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Numri i lëndës: 2019:264982 

Datë: 19.02.2020 

Numri i dokumentit:     00839420 

 

 

A.nr.270/2017 

 

 

GJYKATA THEMELORE NЁ PRISHTINЁ/Departamenti për Çështje Administrative, me 

gjyqtare, Lirije Maksutaj e me zyrtaren ligjore, Kaltrina Çitaku, në konfliktin administrativ 

sipas padisë së paditësit, M. M., nga S. K. e Graçanicës, kundër të paditurës, Agjencia 

Kadastrale e Kosovës në Prishtinë, me bazë juridike anulim i aktvendimit, në shqyrtimin 

kryesor publik të mbajtur, me dt.13.02.2020, merr këtë: 

 

 

A K T G J Y K I M 

 

 

Aprovohetsi e bazuar, kërkesëpadia e paditësit M, M, ndërsa Anulohet aktvendimi i Agjencisë 

Kadastrale të Kosovës me Nr.03/13/17, të dt.20.01.2017 dhe çështja kthehet në rishqyrtim dhe 

rivendosje tek e paditura.  

 

 

A r s y e t i m 

 

 

Paditësi si në padinë e parashtruar pran kësaj gjykate me dt.14.02.2017 por dhe në seancën e 

shqyrtimit kryesor në deklarimin e tij ka kundërshtuar arsyetimin e të paditurës si i pabazuar 

dhe për me shumë gjykatës i kanë ofruar ne shkim dhe bashkangjitur kontratën OV br. 832/76 

dhe kopjen e letërnjoftimit për të ndjerin babin e tij. Paditësi deklaron se edhe pas vdekjes se 

babait te tij nëna e tij ka vazhdua te paguaj tatimin e cila është e cekur ne certifikatën e vdekjes. 

Paditësi dhe me tutje e ka banesën ne posedim faktik pa kurrfarë pengesa. Prandaj ka kërkuar 

nga gjykata qe te anulohet vendimi i goditur me padi dhe te detyarahet e paditura qe ti bej 

korrigjimin në fletën poseduese ku si pronar i regjistrimit figuron se është M, D, (M.) dhe ti 

behet D. (D.) M. . 

 

Përfaqësuesi i te paditurës si ne përgjigjen por dhe ne deklarimin e seancës se dt.14.01.2020 ka 

deklaruar se mbeten ne tërësi si në përgjigjes ne padi. Përkundër qe e paditura ne seancën e 

lartcekur ka marrë pe obligim që të siguroj kontratën OV.BR.256 /67, dt.31.08.1967 dhe 

kontratën OV.br.832/76  te dt.21.12.1976 për të vërtetuar faktin se pronari i cili gjendet në AAK 

është pronar i regjistruar këto prova si ka dorëzuar por dhe nuk i janë  përgjigjur ftesës se gjykatës për 

të prezantuar në seancën e shqyrtimit kryesor.  
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Gjykata në seancën e shqyrtimit kryesor të dt.13.02.2020, ka bërë administrimin e provave dhe 

atë:certificate dt.13.02.2017, vendim nr.03/1317 dt.20.01.2017,  dokumente D. M., vërtetim 

dt.11.01.2017, formulari C, vendim nr.5 nr. prot.99/2016, kopje letërnjoftimi për babain e 

paditësit , certifikata e martesës,  parashtresa KOP nr.6251/16,  për babain e paditësit faqja 227, 

parashtresa e dt.22.01.2020, kontrate e shitblerjes. 

 

Gjykata në përputhje  me nenin 44 të LKA-së, në bazë të provave të administruara, përgjigjes 

ne vlerësoi ligjshmërinë e vendimit të goditur me padi dhe gjeti se kërkesëpadia e paditësit 

është e bazuar. 

 

Në procedurën e ankesave organi i paditur AKK me vendimin Nr.03/13/17, të dt.20.01.2017 ka 

refuzuar ankesën e paditësit si të pa bazuar dhe ka vërtetuar aktvendimin e organit të shkallës 

së parë, Nr.999/2016 i dt.27.12.2016 të Drejtorisë për Kadastër ne  KK. Graçanicë.  

