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A.nr.764/17 
 
 
 
GJYKATA THEMELORE NE PRISHTINE-Departamenti për Çështje 
Administrative, me gjyqtaren Anita Nikçi-Morina dhe me zyrtaren ligjore Albana 
Shabani, në konfliktin administrativ të paditësit A.I nga Klina e Poshtme Komuna 
Skenderajt, përfaqësuar nga Av.Sh.I kundër të paditurës Ministria e Punëve të 
Brendshme, për shkak të anulimit të vendimit, në shqyrtimin kryesor publik të mbajtur 
në prani të përfaqësuesit të palës paditëse dhe në mungesë të palës së paditur, me datë 
25.03.2021 merr këtë:                                                         ,                                              
 
                                                                  AKTGJYKIM 
 

I. AROVOHET  kërkesëpadia e paditësit A.I nga Klina e Poshtme Komuna 
Skenderaj. 

II. II.    ANULOHET vendimi i Qeverisë së Kosovës - Ministrisë së Punës dhe 
Mirëqenies Sociale- DAPRK në Prishtinë Nr. 14/ 2017 i dt.l4.02.2017 dhe çështja i 
kthehet të paditurës në rishqyrtim dhe  rivendosje. 
 

                                                               Arsyetim 
 
Shqyrtimi kryesor në këtë çështje juridike është mbajtur në kuptim të nenit 41 të LKA-së, në 
prani të përfaqësuesit të palës paditëse dhe në mungesë të palës së paditur të thirrur në mënyrë 
të rregullt. 
 
Përfaqësuesi i paditësit ne seancën e shqyrtimit kryesor ka kërkuar anulimin e vendimit të 
Ministrisë së Punëve të Brendshme/Agjencia e Regjistrimit Civil nr. 14/ 2017 i dt.14.02.2017 
duke pretenduar se vendimi është marrë në kundërshtim me dispozitat ligjore pasi nuk është 
vërtetuar në mënyrë të plotë gjendja faktike lidhur me refuzimin për regjistrimin e mëvonshëm 
të faktit të vdekjes së tashmë të ndjerë H.S.                                                                                 . 
 
Përfaqësuesi i organit të paditur në përgjigjen e dhënë me shkrim ka deklaruar se organi i 
paditur ka vepruar në pajtim me ligjin duke u mbështetur në prova materiale dhe pas vërtetimit 
të gjendjes taktike.                                                                       . 
 
Gjykata në seancën e datës 25.03.2021, ka bërë administrimin e provave dhe atë: Vendimi i 
datës 27.01.2016, vendimi i datës 14.02.2017, aktvendimi  i datës 22.12.1981, kopja e 
letërnjoftimit paditësit , aktvendimi i datës 23.02.2017, shkresa për precizimin e padis datë 
31.05.2019, flet e pranimit te vendimit datë 20.02.2017, akt përcjellës i datës 01.02.2017, ankesa 
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e datës 27.01.2017, formular për kërkesë apo ankese datë 26.01.2017, kërkesa për regjistrim të 
mëvonshëm në regjistrat e gjendjes civile datë 26.01.2017, deklaratë e dhen nga J.I dhe M.I, 
dëftesë e datës 26.01.2017, kopja e letërnjoftimit e M.I , kopja e letërnjoftimit e J.I, certifikatë e 
datës 06.01.2017, foto e realizuar pran varrit të H.I, certifikatë e datës 05.08.2015, aktgjykimi 
A.nr.764/17 dt.04.09.2019 , ankesë dt.21.10.2019, aktvendimi i Gjykatës së Apelit AA.nr.843/19 
dt.11.01.2021 , aktvendimi T.nr.56/81 I DT.22.12.1981 të marr nga Gjykata Komunale në 
Mitrovicë – Dega në Suharekë. 
 
Gjykata vlerësoi ligjshmërinë e vendimit të goditur me padi në përputhje me nenin 44 
të Ligjit për Konfliktet Administrative dhe provave të administruara në seancën e 
shqyrtimit kryesor, ku ka gjetur se kërkesëpadia e paditësit është e bazuar.  
Me aktvendimin nr. 03/203/0003488/17 dt. 27.01.2016 të organit të shkallës së parë 
është refuzuar kërkesa për regjistrimin e vdekjes së mëvonshme të vdekjes së axhës së 
paditësit H.S. 
 
Kundër aktvendimit të organit të shkallës së parë, paditësi ushtron ankesë në 
Komisionin për shqyrtimin e ankesave të MPB-së, i cili me vendimin nr. 14/ 2017 të 
datës 14.02.2017 refuzon ankesën e paditësit me arsyetimin se pala nuk ka sjell 
dokumentin e identifikimit të personit të vdekur ose ndonjë dokument tjetër që 
dëshmon identitetin e të vdekurit ashtu siç është paraparë me Udhëzimin administrativ 
(NIPB)Nr.24/ 2015 për Regjistrimin e Mëvonshëm në Regjistrat e Gjendjes Civile.  
Në vendimin e organit të paditur theksohet se në mbështetje të nenit 54 të Ligjit Nr. 
04/L003 për Gjendjen Civile Komisioni për shqyrtimin e ankesave refuzoi ankesën e 
ankuesit (tani paditësit) pasi që paditësi nuk ka arritur të sjellë dëshmi të përcaktuara 
me Ligjin Nr. 04/ L-003 për Gjendjen Civile për të vërtetuar pretendimet e tij . 
Ligji Nr. 04/ L-003 për Gjendjen Civile në nenin 54 përcakton se 1. Në rastet kur lindja 
apo vdekja nuk paraqitet brenda afatit prej tridhjetë (30) ditësh atëherë regjistrimi 
bëhet me vendim të Zyrës së gjendjes civile. 2. Kriteret, forma, mënyra dhe procedura e 
regjistrimit të mëvonshëm rregullohet me akt nënligjor nga Ministri. 3. Dispozitat e këtij 
neni vlejnë edhe për personat e lindur në territorin e Republikës së Kosovës, që mbushin 
kushtet për të marrë shtetësinë sipas nenit 29 të Ligjit për shtetësinë dhe të cilët nuk 
janë regjistruar kurrë në regjistrat e gjendjes civile. 
 
