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Numri i dokumentit:     03246980 

 

AA.nr.518/22 

 

 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  H.V nga Artana, kundër të paditurës 
Komisioni Qeveritar i Republikës së Kosovës për Njohjen dhe  Verifikimin e  Statusit të 
Dëshmorit të Kombit, Invalidit, Veteranit, Pjesëtarit apo të Internuarit të Ushtrisë Çlirimtare të 

Kosovës në Prishtinë, për shkak të anulimit të vendimit, duke vendosur lidhur me ankesën e 
paditësit, kundër aktvendimit të Gjykatës Themelore në Prishtinë - Departamenti për Çështje 

Administrative, A.nr.1966/2019, të datës 19.04.2022, në seancën e kolegjit të mbajtur me datë 
18.07.2022, mori këtë: 
 

 

A K T V E N D I M 

 

REFUZOHET si e pa bazuar ankesa e paditësit H.V nga Artana, ndërsa aktvendimi i 

Gjykatës Themelore në Prishtinë - Departamenti për Çështjet Administrative A.nr.1966/2019, i 

datës 19.04.2022, VËRTETOHET. 

 

A r s y e t i m 

 

 

            Gjykata e shkallës së parë me aktvendimin e atakuar A.nr.1966/2019, të datës 
19.04.2022, e ka hedhur poshtë si të parregullt padinë e datës 20.08.2019, të paditësit H.V, nga 

Komuna e Artanës, të ushtruar në këtë çështje juridike. 
 
            Kundër këtij aktvendimi brenda afatit ligjor ankesë ka paraqitur paditësi H.V nga Artana, 

për shkak të: shkeljes esenciale të dispozitave ligjore, vërtetimit të gabuar të gjendjes faktike dhe 
zbatimit të gabuar të së drejtës materiale duke propozuar që Gjykata e Apelit të Kosovës ta 

aprovoj si të bazuar ankesën e paditësit, ndërsa aktvendimin e ankimuar ta prishë, dhe çështjen 
ta kthen në rigjykim në gjykatën e shkalës së parë.  

   Përgjigje në ankesë nuk është paraqitur. 
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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, 208 dhe 209 të Ligjit për Procedurën Kontestimore (LPK), lidhur me 
nenin 63 të Ligjit për Konfliktet Administrative ka gjetur se: 

Ankesa  e paditësit- propozuesit është  e pa-bazuar. 

Nga shkresat e lëndës rezulton se paditësi në Gjykatën Themelore në Prishtinë, me datën 
20.08.2018, ka parashtruar padi kundër të paditurës Komisioni Qeveritar i Republikës së 

Kosovës për Njohjen dhe Verifikimin e  Statusit të Dëshmorit të Kombit, Invalidit, Veteranit, 
Pjesëtarit apo të Internuarit të Ushtrisë Çlirimtare të Kosovës në Prishtinë, me të cilën ka kërkuar 
që të njëjtit ti njihet statusi i veteranit të UÇK-së. 

Gjykata e shkallës së parë duke vepruar sipas padisë së paditësit, me aktvendimin 

A.nr.1966/19, të datës 13.07.2020, e ka ftuar paditësin që në afat prej 8 ditësh nga dita e pranimit 

të këtij aktvendimi ta plotësoj-precizoj padinë, ashtu që njoftojë gjykatën se cilin akt 

administrativ e konteston me padi, të dorëzoj kopje të këtij akti, apo t’i dorëzoj të gjitha provat 

me të cilat dëshmon se i njëjti i ka shterur mjetet juridike në procedurën administrative para se 

t’i drejtohet gjykatës me padi. Mirëpo paditësi në afatin e lartcekur, e as më pas nuk i ka evituar 

të metat e padisë, ashtu siç është udhëzuar nga Gjykata e shkallës së parë. 

 Pas kësaj Gjykata Themelore në Prishtinë - Departamenti për Çështjet Administrat ive 

me aktvendimin A.nr.1966/19 të datës 19.04.2022 në kuptim të nenit 33.2 të LKA-së, e ka hedhur 

poshtë si të parregullt padinë e paditësit, me arsyetim se paditësi në afatin e përcaktuar prej 8 

ditësh, e as më pas nuk i ka evituar të metat e padisë. 

