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Numri i dokumentit:     02181679 

 

 

 

A.nr.2214/18 

GJYKATA THEMELORE NЁ PRISHTINЁ, Departamenti për Çështje Administrative, 

me gjyqtaren Liridona Ajeti Kajtazi, me bashkëpunëtor profesional Ardian Maxhuni, në 

konfliktin administrativ sipas padisë të paditësit A.I., G..., përfaqësuar me autorizim nga avokat 

H. A., G., rruga “S. i P.. nr.1.., kundër të paditurës, M. e P. dhe M.. S..-D.. për F.. e D.., I.. të L. 

dhe V.. C.., me bazën juridike: anulim i vendimit, në shqyrtimin kryesor publik, të mbajtur në 

prani të përfaqësuesit të palës paditëse dhe në mungesë të palës së paditur, me datë 10.09.2021, 

merr këtë:  

 

A K T GJ Y K I M  

 

I. APROVOHET si e bazuar, kërkesëpadia e paditësit A. I., G.., G.. kundër të paditurës M. e 

P. dhe M.. S..- D.. për F..e D.., I.. të L.. dhe V.. C... 

 

II. ANULOHET vendimi i të paditurës M.. e P.. dhe M.. S.. data 13.08.2018 dhe çështje i 

kthehet ne 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 13.09.2018, ka kërkuar të aprovohet padia e paditësit, të anulohet 

vendimi i të paditurës datë 24.05.2018 dhe vendimi i datës 13.08.2018 dhe paditësit ti njihet e 

drejta në pension sipas skemës veteran i ... dhe të obligohet e paditura që paditësit të ia njoh 

këtë të drejtë në pension të skemës veteran i  .... edhe atë nga dita e ushtrimit të padisë deri sa 

të ekzistojnë kushtet ligjore edhe atë pas plotfuqishmërie së aktgjykimit nën kërcënimin e 

përmbarimit me dhunë, duke i kërkuar edhe shpenzimet e procedurës sipas TA, sipas llogarisë 

përfundimtare. Përmes përfaqësuesit të ti gjatë shqyrtimit gjyqësor mes tjerash ka theksuar në  

tërësi mbesim prapa padisë së ushtruar dhe shtojmë se paditësi që nga fillimi e deri në 

përfundim ka qenë ushtar aktiv gjersa është lidhur marrëveshja mbi dorëzimin e armëve ashtu 

që në bazë të kontributit të dhënë i është lëshuar edhe certifikata si veteran luftëtar i ...-së e 

gjithashtu edhe vërtetmi me të cilin vërtetohet që e gëzon statusin e veteranit te ..-së si dhe i 
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është lejuar realizmi i të drejtës në pension personal të veteranit luftëtarit meqenëse ne bazë të 

këtyre provave M... një të drejtë të tillë ia ka refuzuar për çka edhe kërkojmë anulimin atyre 

vendimeve me nr dhe datë si ne shkresat e lëndës. Si provave propozoj që të lexohen certifikata 

me nr.L../6.. dt. 12.01.2017 pastaj vërtetmi i zyrës për çështje të kategorive të dala nga lufta 

çlirimtare me nr. 5../20.. të datës 01.02.2018 . 

 

E paditura në përgjigje në padi të datës 28.07.2021 ka kontestuar në tersi si të pabazuar 

kërkesëpadinë e paditësit duke kërkuar që të refuzohet në tersi si e pabazuar kërkesëpadia e 

paditësit duke lënë në fuqi vendimet e të paditurës. 

 

Shqyrtimi gjyqësor është mbajtur me prezencën e përfaqësuesit të paditësit dhe në mungesën e 

të paditurës e ftuar me ftesë të rregullt gjyqësore referuar flete kthesës së datës 19.08.2021. 

 

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

vendosur në këtë çështje juridike, në seancën e datës 10.09.2021 ka bërë administrimin e 

provave si: vendim dt. 24.05.2018, vendim dt. 13.08.2018, certifikatë dt. 12.01.2017 , vërtetim 

01.02.2018 vërtetim dt. 30.08.2018, formularë për aplikim dt. 08.03.2018, kopje dokumenti për 

këtu paditësin, vërtetim dt. 29.05.2018, ankesë dt. 30.05.2018, vërtetim dt. 01.02.2018 , 

vërtetim dt. 02.02.2018, certifikatë dt. 05.02.2018, konfirmim llogarie dt. 06.02.2018.  

