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Numri i lëndës: 2019:278180 

Datë: 02.12.2019 

Numri i dokumentit:     00687353 

 
 

A.nr.1030/17 
 
GJYKATA THEMELORE NË PRISHTINË-Departamenti për Çështje Administrative, me gjyqtaren  

Anita Nikçi-Morina, në konfliktin administrativ të paditësit L. K. te cilën me autorizim   e përfaqëson  Av. V. 

H.  nga P. ,  kundër të paditurës Komisioni i Pavarur për Miniera dhe Minerale përfaqësuar nga Rr. M.  zyrtare 

e lartë ligjore,  me bazë juridike, anulim i vendimit, në shqyrtimin kryesor publik, të mbajtur në prani të palëve 

ndërgjyqëse, me datën 08.10.2019  merr këtë:  

 

                                                                      A K T G J Y K I M 
 
I. Aprovohet, si e bazuar kërkesëpadia e paditësit, L. K., nga P., ndërsa Anulohet vendimi i të paditurës, 

Aktvendimi Nr. 020/2017 i datës 23.05.2017  i Komisionit të Pavarur për Miniera dhe Minerale.  

 

II. Secila palë i bart shpenzimet e veta procedurale. 

                                                                           A r s y e t i m 
 
 
Shqyrtimi kryesor në këtë çështje juridike, është mbajtur në prezencë të dy palëve ndërgjyqësve- përfaqësuesve 

të tyre. 

 

Paditësi në padinë e parashtruar më 21.06.2017 ka kërkuar anulimin  e Aktvendimin nr. 020/2017 i datës 

23.05.2017 të KPMM-së me të cilin ka refuzuar ankesën e paditësit si të pabazuar. Paditësi pretendon se 

organi i paditur ka përdorur të njëjtat argumente të cilat i kishte ngritur në ankesën të cilën ia kishte refuzuar 

Gjykata e Apelit në Prishtinë dt. 11.04.2017 AA.nr.416/2016 dhe nuk ka ardhur me asnjë argument i ri në 

aktin administrativ të përsëritur.  

 
Përfaqësuesja  e autorizuar  të paditurit në përgjigjën e dhënë me shkrim gjykatës por edhe në fjalën 

përfundimtare ka deklaruar se i kundërshtojnë provat dhe faktet sepse aktvendimi i kontestuar është nxjerr 

në bazë te vërejtjes se gjykatës duke filluar nga paraqitja e gjendjes faktike dhe po ashtu duke paraqitur 

pretendimet dhe argumentet ne ankesë te cilën gjykata e ka dhën si vërejtje . 

  

Gjykata në seancën e shqyrtimit kryesor të dt.08.10.2019, ka bërë administrimin e provave dhe atë: Vendimi 

me Nr.Ref 12/2012 i datës 30.06.2012, dokument pranimi i datës 30.06.2012, aktvendimi K.A.nr 327/2012 i 

datës 16.11.2012, aktgjykimi i Gjykatës Themelore në Prishtinë – Departamenti Administrativ 

A.nr.1625/2012 i datës 10.10.2016, ankesa e datës 22.11.2016, aktgjykimi i Gjykatës Apelit AA.nr 416/2016 

i datës 11.04.2017, aktvendimi K.A nr.020/2017 i datës 22.05.2017, aktvendimi i datës 17.07.2017, ankesa e 

datës 25.07.2017, aktvendimi i Gjykatës Apelit AA.nr. 355/2017, përgjigje ndaj ankesës së paditësit datë 
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04.09.2017, flet kthesë e datës 31.05.2017, dëftesë pranimi për mjetet e transportit datë 30.06.2012 , 

procesverbal i datës 30.06.2012, certifikatë e regjistrimit te automjetit , foto e realizuar ne vendin e ngjarjes  

 

 
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. 

 

Për të vlerësuar ligjshmërinë e vendimit kontestues, gjykata u bazua në ligjin për Procedurën Administrative. 

 

Gjykata gjen se me Gjykata Themelore në Prishtinë, Departamenti për Çështje Administrative më datë 

10.10.2016 ka nxjerrë aktgjykimin A.nr.1625/2016 me të cilin e ka aprovuar si të bazuar kërkesëpadinë e 

paditësit Liridon Kryeziu dhe ka anuluar Aktvendimin e Komisionit të Pavarur për Miniera dhe Minerale 

KA.nr.327/2012, të datës 16.11.2012.  

 

Duke vepruar në bazë të ankesës së KPMM-së, Gjykata e Apelit në Prishtinë më datë 11.04.2017 ka sjellë 

aktgjykimin AA.nr.416/2016 me të cilin e ka refuzuar ankesën e KPMM-së si të pabazuar dhe e ka vërtetuar 

aktgjykimin e shkallës së parë.  

