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MuNumri i lëndës: 2022:092982 

Datë: 15.07.2022 

Numri i dokumentit:     03234119 

 
AA.nr.505/22 

 

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

kolegjin e përbërë nga gjyqtarët: Mehmet Ndrecaj kryetar, Ramiz Kuqi dhe Hajriz Hoti anëtarë, 

në konfliktin administrativ sipas padisë së paditësve -propozuesve B.L dhe I.B qe të dy nga Peja, 

të cilët me autorizim i përfaqëson av. M.K nga Peja, kundër të paditurës-kundërpropozues it 

“Komuna e Pejës”, për shkak të anulimit të vendimit të të paditurës, duke vendosur lidhur me 

ankesën e të paditësve, kundër aktvendimit të Gjykatës Themelore në Prishtinë - Departamenti 

për Çështje Administrative, A.nr.1148/2022, të datës 25.05.2022, në seancën e kolegjit të mbajtur 

me datë 13.07.2022, mori këtë: 

 

A K T V E N D I M 

 

APROVOHET si e bazuar ankesa e paditësve- propozuesve B.Ldhe I.B qe të dy nga 

Peja, PRISHET aktvendimi i Gjykatës Themelore në Prishtinë - Departamenti për Çështjet 

Administrative A.nr.1148/22, i datës 25.05.2022, dhe lënda i kthehet Gjykatës së shkallës së parë 

në rigjykim dhe rivendosje. 

A r s y e t i m 

 

            Gjykata e shkallës së parë me aktvendimin e atakuar A.nr.1148/22, të datës 25.05.2022, 

e ka refuzuar si të pabazuar kërkesën e paditësve-propozuesve, me të cilën kanë kërkuar shtyrjen 

e ekzekutimit të vendimit të të paditurës nr. 15-463-LP-176/20 të datës 06.04.2022. 

 

Kundër këtij aktvendimi brenda afatit ligjor ankesë kanë paraqitur paditësit -propozuesit 

përmes përf. të autorizuar  për shkak të:  shkeljeve esenciale të dispozitave të LPA -së dhe LKA 

-së; vërtetimit të gabuar dhe jo të plotë të gjendjes faktike, dhe zbatimit të gabuar të së drejtës 

materiale, duke propozuar që Gjykata e Apelit t’a aprovoj ankesën si të bazuar, dhe aktgjykimi 

i Gjykatës Themelore në Prishtinë D. Për Çështjet Administrative, të prishet - 
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 anulohet dhe çështja të kthehet në rivendosje, ose të ndryshohet aktvendimi dhe të 

aprovohet kërkesa për shtyrjen e ekzekutimit të vendimit të të paditurës deri në zgjidhjen e 

çështjes përfundimtare. 

 

Përgjigje në ankesë nuk është paraqitur. 

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

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

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

sipas nenit 63 të Ligjit për Konfliktet Administrative dhe nenit 49 të Ligjit për Konflikte t 

Administrative ka gjetur se: Ankesa  e paditësve -propozuesve është e -bazuar. 

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

Prishtinë- Departamenti për Çështjet Administrative, më datën 11.05.2022, ka paraqitur padi për 

anulimin e vendimit -aktit administrativ  të paditurës “Komuna e Pejës” bashkë me kërkesë për 

shtyrjen e ekzekutimit të tij deri në vendosje meritore për kërkesëpadinë. 

Gjykata e shkallës së parë duke vepruar sipas padisë, me aktvendimin A.nr. 1148/22 të 

datës 25.05.2022 e ka refuzuar kërkesën për shtyrjen e ekzekutimit të vendimit (si në dispozit iv 

të këtij aktvendimit). Në arsyetim të aktvendimit gjykata e shkallës së parë ndër tjerash ka 

konstatuar se: paditësit nuk e kanë bërë të besueshme kërkesën dhe se nuk janë përmbushur dy 

kushte kumulative të përcaktuara për shtyrjen e ekzekutimit të vendimit siç janë ekzekutimi ti 

sjell dëm paditësve dhe shtyrja të mos të jetë në kundërshtim me interesin publik. Për mënyrën 

e vendosjes gjykata e shkallës së parë - Departamenti për Çështjet Administrative është bazuar 

të neni  22.7 të LKA -së. 

