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AA.nr.482/22 

 

 GJYKATA E APELIT E KOSOVËS - Departamenti për Çështje Administrative, në 

kolegjin e përbërë nga gjyqtarët: Mehmet Ndrecaj kryetar,  Delushe Halimi dhe Ramiz Kuqi 

anëtarë, në konfliktin administrativ sipas padisë së paditësit - propozuesit D.D nga Prishtina, të 

cilën me autorizim e përfaqëson av. P.D. nga Prishtina, kundër të paditurës kundër-propozues it 

“Ministria e Punës dhe e Mirëqenies Sociale” Departamenti i Pensioneve me seli në Prishtinë, 

për shkak të anulimit të vendimit, me kërkesë për shtyrjen e ekzekutimit, duke vendosur lidhur 

me ankesën e paditësit - propozuesit, kundër aktvendimit të Gjykatës Themelore në Prishtinë - 

Departamenti për Çështje Administrative, A.nr.507/2022, të datës 31.05.2022, në seancën e 

kolegjit të mbajtur me datë 18.07.2022, mori këtë: 

 

A K T V E N D I M 

 

 APROVOHET si e bazuar ankesa e paditësit D.D nga Prishtina. NDRYSHOHET 

aktvendimi i Gjykatës Themelore në Prishtinë- Departamenti për Çështjet Administrat ive 

A.nr.507/22, i datës 31.05.2022, dhe çështja gjykohet si në vijim: APROVOHET propozimi i 

paditësit - propozuesit: D.D nga Prishtina, shtyhet ekzekutimi i vendimit i të paditurës “Ministr ia 

e Punës dhe Mirëqenies Sociale” - Departamenti i Pensioneve me seli në Prishtinë nr. 6961 të 

datës 11.01.2022, deri në vendosjen përfundimtare me vendim të formës së prerë, në këtë çështje 

juridiko- administrative. 

A r s y e t i m 

 

            Gjykata e shkallës së parë me aktvendimin e atakuar A.nr.507/22, të datës 31.05.2022, e 

ka refuzuar si të pabazuar propozimin e paditësit - propozuesit D.D nga Prishtina me të cilën ka 

kërkuar shtyrjen e ekzekutimit të vendimit të paditurës “Ministria e Punës dhe e Mirëqenies 

Sociale” - Departamenti i Pensioneve, deri në vendosje meritore në këtë çështje juridiko -

administrative. 
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Kundër këtij aktvendimi brenda afatit ligjor ankesë ka paraqitur paditësi përmes përf. të 

autorizuar, për shkak të: shkeljeve esenciale të dispozitave të procedurës; vërtetimit të gabuar 

dhe jo të plotë  të gjendjes faktike dhe aplikimit të gabuar të së drejtës materiale, duke propozuar 

që Gjykata e Apelit t’a aprovoj ankesën si të bazuar, dhe aktvendimi i Gjykatës Themelore në 

Prishtinë Departamenti Për Çështjet Administrative t’a ndryshoj aprovoj kërkesën e paditësit - 

propozuesit dhe t’a shtyjë ekzekutimin e vendimit të paditurës, ose t’a prish aktvendimin dhe 

çështjen ta kthej në rigjykim në Gj. e shkallës së parë. 

Përgjigje në ankesë nuk është parashtruar. 

Gjykata e Apelit si gjykatë e shkallës së dytë, pas vlerësimit të pretendimeve ankimore 

lidhur me aktvendimin e atakuar dhe vlerësimit komplet të shkresave të lëndës, në mbështetje të 

dispozitës së nenit 194, 208 dhe 209 të Ligjit për Procedurën Kontestimore (LPK), të zbatueshëm 

sipas nenit 63 të Ligjit për Konfliktet Administrative ka gjetur se: 

Ankesa  e paditësit -propozuesit është  e bazuar. 

Nga shkresat e lëndës rezulton se paditësit- propozuesit, në Gjykatën Themelore në 

Prishtinë, me datën 08.03.2022, ka paraqitur padi për anulimin e vendimit të paditurës “Ministr ia 

e Punës dhe Mirëqenies Sociale” , dhe bashkë me padi ka paraqitur propozim për shtyrjen e 

ekzekutimit të vendimit me arsye se me ekzekutimin e këtij vendimi ekziston rreziku real dhe i 

pashmangshëm që paditësit - propozuesit t’i shkaktohej dëm i pariparueshëm dhe se shtyrja nuk 

do të ishte në kundërshtim me interesin publik dhe nuk do t’i sillte ndonjë dëm të madh palës 

kundërshtare përkatësisht personit të interesuar. 

Gjykata e shkallës së parë duke vepruar sipas propozimit me aktvendimin A.nr.507/22, 

të datës 31.05.2022, e ka refuzuar propozimin për shtyrjen e ekzekutimit të vendimit. Në 

arsyetim të aktvendimit të Gjykatës së shkallës së parë është konstatuar se:  paditësi - propozuesi 

nuk ka ofruar prova të besueshme të cilat vërtetojnë faktin se ekzekutimi i vendimit do t’i sillte 

dëm paditësit, i cili dëm vështirë se do të riparohej, dhe se shtyrja e vendimit deri në vendosje 

meritore nuk është në kundërshtim me interesin publik, e as që shtyrja do ti sillte ndonjë dëm të 

madhe palës kundërshtare. 

