
 

REPUBLIKA E KOSOVËS/REPUBLIKA KOSOVA  
 

 
GJYKATA THEMELORE PRISHTINE 

 

1 (5) 

2
0

1
9

:2
6

3
2

2
0

 

Numri i lëndës: 2019:263219 

Datë: 29.01.2021 

Numri i dokumentit:     01454733 

 

 

 

 

A.nr.889/17 

 

GJYKATA THEMELORE NË PRISHTINË, DEPARTAMENTI PËR ÇËSHTJE 

ADMINISTRATIVE, me gjyqtaren Liridona Ajeti Kajtazi dhe me zyrtare ligjore Erzana 

Beqiri, në konfliktin administrativ të paditësit  H. J., rr....., pa nr, lagje P. ., kundër të paditurës 

Oda e Avokatëve të Kosovës, rr.’’Bedri Pejani’’, nr.31, me bazën juridike: anulim vendimi, në 

seancën e shqyrtimit kryesor publik, në prezencën e paditësit dhe përfaqësuesit të të paditurës, 

me datë 13.01.2021 merr këtë :  

 

 

A K T GJ Y K I M  

 

I. Aprovohet si e bazuar, kërkesëpadia e paditësit H.J.. 

 

II. Anulohet vendimi i të paditurës Oda e Avokatëve të Kosovës,V.KA.nr.41-7/2016 data 

06.03.2017 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 25.05.2017, gjatë shqyrtimit gjyqësor dhe në fjalën përfundimtare 

ka mbetur pranë pretendimeve të paraqitura në padi dhe kërkesëpadi, duke kërkuar të anulohen 

vendimet e të paditurës Oda e Avokatëve të Kosovës, duke theksuar mes tjerash se: vendimet e 

të paditurës janë të padrejta, të pabazuara dhe kundërligjore, ngase këto dy vendime janë marrë 

në mënyrë arbitrare ad hoc nuk janë argumentuar, duke shtuar se të njëjtat janë marrë nën 

direktiva dhe inicime tendencioze dhe hakmarrëse , se rregullorja  për caktimin e avokatëve 

sipas detyrës zyrtare  e aprovuar me nr.1190/14 datë 03.10.2014 dhe anekse rregullorja e cila 

është bërë në vitin 2016 data 26.04.2016 është kundërligjore nga se nuk është paraparë sipas 

ligjit themelorë të avokatisëdhe as në dispozitat të kodit penal  të cilat janë imperativë  dhe me 

qëllim të mbrojtjes së ligjshmërisë së punës së Odës së Avokatëve të Kosovës me datë 

19.04.2017 ka marrë vendim me nr.05/142 me të cilin ndalohet përkohësisht zbatim i 

rregullores për caktimin  e avokatëve sipas detyrës zyrtare dhe ofrimin  e ndihmës juridike 

falas deri në vendimin përfundimtarë të gjykatës, duke kërkuar  të aprovohet padia dhe 
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kërkesëpadia si e bazuar dhe ligjore dhe të anulohen  vendimi i komisionit disiplinor vkt 41-16 

data 22.09.2017 dhe vkt nr.41-7/2016 i datës 06.03.2017, duke i kërkuar shpenzimet e 

procedurës. 

 

E paditura në përgjigje  në padi të datës 20.06.20019, gjatë shqyrtimit gjyqësor dhe në fjalën 

përfundimtare ka theksuarse padia e paditësit nuk është e bazuar, duke kundërshtuar në tersi 

padinë si për nga baza, faktet dhe provat duke i propozuar gjykatës që padinë ta hudh si të 

parakohshme apo ta refuzoj si të pabazuar, duke theksuar mes tjerash se: komisionet vendimet 

e tyre i marrin në bazë të provave dhe fakteve si dhe  me dëgjimin e palëve në procedurë, duke 

shtuar se Komisioni disiplinor i OAK-së për vërtetimin e gjendjes faktike e bëri shqimin  dhe 

leximin e provave në prezencën e tani  paditësit dhe palëve tjera në procedurë, duke i vlerësuar 

me ndërgjegje një nga një, secilën provë me qëllim të marrjes së drejtë të vendimit, duke ua 

falur besimin e plotë, duke shtuar se paditësi nuk ka ofruar asnjë provë me të cilën sado pakë 

do të bënte të besueshëm padinë e tij. 