 

Me datë 23.05.2017 KPMM ka miratuar Aktvendimin K.A. nr. 020/2017 me të cilin përsëri e refuzon ankesën 

e paditësit si të pabazuar. Në arsyetimin e vendimit organi i paditur ka theksuar se pretendimet e ankuesit janë 

të pabaza pasi ankuesi për ti ikur përgjegjësisë nuk e bashkangjitur dëshminë mbi prejardhjen e materialit të 

ngarkuar në kamion në momentin e inspektimit por një provë e tillë është bashkangjitur me rastin e paraqitjes 

së ankesës. Sipas organit të paditur, deklarimet e ankuesit tani paditësit se në momentin e inspektimit ka qenë 

i lodhur dhe nuk ka qenë në gjendje të deklaroj faturën janë tërësisht të paqëndrueshme. 

 

Gjykata gjen se paditësi ka paraqitur faturën dt. 30.06.2012 përmes së cilës ka argumentuar se rëra e ngarkuar 

në mjetin motorik është blerë nga subjekti afarist B. C.. Por organi i paditur provës së paraqitur nga paditësi 

nuk i ka falur mbështetjen kesaj prove në procedurën e rishqyrtimit të ankesës. Organi i paditur refuzimin e 

provës e ka mbështetur në faktin se paditësi nuk ka disponuar me licencë me rastin e kryerjes së inspektimit, 

pra nuk ka prezantuar dëshmi bindëse lidhur me prejardhjen e materialit. 

 

Gjykata thekson se sipas nenit 84.2 të Ligjit për Procedurën Administrative akti administrativ duhet patjetër 

të përmbajë edhe një përmbledhje të konstatimeve faktike bazuar vetëm në provat e paraqitura gjatë 

procedimit administrativ ose në faktet e siguruara nga administrata.  

 
Ndonëse organi i paditur i është referuar nenit 70 të Ligjit Nr. 03L/L-163 për Minierat dhe Mineralet, ky nen 

i referohet vetëm se posedimit të lejes për aktivitete të veçanta dhe organi i paditur nuk ka specifikuar nëse 

ky veprim i paditësit përbën një “aktivitet të veçantë” në kuptim të nenit të sipërpërmendur.  

 

Sipas nenit 79 para. 3 të Ligjit Nr. 03L/L-163 për Minierat dhe Mineralet përcaktohet se “Nëse asnjëri nga 

këta persona ose punëdhënësi i tyre(nëse kanë punëdhënës) nuk posedojnë Licencë ose Leje nga KPMM, 

zyrtarët e policisë i arrestojnë Personat në fjalë të cilëve më pas u shqiptohet gjoba administrative e përcaktuar 

në paragrafin 2 te nenit 79 te këtij ligji dhe dënimet penale sipas Nenit 80 të këtij ligji. Përveç kësaj, inspektori 

konfiskon të gjitha mjetet punuese dhe mineralet e nxjerra që gjenden në vendin e rastit.”  

 

Gjykata konsideron se organi i paditur ka dështuar të përcaktoj në mënyrë adekuate bazën ligjore për 

shqiptimin e gjobës përkatëse lidhur me operimin ilegal dhe nuk ka dhënë arsye bindëse lidhur me refuzimin 
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e provës së paraqitur nga paditësi me të cilën pretendon se rëra e cila është ngarkuar në mjetin motorik të 

paditësit është blerë nga subjekti afarist kompania B. C..  

 

Për më tepër, dispozitivi i vendimit të goditur me padi nuk përputhet me pjesën e arsyetimit sepse në pjesën 

e arsyetimit të organi i paditur i është referuar vendimit të Qeverisë nr. 02/46 lidhur me ndalimin e 

eksploatimit të materialeve inerte nga shtretërit, brigjet dhe hapësirat përreth lumenjëve në gjithë territorin e 

Kosovës kurse në dispozitiv është përcaktuar një bazë tjetër juridike, respektivisht neni 79 para. 3 i Ligjit Nr. 

03L/L-163 për Minierat dhe Mineralet. 

 

Gjykata vë në pah se çdo akt administrativ duhet të jetë i arsyetuar, 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 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 qartë dhe të përfshijnë shpjegimet e bazës ligjore dhe faktike të 

aktit.  

 

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.  

 

Lidhur me shpenzimet e procedurës, gjykata ka vendosur në kuptim të nenit 64 të LKA-së, që secila palë t’i 

bartë shpenzimet e veta të procedurës. 

 

Duke u bazuar në të dhënat e lart cekura, gjykata në kuptim të nenit 43.3, 46.2, 5 lidhur me nenet 5, 6, 38 

dhe 67 Ligjit për Konfliktet Administrative dhe nenit 63 e lidhur me nenin 21 Ligjit për Ndryshimin dhe 

Plotësimit Ligjit, Nr.03/L-006 të LPK-së u vendos si në dispozitiv të këtij aktgjykimi 

 
 
 

GJYKATA THEMELORE NЁ PRISHTINЁ 
      Departamenti për Çështje Administrative  

     A.nr.1030/17 dt.08.10.2019  
 
 
 

                                          G j y q t a r j a  

                                                                                                                                                                                              
Anita Nikci Morina  

 

 

Këshillë juridike: Kundër këtij aktvendimi, është e lejuar ankesa brenda                                               afatit 

prej 15 ditësh, nga dita e marrjes së të njëjtit, në Gjykatën e Apelit në Prishtinë, përmes kësaj Gjykate. 


