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Numri i lëndës: 2019:266487 

Datë: 24.05.2021 

Numri i dokumentit:     01808859 

 

 

A.nr.2121/18 

 

GJYKATA THEMELORE NЁ PRISHTINЁ, Departamenti për Çështje Administrative, 

me gjyqtaren Liridona Ajeti Kajtazi, me procesmbajtëse Miradije Surdulli, në konfliktin 

administrativ sipas padisë të paditësit F.H. nga P., Lagja ”U.” D/.,nr.., i përfaqësuar me 

autorizim nga avokat G.H., P., kundër të paditurës, K. e U. R. “P.” ., D. i Shërbimeve për K., 

me bazën juridike: anulim i vendimit, në shqyrtimin kryesor publik, të mbajtur në prani  të 

palës paditëse dhe të përfaqësuesit të palës së paditur, me datë 20.05.2021, merr këtë:  

 

A K T GJ Y K I M  

 

I. APROVOHET si e bazuar, kërkesëpadia e paditësit F.H. nga P., kundër të paditurës K. e U. 

R.“P..” P.. D.. i S.. për K... 

 

II. ANULOHET vendimi i të paditurës K. e U. R. “P.” P. D. i S. për K., data 26.06.2018 dhe 

çështje i kthehet në rishqyrtim dhe rivendosje organit të paditur. 

 

III. Secila palë i bartë shpenzimet e veta procedurale. 

 

A r s y e t i m i 

 

Paditësi me padinë e datës 04.08.2018, gjatë shqyrtimit gjyqësor dhe në fjalën përfundimtare 

ka kërkuar anulimin e vendimi i të paditurës K. e U. R. “P.” P. D.. i S. për Konsumator, data 

26.06.2018, të lirohet paditësi nga gjoba në shumë prej 211,34 Euro për vitet 2011,2012,2015 

dhe pjesërisht 2014, si dhe të obligohet e paditura ti paguaj shpenzimet e procedurës dhe taksën 

gjyqësore. Duke shtuar se e paditura nuk e ka ftuar në asnjë fazë të procedurës këtu paditësin 

për borxhin në fjalë  për faktin se asnjëherë nuk është dëgjuar pala për mos pagesën e borxhit, 

asnjë herë nuk kam pranuar me shkrim as faturat, vetëm vendimin për shkyçje andaj konsideroj 

se nuk i kanë respektuar procedurat administrative.  

 

E paditura në përgjigje në padi ka kundërshtuar në tersi kërkesëpadinë e paditësit si të pabazuar 

dhe të pa mbështetur në gjendjen faktike për arsye siç do ti cekim në vijim, duke kërkuar të 

refuzohet padia dhe pretendimet ndaj të paditurës si e pabazuar dhe të pas afatshme dhe të 
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paargumentuara. Përfaqësuesja e të paditurës mes tjerash ka theksuar se:  kundërshtoj padinë 

dhe kërkesë padinë e paditësit , mbes në tërësi pranë përgjigjes në padi  sepse paditësi nuk ka 

bazë mbi të cilën e kundërshton vendimin e dt.26.06.2018  gjithashtu dhe thirrjes në 

parashkrimin e borxhit  duke u bazuar në kartelën financiare të konsumatorit  ku shihet se 

paditësi  ka bërë pagesa rregullisht mirëpo nuk e ka mbuluar borxhin në tërësi , pagesat janë 

paguar vetëm si borxh total duke mos ju referuar një fature përkatëse. Duke kërkuar që padia e 

paditësit të refuzohet si e pa bazuar  dhe e pa argumentuar. I kundërshtoj deklaratat e paditësit  

për arsye se e paditura të gjitha konsumatorëve  në rast të mos mundësisë të kryerjes së pagesës 

me rregull ju krijon mundësi që borxhi të ri programohet  deri në mundësi 36 muaj  të paguhet 

me këste pa kamatë. Në rastin konkret pala nuk ka iniciuar asnjëherë kërkesë në mënyrë që ti 

mundësohet pagesa me këste. Duke qëndruar prapa deklarimeve në këtë seancë dhe përgjigjes 

në padi. 

 

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

vendosur në këtë çështje juridike, në seancën e datës 20.05.2021 ka bërë administrimin e 

provave si: ankesë datës.05.06.2018, vendim datës.26.06.2018, vendim datës.27.04.2018, 

raport detal mbi ankesën datës 03.05.2018, formulari i ankesës datës 25.04.2018, kërkesë datës 

24.04.2018, kopje e dokumentit identifikues për këtu paditësin , kartela financiare e 

konsumatorit  datës 01.01.2013-27.04.2018, procesverbal datës 27.04.2018, kontratë për 

shërbime  datës 25.04.2018, kartela financiare e konsumatorit datës.01.01.2013-09.03.2021. 