 

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

vendosur drejtë në këtë çështje juridike, në seancën e datës 17.12.2020 ka bërë administrimin e 

provave si:  vendim nr.41-4-16, datë 22.09.2016, datë 22.09.2016, ankesë nr.41-4-16 data 

15.11.2016, vendim nr.41-7.2016, 03.06.2017, shkrimi i titulluar ‘’ Qeveria pezullon 

përkohësisht rregulloren për caktimin e avokatëve sipas detyrës zyrtare’’, vendim nr.41-1/16, 

data 26.07.2016, fletë dërgesë për dorëzim personal data 18.08.2016, fletë dërgese për 

dorëzimin personal datë 08.08.2017, fletë dërgesë për  dorëzim personal data 10.05.2017, 

08.08.2017, raporti lidhur me dërgimin e lëndës kopje nr.41/16, 24.06.2016 nr. 1121/2020, 

procesverbal data 15.09.2016, plotësim-raport 41-3-16, data 21.09.2016, avokatura-156-13 

data 20.09.2016, komunikim elektronik 20.09.2016, 16.09.2020, procesverbal 22.09.2016, fletë 

kthesë 07.11.2016, fletë dërgese(identifikohen dt 02.11.2016 dhe 03.11Z), ankesë 41-5-2016 

data 15.11.2016, procesverbal 21.12.2015, aktgjykim P.nr.3750/15, procesverbal data 

16.12.2015, 24.11.2015, 30.12.2015, 30.12.2015, komunikim elektronik data 17.11.2016, fletë 

dërgese për dërgim personal, 15.11.2016, procesverbal data 31.08.2016, shkresë etitulluar 

‘’ftesë për shqyrtim kryesor nga komisioni disiplinorë 16.08.20156, fletë kthesë 23.08.2016, 

akt-përcjellës 41/16 data 24.06.2016, raport data 24.06.2016, aktvendim data 24.06.2016, 

përgjigje në parashtresë nr.156-5 2015 data 06.06.2016, parashtresë data 06.06.2016, 

aktvendim data 25.05.20endimi  03/43/17 data 28.03.2017, certifikata e datës 13.06.2016, 

certifikata e datës 6, shkresë nr.156-3/15 data 30.12.2015, komunikim elektronik data 

23.12.2015, fletë dërgese-referohet kërkesë nr.156/2015, fletë dërgese e identifikuar 

parashtresë nr.165-5/2016, nuk identifikohet datë, procesverbal datë 21.11.2015, 26.07.2016. 

 

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, me nr. 41-7/2016 të datës 06.03.2017 është aprovuar pjesërisht si e 

bazuar ankesa e këtu paditësit, kundër vendimit të komisionit disiplinor të OAK-së, nr.41-4/16 

të datës 22.09.2016, ashtu që gjoba e shqiptuar 1500 euro zvogëlohet në 1000 euro. 

 

Paditësi i pakënaqur me vendimin e të paditurës me datën dt.25.05.2017 ka hapur konflikt 

administrativ sipas padisë.  

 

Nga vendimi i kontestuar del se ai përmban të meta të tilla për shkak të të cilave nuk mund 

shqyrtohet ligjshmëria e tij.  
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Fillimisht gjykata kishte parasysh nenin3 paragrafi 1.1 të Ligjit për Konfliktet Administrative : 

“ 1.1.  Organ - organet e administratës publike, organet e qeverisjes qendrore dhe organet e 

tjera në varësi të tyre, organet e vetëqeverisjes lokale dhe organet në varësi të tyre, kur në 

ushtrimin e autorizimeve publike vendosin në çështjet administrative”. 

 

Me nenin 9 të Ligjit për Konfliktet Administrative përcaktohet se: ‘’Gjykata në konfliktin 

administrativ vendos për ligjshmërinë e akteve përfundimtare administrative, me të cilat 

organet e administratës, në ushtrimin e autorizimeve publike, vendosin për të drejtat, detyrimet 

dhe interesat juridike të personave fizikë dhe juridikë në çështjet administrative”. 

 

Me nenin 10 paragrafi 1 të Ligjit për Konfliktet Administrative përcaktohet se: “Të drejtë për 

të nisur konfliktin administrativ ka personi fizik si dhe personi juridik, nëse vlerëson se me 

aktin administrativ përfundimtar në procedurën administrative, i është shkelur ndonjë e drejt 

apo interes ligjor”.   

 

Me nenin 13 të Ligjit për Konfliktet Administrative (LKA) ku përcaktohet se : 

 

 ‘’1. Konflikti administrativ mund të fillojë vetëm kundër aktit administrativ të nxjerrë në 

procedurën administrative në shkallë të dytë.  

 

2. Konflikti administrativ mund të fillohet edhe kundër aktit administrativ të shkallës së parë, 

kundër të cilit në procedurën administrative ankimi nuk është i lejuar’’.  

