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Numri i dokumentit:     01447631 

 

 

A.nr.25/17 

 

GJYKATA THEMELORE NË PRISHTINË, DEPARTAMENTI PËR ÇËSHTJE 

ADMINISTRATIVE, me gjyqtaren Liridona Ajeti Kajtazi, me zyrtare ligjore ErzanaBeqiri, në 

konfliktin administrativ të paditësit K.K., ............ dhe F. K., ............, përfaqësuar nga Q. 

K.astrati, me autorizim, kundër të paditurës Ministria e Arsimit Shkencës dhe Teknologjisë, me 

bazën juridike: ’’nxjerrje vendimi nga organi administrativ’’, në seancën e shqyrtimit kryesor, 

në prezencën e përfaqësuesit të paditësve, me datë 19.01.2021 merr këtë :  

 

A K T G J Y K I M  

 

I. Aprovohet si e bazuar, kërkesëpadia e paditësve K.K. , ........... dhe F. K., ..... P.. 

 

II. Detyrohet e paditura - Ministria e Arsimit Shkencës dhe Teknologjisë, që në afatin prej 30 

ditësh, nga data e pranimit të këtij aktgjykimi, të marr vendim sipas kërkesës nr.3154/2, 3155/2 

të datës 03.11.2016, ripërsëriture me kërkesën nr.3154/3, 3154/4 data 05.12.2016, precizuar në 

seancën e datës 19.11.2020 dhe t’ia dorëzoj paditësve, sipas procedurës së përcaktuar me ligj. 

 

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 përfaqësuesit të paditësve  dhe në mungesë 

të palës së paditur, e ftuar në mënyrë të rregullt referuar fletë-kthesës së datës 17.12.2020.  

 

Përfaqësuesi i paditësve në padi, me plotësimin e paditës gjatë shqyrtimit gjyqësor dhe në 

fjalën përfundimtare, ka kërkuar të obligohet organi i paditur të nxjerrë vendimin bazuar në 

kërkesat si në padi dhe ripërtëritjen e tyre, duke precizuar vlerën në një euro për secilin rast. 

 

E paditura në përgjigjen në padi të datës 27.10.2020, ka kontestuar në tërësi kërkesëpadinë e 

paditësit si të pabazuar, se vendimi i kundërshtuar është marrë konform legjislacionit në fuqi 

dhe se pretendimet e paditësit nuk i ka vërtetuar me asnjë provë, duke kërkuar të refuzohet 

kërkesëpadia e paditësit në tersi si e pabazuar dhe të mbetet në fuqi vendimi.  

 

Gjykata duke ju referuar faktit se e paditura ka bashkangjitur me padi vetëm UA 21/2016, të 

njëjtën me procesverbalin e datës 19.11.2020 e ka obliguar për dorëzimin e shkresave të lëndës 

që është objekt i padisë në shqyrtim. I cili procesverbal është pranuar nga e paditura me datë 

20.11.2020 dhe se e njëjta gjykatës nuk ja ka dorëzuar shkresat e lëndës. 
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Gjykata në seancën e shqyrtimit kryesor të datës 19.01.2021, ka bërë administrimin e provave 

dhe atë: vendim data 09.10.2014 nr.6262, vendim data 09.10.2014, nr. 6263, vendim data 

03.07.2020, nr.13450, vendim  data 17.06.2020, nr. 12111, kartelë data 18.07.2019, kërkesë 

03.11.2016, nr.3154/2, kopje letërnjoftimi për paditësin F. K., ekstrakt i lindjes data 

23.02.2014, kartelë data 04.03.2016, vendim 09.02.2016, certifikatë e vdekjes data 12.10.2016, 

shkrese data 29.06.2016, 29.06.2016, kartela e studentit , shkresë 09.03.2013, 11.04.2013, 

certifikatë 01.11.2016, 23.05.2013, 27.04.2013, 14.07.2013, certifikatë nr.02/0/049, certifikatë 

16.04.2013, shkresë 04.2013, certifikatë 12/2012, 2011, 2012, kërkesë nr.3155/2, data 

03.11.2016, kopje letërnjoftimi për paditësen K. K., ekstrakti i lindjes data 18.07.2013, kartela 

datë 04.03.2016, vendim 09.02.2016, certifikatë e vdekjes data 12.10.2016, komunikim data 

30.11.20016, shkresë data 05.09.2016,  09.09.2016, kartelë data 01.09.2016, kartelë data 

30.04.2017, kartelë datë e paidentifikuar, certifikatë -datë e paidentifikuar, certifikatë 2014, 

ekstrakt i lindjes data 22.04.2013, ekstrakt 03.01.2017, ripërtëritje e kërkesës data 05.12.2016, 

nr.3154-3, ripërtëritje e kërkesës data 05.12.2016, nr.3155-3, UA 21/2016. 