Gjykata e Apelit nisur nga kjo gjendje e çështjes vlerëson se aktvendimi i atakuar me 

ankesë është i përfshirë në shkelje thelbësore të dispozitave të procedurës kontestimore nga neni 

182 paragrafi 2, pika b), g), j), k) dhe m) e LPK-së, për të cilat shkaqe Gjykata e Apelit kujdeset 

sipas detyrës zyrtare në kuptim të dispozitës së nenit 194 të LPK-së, të zbatueshëm sipas neni 63 

të Ligjit për Konfliktet Administrative, e që nga provat që gjenden në shkresat e lëndë është 

vërtetuar gjendja faktike tjetër nga ajo e Gj. Së shkallës së parë, prandaj aktvendimi i atakuar u 

ndryshua.  
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Kolegji i kësaj gjykate vlerëson se gjykata e shkallës së parë, gabimisht ka vendosur  që 

t’a refuzoj kërkesën e paditësit - propozuesit për shtyrjen e ekzekutimit të vendimit të paditurës. 

Në nenin 22 par. 2 të Ligjit për Konfliktet Administrative është paraparë se: “me kërkesën e 

paditësit, organi akti i të cilit ekzekutohet, gjegjësisht organi që është kompetent për ekzekutim, 

mund ta shtyjë ekzekutimin e vendimit deri në vendimin definitiv gjyqësor, nëse ekzekutimi do ti 

sillte dëm paditësit i cili vështirë do të riparohej, kurse shtyrja nuk është në kundërshtim me 

interesin publik, e as që shtyrja do t’i sillte ndonjë dëm të madh palës kundërshtare përkatësisht 

personit të interesuar”. Neni i cituar më lartë rregullon mënyrën e shtyrjes së ekzekutimit të 

vendimit -aktit administrativ nga vetë organi adminsitrativ që ka marrë vendimin. Në situatën 

tjetër në par. 6 të nenit 22 të Ligjit për Konfliktet Administrative është paraparë mundësia që: 

“paditësi mund të kërkoj edhe nga gjykata shtyrjen e ekzekutimit të aktit administrativ deri në 

marrjen e vendimit gjyqësor, sipas kushteve të parapara në par. 2 të këtij neni”. Ndërsa me nenin 

297, paragrafi 1 pika a) dhe b) të LPK-së  të zbatueshëm sipas nenit 63 të LKA -së, përcaktohet 

në mënyrë të qartë se “masa e sigurimit mund të caktohet në qoftë se provohet besueshmëria e 

ekzistimit të kërkesës apo të së drejtës subjektive civile apo dhe ekzistimit të rrezikut se pa 

caktimin e masës së sigurimit do të pamundësohet apo vështirësohet dukshëm realizimi i 

kërkesës. 

 

Duke u nisur nga kjo, kolegji i Gjykatës së Apelit vlerëson se: paditësi - propozuesi   e ka 

bërë të besueshëm kushtin e parë të kërkesës për shtyrjen e ekzekutimit të vendimit të kontestuar, 

pasi që me ekzekutimin e vendimit do t’i shkaktohej dëm i pariparueshëm paditësit-propozues it, 

pasi që paditësi kishte qenë përfitues i pensionit të personave me aftësi të kufizuar të njohur nga 

vetë e paditura mbi bazën e provave materiale raporteve mjekësore që posedonte paditësi, është 

bërë e besueshme edhe kushti i dytë të kërkesës se shtyrja e vendimit nuk do të ishte kundërshtim 

me interesat e publikut dhe se nuk do t’i sillte ndonjë dëm palës kundërshtare, të paditurës.  Andaj 

përfundimisht Gjykata e Apelit, konstaton se: aprovimi i kërkesës për shtyrjen e vendimit të 

kontestuar nuk paraqet çështje të (gjykuar) dhe të përfunduar, ngase me aprovimin e masës së 

shtyrjes (pezullimit) të ekzekutimit të vendimit,  nuk prejudikohet vendosja e çështjes kryesore 

sipas padisë së paditësit për vlerësimin e ligjshmërisë së aktit administrativ -vendimit të 

kontestuar, të cilën Gjykata e shkallës së parë  duhet t’a trajtoj me prioritet dhe të marrë një 

epilog ligjor në afat të arsyeshëm. 

 

Nga të cekurat më lartë, e në mbështetje të dispozitave nga neni 209 par. 1 pika (c)  e 

LPK-së,  të zbatueshëm sipas nenit 63 të LKA -së, u vendos si në dispozitiv të këtij aktvendimi.  

 

GJYKATA E APELIT E KOSOVËS NË PRISHTINË 

AA.nr.482/22, datë 18.07.2022 

 

                                                                                             Kryetari i kolegjit- Gjyqtari, 

                                                                                            Mehmet Ndrecaj 

 