Gjykata e Apelit nisur nga kjo gjendje e çështjes, vlerëson se përfundimi dhe qëndrimi i 
gjykatës shkallës së parë, rreth mënyrës së vendosjes, nuk është i drejtë dhe i ligjshëm, pasi që 
aktvendimi i atakuar është marrë me shkelje thelbësore të dispozitave të procedurës kontestimore 

nga neni 182.1, e lidhur me nenin 17,18,19, 29,  dhe nenit 184 të LPK -së, lidhur me nenin 63 të 
LKA –së, kjo konsiston në faktin se Gjykata e shkallës së parë - Departamenti për Çështjet 

Administrative nuk ka mundur të vendos për çështjet që nuk hyn në kompetencën e saj lëndore, 
kështu që ka ardhur deri te shkelja e dispozitave të procedurës kontesimore, edhe e drejta 
materiale nuk është zbatuar në mënyrë të drejtë. 

Si rezultat i kësaj, Gjykata e Apelit, vlerëson se qëndrojnë pretendimet ankimore të  
paditësve. 

Andaj Gjykata Themelore në Prishtinë - D. për Çëshjet Administrative nuk ka 

kompetencë për të vendosur në këtë çështje. Nga shkresat e lëndës shihet se e paditura Komuna 
e Pejës me vendimin përfundimtar për shpronësim ka shpronësuar një pjesë të parc kad. të 
paditsëve për nevojat e interest publik dhe vendim ka vendosur edhe për lartësinë e kompezimit 

në emër të shpronësimit, e që duke pasur për bazë natyren e vendimit kompetente për të vendosur 
për këtë çështje do të duhej të jetë Departamenti i Përgjithshëm i Gjykatës Themelore në 

procedurën jokontestimore dhe si i tillë nuk mund ti nënshtrohet konfliktit administrativ. 
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Në nenet 18.1 të LPK -së lidhur me nenin 63 të LKA -së thuhet se: “Gjykata, sipas detyrës 

zyrtare, gjatë gjithë procedurës kujdeset nëse zgjidhja e kontestit hynë ose jonë kompetencën 
gjyqësore”.  neni 18.2 “Kur gjykata gjatë procedimit të çështjes konstaton se për zgjidhjen e 

kontestit nuk është kompetente gjykata veçse ndonjë organ shtetëror tjetër,do të shpallet  
inkompetente, do t’i shpallë të pavlefshme të gjitha veprimet procedurale te kryera dhe do ta 
hedhë poshtë padinë që i është paraqitur”, ndërsa në nenin 18.3 “Kur gjykata gjatë zhvillimit të 

procedurës konstaton se për zgjidhjen e kontestit nuk është kompetente gjykata e vendit, do të 
shpallet inkompetente, do t’i anulojë veprimet procedurale të kryera dhe do ta hedhë poshtë 

padinë”.  Ndërsa në nenin 29 të LPK -së. Thuhet se: “Në procedurë kontestimore gjykatat 
gjykojnë brenda kufijve të kompetencës së vet lëndore të caktuar me ligj”.  
 

 Nga arsyet e cekura Gjykata e Apelit, gjeti se gjykata e shkallës së parë ka bërë shkelje 
të dispozitave të cekura më lartë, të cilat në ri procedurë duhet të eliminohen në atë mënyrë që 

gjykata së pari të konstatoi saktë  kompetencën lëndore të gjykatës pasi që paditësit me padi kanë 
kërkuar anulimin e vendimit përfundimtar për shpronësimin e  pronës së paluajtshme, dhe pas 
kësaj të vendos duke vlerësuar paraprakisht të gjitha kushtet procedurale nga të cilat varet 

lejueshmëria e procesit dhe pastaj të marrë vendim të drejtë dhe të ligjshëm. 

 

Gjykata e Apelit rikujton se në çdo rast veprimet dhe vendimet e gjykatës duhet të jenë 
në harmoni me dispozitat ligjore dhe standardet e gjykimit të drejtë. 
 

Nga të cekurat më lartë, e në mbështetje të dispozitave nga neni 195 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.505/22, datë 13.07.2022 

 

 

                                                                                             Kryetari i kolegjit- Gjyqtari, 

                                                                                            Mehmet Ndrecaj 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