 

Duke ju referuar vendimit të atakuar me padi konstatohet 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 (LPA), i cili ka qenë në fuqi 

në kohën e vendosjes lidhur me kërkesën e paditësit. 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 përmbaj përveç tjerash edhe një 

përmbledhje të konstatimeve faktike, bazuar në provat e paraqitura gjatë procedimit 

administrativ ose në faktet e siguruara nga administrata, po ashtu një deklarim të bazës ligjore 

në të cilat bazohet akti, një kujtesë për palët që ato kanë të drejtë të apelojnë kundër vendimit 

në rrugë administrative ose gjyqësore, një kujtesë për afatet kohore që palët duhet t’i kenë 

parasysh për dorëzimin e kërkesës për rishqyrtim ose të ankimit administrativ apo gjyqësor. 

 

Në nenin 85 të po të njëjtit ligj, parashihet se përveç rasteve ku ligji vet e parashikon dhënien e 

arsyeve, duhet të jepen domosdoshmërish arsyet për të gjitha ato akte, të cilat pjesërisht ose 

tërësisht mohojnë, shuajnë, kufizojnë apo prekin në një mënyrë apo tjetër të drejtën 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. 

 

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

vendimit të kundërshtuar. I njëjti bën një përshkrim të rrjedhës së procedurës duke potencuar 
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pretendimet e këtu paditësit, duke vazhduar se duke pasur parasysh pretendimet ankimore të 

ankuesit dhe në suaza të praktikës së Komisionit disiplinorë të OAK-së ku theksohet zbutja e 

dënimit. 

 

Gjykata konstatoi se një arsyetim i tillë i përgjithshëm i cili vetëm citon dispozita ligjore, në 

fund të vendimit, i njëjti nuk ka përmbajtjen e përcaktuar me dispozita ligjore  për faktin se 

arsyetimi duhet të referoj përmbledhjen faktike të bazuar në provat e paraqitura në procedurë 

dhe po ashtu duhet deklarimin e bazës ligjore ku bazohet akti, e paditura në përgjigje në padi 

ka theksuar se marrja e vendimit është bazuar në prova  dhe fakte, si dhe në dëgjimin e palëve 

në procedurë, porse pretendimet e tilla nuk janë pasqyruar në vendimin kontestues sepse i njëjti 

nuk ka referuar provat në të cilat ka mbështetur vendimin, ato të cilave nuk ja u ka falur 

besimin, pastaj atyre në të cilat e ka mbështetur vendimin, nuk janë pasqyruar pretendimet e 

parashtruara në ankesë. 

 

Po ashtu vendimi i atakuar me padi në dispozitiv duhet ti referohet gjobës së shqiptuar si masë 

disiplinore, ashtu siç përcaktohen masat disiplinore për shkelje të detyrave dhe prestigjit të 

avokatisë.  Vendimi i atakuar me padi nuk përmban as këshillën juridike lidhur me mjetin 

juridik, ashtu siç parashihet me nenin 84 parag. g dhe h te LPA-së, i cili shprehimisht parasheh 

se çka duhet te përmbaje akti administrativ g) një kujtesë për palët që ato kanë të drejtë të 

apelojnë kundër vendimit në rrugë administrative ose gjyqësore, një kujtesë për afatet kohore 

që palët duhet t’i kenë parasysh për dorëzimin e kërkesës për rishqyrtim ose të ankimit 

administrativ apo gjyqësor.    

 

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 vendim dhe pasi ti mënjanoj të metat e cekura, të merr 

vendim të drejtë të bazuar në ligj.  

 

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. 

 

Referuar pretendimeve të të paditurës se padia është e parakohshme, gjykata nga fletë dërgesa 

e datës 08.08.2017 nuk ka mundur të konstatoj pranimin e vendimit të kontestuar nga paditësi, 

sepse e njëjta flet dërgese nuk përmban titull të shkresës e cila dorëzohet, nuk përmban datë të 

shkresës së dorëzuar po ashtu, evidentimi është referuar lëndës por se nga e njëjta nuk mund të 

konstatohet se vendimi kontestues është dorëzuar, andaj edhe gjykata pretendimin e palës 

referuar padisë si të parakohshme nuk e mori parasysh.  

 

Lidhur me shpenzimet procedurale gjykata vendosi si në nenin 64 të Ligjit për Konfliktet 

Administrative. 
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Andaj bazuar në të lartcekurat, në kuptim të nenit 5,6, dhe 38, nenit 43 paragrafi 1 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.889/17 me data 13.01.2021 

 

 

Zyrtare Ligjore                                                                                            Gjyqtare 

Erzana Beqiri                                                                                               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. 

 

 