 

I pa kënaqur me vendimin e ankuesi me padi hap konfliktin administrativ duke 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 Administrative. Shkeljet thelbësore të këtyre dispozitave konsistojnë në 

faktin se me nenin 84 par. 2 të këtij ligji është paraparë se akti administrativ, që në këtë rast 

nënkupton vendimin e goditur me padi, duhet të përmbajë përveç tjerash edhe një përmbledhje 

të konstatimeve faktike, bazuar në provat e paraqitura gjatë procedimit administrativ ose në 

faktet e siguruara nga administrata, një deklarim të bazës ligjore në të cilat bazohet akti etj. 

Akti administrativ duhet të jetë i arsyetuar. Në nenin 85 të po të njëjtit ligj, parashikohet se 

përveç rasteve ku ligji vet e parashikon dhënien e arsyeve, duhet të jepen domosdoshmërisht 

arsyet për të gjitha ato akte, të cilat pjesërisht ose tërësisht mohojnë, shuajnë, kufizojnë apo 

prekin në një mënyrë apo tjetër të drejtat dhe interesat ligjore ose vendosin detyrime apo 

ndëshkime, përbëjnë një vendim të kundërt me pretendimet e palëve të interesuara, ose janë në 

kundërshtim me një informacion apo propozim zyrtar etj. Arsyetimet duhet të formulohen çartë 

dhe të përfshijnë shpjegimet e bazës ligjore dhe faktike të aktit. 

 

Bazuar në faktet e sipër cekura gjykata gjeti se, në rastin konkret organi i paditur nuk i ka 

vërtetuar drejt gjendjen faktike dhe ska dhënë arsyetim për të gjitha pretendimet e paditësit 

përderisa i njëjti kërkesën për korrigjimin ne fletën poseduese ku si pronar i regjistrimit figuron 

se është M. D. (M.) ti behet M. (D.) D. para kësaj gjykate e ka argumentuar duke ofruar bazën, 

kontratën OV,br.832/76 dhe kopjen e letërnjoftimit për të ndjerin babin e tij i vërtetuar nga 

ARC nr.21.20 me dt.05.02.2020. Pra prova këto qe e paditura ne rivendosje obligohet qe ti 

administroj dhe vlerësoj ne çështjen  paditësit pastaj të nxjerr aktvendim të drejt, me arsyetim 

të mjaftueshëm si kërkohet në përputhje të dispozitat e LPA-së, e bazuar në të drejtën 

materiale.   

 

Gjykata e obligon organin e paditur që në ri-procedurë të veproj sipas vërejtjeve të dhëna në 

këtë aktgjykim dhe pasi ti mënjanoj të metat e cekura, të merr vendim të drejtë të bazuar në 

ligj.  
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Gjykata si rregull, ne konfliktin administrativ e vendosë në bazë të gjendjes faktike, të vërtetuar 

nga ana e organeve administrative ndërsa nga aktvendimi i goditur në padi nuk mund të 

kuptohet se si është vërtetuar gjendja faktike. 

 

Meqë gjendja faktike e vërtetuar ndryshon nga shkresat e lëndës e që e paditura nuk ka 

vlerësuar gjendje drejtë dhe ne mënyrë të plotë me aktvendimin e saj me të cilin refuzohet 

ankesa e ankuesit duke mos dhëne arsyetim për të gjitha perëndimet e paditësit, sipas 

vlerësimit të kësaj gjykate të metat e cekura si me lartë janë të atilla që e pengojnë vlerësimin e 

ligjshmërisë së aktvendimit të kundërshtuar dhe në këtë drejtim gjykata e obligon organin e 

paditur që në afat prej 30 ditësh, në ri-procedurë të veproj sipas vërejtjeve të dhëna në këtë 

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

 

Vërejtjet e cekura janë të obligueshme për organin e paditur, bazuar në nenin 65 të LKA-së. 

 

Duke u bazuar në të dhënat e lartcekura, gjykata në kuptim të nenit 43, 46.2, lidhur me nenet 5, 

6 dhe 38 të LKA-së, ka vendosur si në dispozitiv të këtij aktgjykimi. 

 

 

GJYKATA THEMELORE NЁ PRISHTINЁ 

Departamenti për Çështje Administrative, 

A.nr.270/2017, dt.13.02.2020 

 

 

Zyrtare Ligjore                                                                                                G j y q t a r e  

Kaltrina Çitaku                                                                                              Lirije Maksutaj   

 

 

KËSHILLA 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.  

 

 
 

 

 