 

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 13.08.2018 refuzohet ankesa si e pa bazuar. 

 

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

duke e kontestuar ligjshmërinë e tij.  

 

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 i Ligjit të Procedurës së 

Përgjithshme Administrative ku përcaktohet :’’1. Akti administrativ i shkruar përmban: 1.1. 

pjesën hyrëse, që tregon emrin e organit publik që ka nxjerrë aktin, bazën ligjore, emrin e atij 

të cilit i drejtohet akti, shënim të shkurtër të lëndës së procedurës dhe datën e nxjerrjes; 1.2. 

pjesën urdhëruese (dispozitivin), që tregon çfarë është vendosur si dhe afatin, kushtin, 

detyrimin dhe shpenzimet e procedurës, nëse është i zbatueshëm. Dispozitivi mund të ndahet 

edhe në më shumë pika. Shpenzimet e procedurës përcaktohen në pikë të veçantë të dsipozitivit. 

1.3. pjesën arsyetuese (në vijim: arsyetimin); 1.4. pjesën përmbyllëse, që tregon kohën e hyrjes 

në fuqi të aktit, informatat për mjetet juridike, përfshirë organin publik apo gjykatën ku 

paraqitet mjeti juridik administrativ apo gjyqësor, formën e mjetit, afatin përkatës dhe 
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mënyrën e llogaritjes së tij (këshillën juridike). Në rast kur ushtrimi i ankesës administrative, 

sipas ligjit, nuk pezullon zbatimin e aktit administrativ, pjesa përmbyllëse gjithashtu duhet të 

përmbajë këtë informacion, si dhe bazën ligjore për një përjashtim të tillë, si  dhe 48 të Ligjit 

të Procedurës së Përgjithshme Administrative ku 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 .  

 

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

vendimit të kundërshtuar, dispozitivi i vendimit nuk referon emër të palës apo datë të ankesës 

të cilën e refuzon si të pa bazuar. I njëjti bën një arsyetim të përgjithshëm ku thuhet  ‘’Pas 

shqyrtimit të ankesës si dhe shkresave të lëndës  u vërtetuar se ankesa nuk është e arsyeshme si 

dhe e njëjta është refuzuar duke vepruar duke u bazuar në Ligjin nr.04/L-054 për Statusin dhe 

të drejtat e F. të D.. , V.. dhe Pjesëtarëve të ....-së dhe Familjeve të tyre, Ligjit nr.04.L-172 për 

Ndryshimin  dhe Plotësimin e Ligjit nr.04/L-054, Ligjin nr.04/L-261 për V.. e L.. së ......, dhe 

Udhëzimit Administrativ nr.01/2015 për Ndryshimin dhe Plotësimin e Udhëzimit 

Administrativ nr.06/2012 për Procedurat e Aplikimit në Skemën e Pensioneve dhe 

Benificioneve të përcaktuara në Ligjin nr.04/L-054 në Ligjin nr.04/L-172 dhe Ligjin nr.04/L-

261 të ..... Vendimi nuk përmban dispozitivin të qartë lidhur me vendosjen për ankesën. Në 

vendimin e atakuar nuk jepet arsyetim konkret për pretendimit e këtu  paditësit referuar 

ankesës, pra nuk përmenden  provë e shqyrtuar në bazë të së cilës është vërtetuar ndonjë fakt, 

me cilat prova i ka konstatuar faktet vendimtare, por se i njëjti bënë vetëm referim  të 

dispozitave ligjore duke mos arsyetuar se pse është e zbatueshme në rastin konkrete, 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. I njëjti vetëm referon ligje dhe Udhëzime 

Administrative duke mos përcaktuar se pse janë të zbatueshme në rastin konkret. 

 

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.  

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. 
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Lidhur me shpenzimet u vendos si në pikën III të dispozitivit në kuptim të nenit 64 të Ligjit për 

Konfliktet Administrative ku përcaktohet se “Në konfliktin administrativ secila palë i bart 

shpenzimet e veta”. 

 

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.2214/2018: Data:10.09.2021 

       

Bashkëpunëtor Profesional                                                                                      Gjyqtare 

Ardian Maxhuni                                                                                         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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


