një) te dispozitivit të aktvendimin kontestues, e paditura Komuna e Hanit 

te Elezit ka aprovuar pjesërisht ankesa e ankuesit, Formulimi i tillë i dispozitivit të aktvendimit, këtë 

aktvendim e bënë te paqarte dhe kundërthënës me vetveten dhe me arsyetimin e tij, nga aktvendimi i 

kontestuar nuk është e qarte se Komisioni për Ankesave, se cilën pjese te ankesës e paditësit e ka 

aprovuar. Ne raste kur organi i cili vendos lidhur ankesën e paraqitur nga ankuesi, dhe kur e aprovon 

pjesërisht ankesën atëherë e ndryshon vendimin e kundërshtuar, refuzon pjesërisht pjesa tjetër e ankesës 

dhe mbetet ne fuqi pjesa tjetër e vendimit. Nga ky formulim i tille te jepe te kuptohet se sikur ankesa te 
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jete aprovuar ne tersi, mirëpo ne përmbajtjen e tij nuk kuptohet asgjë lidhur me aprovimin pjesërisht te 

ankese ne favor te subjektit ne procedure. 

 

Nga aktvendimi i kontestuar rrjedh se, ai përmban të meta të tilla për shkak të cilave nuk mund 

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

Procedurën Administrative. Shkeljet thelbësore të këtyre dispozitave konsistojnë në faktin se me nenin 

48 të këtij ligji është paraparë se akti administrativ, që në këtë rast nënkupton aktvendimin e goditur me 

padi, duhet të përmbajë, paraqitje të shkurtër të kërkesës së palës, shpjegimin e situatës faktike mbi të 

cilën është marrë vendimi, shkaqet të cilat kanë qenë vendimtare gjatë vlerësimit të provave, bazën 

ligjore të vendimit dhe arsyen pse është e zbatueshme në rastin konkret, shkaqet për të cilat nuk është 

pranuar ndonjëri nga pretendimet e palëve, në rastin e ushtrimit të diskrecionit, shpjegimin pse është 

ushtruar ai në mënyrën dhënë në vendim, Një arsyetim që është dukshëm i pamjaftueshëm, i paqartë, 

kundërthënës apo i pakuptueshëm, është i barabartë me mungesën e tij. andaj mungesa e këtyre 

elementeve një akte tille e bene te pavlefshëm. 

 

E paditura ne ri procedurë dhe rishqyrtim duhet te këtë parasysh dispozita te cilat i referohen vendosjes 

se organi administrativ që shqyrton ankimin dhe vendos ne procedure administrative dispozitate nenit 

132 i LPA-se, si dhe dispozitat ligjore te Ligji Nr. 06/L-005 Për Tatimin në Pronën e Paluajtshme. 

 

Të metat e cakura më lartë, janë të atilla që e pengojnë vlerësimin e ligjshmërisë së aktvendimit të 

kundërshtuar dhe në këtë drejtim gjykata e obligon organin e paditur, në kuptim të nenit 65 të Ligjit për 

Konflikte Administrative, që në afat prej 30 ditësh, në riprocedurë të veproj sipas vërejtjeve të dhëna në 

këtë aktgjykim dhe pasi t’i mënjanoj të metat e cekura, të merr aktvendim të drejtë, e të bazuar në ligj.  

 

Duke u bazuar në arsyet e dhëna me lart, gjykata në kuptim të neneve 5, 35, lidhur me nenin 44.2, dhe 

46 parag 3 i Ligjit për konfliktet Administrative, ka vendosur si në dispozitiv të këtij aktgjykimi. 

 

GJYKATA THEMELORE NË PRISHTINË 

Departamenti për Çështje Administrative, Divizioni Fiskal 

A.nr.1534/19, datë 26.08.2020 

                                              Gj y q t a r i 

                                   Ramush Bardiqi 
KESHILLA JURIDIKE: 

Kundër këtij aktgjykimi është e lejuar ankesa, në afat prej 60 ditësh nga marrja e të njëjtit, në 

Gjykatën e Apelit në Prishtinë, përmes kësaj Gjykate.   

 

 