 

Gjykata vlerësoi pretendimet e paditësit për heshtje administrative duke vlerësuar gjendjen 

faktike, shkresat e lëndës, 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 19.01.2021 dhe konstaton se kërkesëpadia e paditësit për shkak të heshtjes administrative 

është e bazuar.  

 

Nga shkresat e lëndës, rezulton se paditësit me datë 03.11.2016, nr.3154/2 dhe 3155/2 data 

03.11.2016, janë drejtuar me kërkesë Ministrisë së Arsimit Shkencës dhe Teknologjisë , e cila 

nuk ka vepruar në afatin ligjor. Po ashtu, me kërkesën nr. 3154/3 dhe 3154/4 të datë 

05.12.2016, kanë  ripërsëritur kërkesat, por e paditura nuk ka marr asnjë vendim në lidhje me 

kërkesat e  palëve paditëse, e as që e ka njoftuar paditësit lidhur me çështjen e tyre.  

 

Me nenin 11 të Ligjit Nr. 02/L-28 për Procedurën Administrative, përcaktohet se:   

"Organet e administratës publike, brenda kompetencave të tyre, detyrohen të vendosin për çdo 

kërkesë të dorëzuar nga personat fizikë dhe juridikë". 

 

Sipas nenit 76 dhe 77 të Ligjit për Procedurën Administrative (Ligji 02/L-28) organi 

administrativ, në këtë rast e paditura, ka pasur obligim që të marr vendim lidhur me kërkesën e 

paditësit, sepse organi administrativ është i obliguar që në vendim përfundimtar vendos për të 

gjitha çështjet e ngritura gjatë zhvillimit të procedimit, ndërsa e paditura në kundërshtim me 

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

 

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

05.12.2016, gjykata vlerëson se, paditësit me të drejtë kanë iniciuar kontestin gjyqësor kundër 

të paditurës, për nxjerrje të aktit administrativ, i cili nuk është nxjerrë në afatin e parashikuar 

duke u referuar në nenin 26 paragrafi 2 nën paragrafi 2.2 i Ligjit për Konfliktet Administrative, 

meqenësemarrja e vendimit dhe dorëzimi i ti, palës në procedurë, është obligim i organit të 

paditur.  

 

Me nenin 14 të Ligjit për Konfliktet Administrative përcaktohet se : ‘’ Konflikti administrativ 

mund të fillojë edhe kur organi kompetent nuk ka nxjerrë akt përkatës administrativ sipas 

kërkesës ose ankesës së palës, nën kushtet e parashikuara me këtë ligj’’. 

Mbi këtë gjendje të fakteve, kjo gjykatë konstaton se në këtë çështje administrative-juridike, 

ligji është zbatuar në dëm të paditësit, kështu që në ri-procedurë, organi i paditur, do të ketë 
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parasysh theksimet nga kërkesa e paditësve, do të vërtetoj faktet relevante dhe pastaj, do të 

marr një vendim të drejtë të bazuar në ligj.  

 

Gjykata kishte parasysh edhe pretendimet e të paditurës si në përgjigje në padi por se e njëjta 

nuk i ka ofruar gjykatës asnjë provë, apo shkresa të lëndës për të vërtetuar për një vendim 

ndryshe, po ashtu e njëjta i referohet vendimit të të paditurës e që nga shkresat e lëndës 

konstatohet se një vendim të tillë e paditura nuk ka nxjerrë asnjëherë. 

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

Ligjit për Konfliktet Administrative.  

 

Prandaj, bazuar në të lartcekurat, në kuptim të nenit 5, 6, 29 dhe 38, si dhe nenit 46.2 të Ligjit 

për Konfliktet Administrative, gjykata ka aprovuar padinë e paditësit dhe ka vendosur si në 

dispozitiv të këtij aktgjykimi. 

 

 

GJYKATA THEMELORE NЁ PRISHTINЁ 

Departamenti për Çështje Administrative 

A.nr.25/17 me data 19.01.2021 

 

 

Zyrtare Ligjore                                                                             Gjyqtare 

ErzanaBeqiri                                                                           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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