Kurse sipas Udhëzimit Administrativ Nr. 24/ 2015 për Regjistrimin e Mëvonshëm në 
Regjistra të Gjendjes Civile neni 19 pika 2 është përcaktuar se me rastin e paraqitjes së 
kërkesës për regjistrim të mëvonshëm të të vdekurit në regjistrat e gjendjes civile kur 
nuk është e regjistruar lindja dhe vdekja, duhet të ofrohen këto dëshmi: 2.1. Kopja e 
dokumentit të vlefshëm të identifikimit i personit i cili deklaron vdekjen; 2.2. Kopja e 
dokumentit të identifikimit të personit të vdekur ose ndonjë dokument tjetër që e 
dëshmon identitetin e të vdekurit; 2.3. Deklarata e dy dëshmitarëve që e kanë parë me 
sy të vdekurin ose e kanë bërë identifikimin e kufomës; 2.4. Dëshmi nga regjistrat fetar 
nëse mund të ofrohen; 2.5. Fletëpagesa që dëshmon pagesën e gjobës ashtu siç 
përcaktohet në nenin 63 të Ligjit për Gjendjen Civile. 
Gjykata nënvizon faktin se ndonëse pala paditëse ka sjellur provat e sipërpërmendura 
për të vërtetuar pretendimet e saj lidhur me regjistrimin e mëvonshëm të vdekjes, në 
kuptim të nenit 54 të Ligjit Nr. 04/L-003 për Gjendjen Civile, provat e ofruara organi i 
shkallës së dytë nuk i ka konsideruar të mjaftueshme në aspektin juridik. Organi i 
shkallës së dytë me rastin e shqyrtimit të kërkesës së paditësit nuk ka sqaruar dhe nuk 
e ka arsyetuar vendimin e saj se përse aktvendimi gjyqësor për çështje të trashëgimisë 
dt. 22.12.1981 nr. 56/81 nuk është marrë parasysh nga Komisioni për shqyrtimin e 
ankesave të MPB-së. 
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Gjykata rikujton organin administrativ në këtë çështje administrative se  Udhëzimi 
Administrativ Nr. 24/ 2015 për Regjistrimin e Mëvonshëm në Regjistra të Gjendjes 
Civile neni 19 pika 2 përcakton se në mesin e kritereve juridike regjistrimin e 
mëvonshëm në regjistra civil është edhe pika 2.2 e UA që përcakton se kërkohet kopja e 
dokumentit të identifikimit të personit të vdekur ose ndonjë dokument tjetër që e 
dëshmon identitetin e të vdekurit. Pra në mungesë të dokumentit të identifikimit të 
vdekurit mund të shërbej çfarëdo dokumenti që dëshmon identitetin e të vdekurit. 
Andaj Gjykata nuk arrin të kuptoj se përse organi administrativ nuk i ka dhënë besimin 
provës së sipërpërmendur, pra aktvendimit gjyqësor përmes të cilit z. H.S është shpallur 
trashëgimtar  sipas aktvendimit gjyqësor për çështje të trashëgimisë dt. 22.12.1981 nr. 
56/81. 
 
Gjykata si rregull konfliktin administrativ e vendosë 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. 
Prandaj në këtë drejtim gjykata e obligon organin e paditur që në ri-procedurë në afat 
prej 30 ditësh të veproj sipas vërejtjeve të dhëna në këtë aktgjykim, pra që të vlerësoj 
aktvendimin gjyqësor për çështje të trashëgimisë dt. 22.12.1981 nr. 56/81 dhe pasi ti 
ketë administruar provat dhe faktet ne lidhje më to të bie vendim të te drejt dhe te 
arsyetuar juridikisht. 
 
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, dhe 38 si dhe Nenit 46.2 të 
Ligjit për Konfliktet Administrative, gjykata ka aprovuar kërkesëpadinë e paditësit dhe 
ka vendosur si në dispozitiv të këtij aktvendimi. 
 

GJYKATA THEMELORE NË PRISHTINË 
DEPARTAMENTI PËR ÇËSHTJE ADMINISTRATIVE 

A.nr.764/17 e dt. 25.03.2021 
 

Gj y q t a r j a 
Anita Nikçi-Morina 

 
 
 
KËSHILLA JURIDIKE: Kundër këtij aktgjykimi është e lejuar ankesa në afat prej 15 
ditësh nga dita e marrjes së të njëjtit, në Gjykatën së Apelit e Kosoves, përmes kësaj 
gjykate 
 

 