Gjykata e Apelit e pranon vlerësimin juridik të gjykatës së shkallës së parë si të rregullt 

dhe të ligjshëm, për arsye se aktvendimi i atakuar me ankesë nuk është i përfshirë në shkelje 

thelbësore të dispozitave të procedurës kontestimore nga neni 182 paragrafi 1 dhe 2 të LPK -së, 

të zbatueshëm sipas nenit 63 të LKA-së, për të cilat Gjykata e Apelit kujdeset sipas detyrës 

zyrtare në kuptim të dispozitës së nenit 194 të LPK-së. 

Sipas dispozitës së nenit 9 Ligjit për Konfliktet Administrative është përcaktuar 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”.  

Ndërsa sipas dispozitës së nenit 13 par. 1 të Ligjit për Konfliktet Administrative është 

përcaktuar se: “1. Konflikti administrativ mund të fillojë vetëm kundër aktit administrativ të 

nxjerrë në procedurën administrative në shkallë të dytë”. Ndërsa në paragrafin 2 të të njëjtit nen 

është përcaktuar se: “Konflikti administrativ mund të fillohet edhe kundër aktit administrativ të 

shkallës së parë, kundër të cilit në procedurën administrative ankimi nuk është i lejuar”. Neni 3 

par. 1 pika 1.2 është paraparë se: 
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 “Akt administrativ është çdo vendim të organit të paparaparë në nën-paragrafin 1.1 të 

këtij paragrafi i cili merret në fund të një procedure administrative në ushtrimin e autorizimeve 

publike dhe që prek në mënyrë të favorshme ose jo të favorshme të drejtat e njohura ligjërisht, 

liritë ose interesat e personave fizik ose juridik përkatësisht palës tjetër në vendosjen e çështjes 

administrative”. 

Në nenin 33 par. 1 të Ligjit për Konfliktet Administrative është paraparë se: “Nëse padia 

nuk është e plotë, është e pakuptueshme ose ka të meta, kryetari i kolegjit do të ftojë paditësin, 

që brenda afatit prej tetë (8) ditëve t’i mënjanoj të metat e padisë, në ftesë duhet të cekën 

udhëzimet për të mënjanuar të metat e padisë dhe paralajmërimi për pasojat që do të lindin nëse 

nuk vepron sipas kërkesës së gjykatës”. Ndërsa në paragrafin 2 të po këtij neni është paraparë se: 

“Nëse paditësi brenda afatit të cekur nuk i mënjanon të metat e padisë, kurse ato janë të atilla 

që e pamundësojnë zhvillimin e procedurës, gjykata do ta hedhë poshtë me vendim padinë, nëse 

nuk konstaton se akti administrativ i kontestuar është i pavlefshëm”.  

Në rastin konkret Gjykata e Apelit e pranon përfundimin e gjykatës së shkallës së parë, 

për shkak se gjykata e ka arsyetuar në masë të mjaftueshme përfundimin e saj për hedhjen poshtë 

si të parregullt të padisë së paditësit. Andaj, në rastin konkret gjykata ankimore ka vlerësuar se 

nuk qëndrojnë pretendimet ankimore të paraqitura me ankesë, për shkak se paditësi në afatin e 

përcaktuar prej 8 ditësh, e as më pas nuk i ka evituar të metat e padisë.  

Përfundimisht, Gjykata e Apelit i ka vlerësuar të gjitha pretendimet ankimore të 

parashtruara në ankesë, por nuk ka gjetur se ekziston ndonjë shkelje e cila do të ndikonte që 

vendimi të kualifikohet si i tillë për çka çështja pastaj do të duhej të kthehej në rishqyrtim apo të 

vendoset ndryshe. 

Nga të cekurat më lartë, e në mbështetje të dispozitave nga neni 209 par. 1 pika (b)  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.518/22, datë 18.07.2022 

 

 

                                                                                             Kryetari i kolegjit- Gjyqtari, 

                                                                                            Mehmet Ndrecaj 
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