 

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, data 26.06.2018 është refuzuar ankesa e këtu paditësit dhe mbetet 

në fuqi vendimi i të paditurës nr.1.../1.. datë 30.04.2018. 

 

Paditësi i pakënaqur me vendimin e të paditurës ka iniciuar konflikt administrativ sipas padisë, 

duke e kontestuar të njëjtin.  

 

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 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 kundërshtimit 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 kundërshtuar. I njëjti bën një 

arsyetim të përgjithshëm ku thuhet Komisioni Këshillues I konsumatorëve në takimin e punës 

me 26.06.2018 duke u mbështetur në shkreta e lëndës dhe pas shqyrtimit të hollësishëm të 

informacionit të siguruar nga departamentet përkatëse të KRU ‘’Prishtina’’ konstatoj se 
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pretendimet e konsumatori lidhur me parashkrimin e borxhit për vitet 2011,2012,2013 dhe 

pjesërisht 2014, janë të paqëndrueshme për faktin se është bërë ndërprerja e parashkrimit në 

momentin kur konsumatori ka bërë pagesën me datë 16.10.2014 dhe pagesën e fundit me datë 

07.05.2018 siç thuhet në kartelën financiare të datës 01.01.2013-28.06.2018 dhe këtë e 

specifikon Ligji nr.04/L-077 neni 368 par 1 dhe 2”, duke mos vlerësuar se cilat janë ato 

shkresa  dhe informacione të siguruara dhe të shqyrtuara në të cilat është mbështetur dhe si 

kanë ndikuar në vendosje rreth çështjes. Në vendimin e atakuar nuk jepet arsyetim konkret për 

pretendimit e këtu  paditësit referuar ankesës, nuk administrohen provat e shqyrtuar në bazë të 

së cilave është vërtetuar ndonjë fakt, me cilat prova i ka konstatuar faktet vendimtare, por se i 

njëjti bënë vetëm referim të përgjithshëm me citim të dispozitave por nuk jep  arsyen pse është 

e zbatueshme në rastin konkret , i njëjti  nuk paraqet se cilat pretendime ankimore, cilat shkresa 

i ka shqyrtuar për të ardhur te konstatimi si në vendimin e kundërshtuar me padi.  

 

Me nenin 48 të Ligjit për Procedurën e Përgjithshme Administrative përcaktohet se : „‟1. 

Arsyetimi i siguron palës mundësinë që ta kuptojë aktin administrativ. Arsyetimi përmban: 1.1. 

paraqitje të shkurtër të kërkesës së palës; 1.2. shpjegimin e situatës faktike mbi të cilën është 

marrë vendimi; 1.3. shkaqet të cilat kanë qenë vendimtare gjatë vlerësimit të provave; 1.4. 

bazën ligjore të vendimit dhe arsyen pse është e zbatueshme në rastin konkret; 1.5. shkaqet për 

të cilat nuk është pranuar ndonjëri nga pretendimet e palëve; 1.6. në rastin e ushtrimit të 

diskrecionit, shpjegimin pse është ushtruar ai në mënyrën e dhënë në vendim. 2. Një arsyetim 

që është dukshëm i pamjaftueshëm, i paqartë, kundërthënës apo i pakuptueshëm, është i 

barabartë me mungesën e tij’’, andaj edhe referuar dispozitave ligjore, arsyetimi i vendimit të 

atakuar me padi konstatohet se nuk i përmban elementet e përcaktuar me  nenit 47 dhe 48 të 

Ligjit për Procedurën e Përgjithshme Administrative. 

 

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. 

 

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 aktgjykim, referuar provave në shkresat e lëndës dhe 

pasi ti mënjanoj të metat e cekura, të merr vendim të drejtë të bazuar në ligj, jo më vonë se 

brenda tridhjetë (30) ditësh nga data e dërgimit të aktgjykimit. 

 

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

Ligjit për Konfliktet Administrative.  

 

Lidhur me shpenzimet si në pikën III të dispozitivit të këtij vendimi u vendos në kuptim të 

nenit 64 të Ligjit për Konfliktet Administrative. 

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. 
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GJYKATA THEMELORE NЁ PRISHTINЁ 

Departamenti për Çështje Administrative 

A.nr.2121/2018: Data:20.05.2021 

       

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 të të njëjtit , në Gjykatën e Apelit në Prishtinë, nëpërmes kësaj gjykate. 

 

 


