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Numri i lëndës: 2019:271844 

Datë: 24.02.2020 

Numri i dokumentit:     00851134 

 

 

 A.nr.1008/17  

GJYKATA THEMELORE NЁ PRISHTINЁ/Departamenti për Çështje Administrative, me gjyqtare  

Luljeta Maxhuni, e me  bashkëpunëtore profesionale Mirjeta Shala, në konfliktin administrativ sipas 

padisë së  paditëses D. M.nga fshati R., Komuna e Rahovecit, të cilën sipas autorizimit e përfaqëson 

Rasim Hoti, avokat nga Rahoveci, Rr. ”.......” p.n, kundër të paditurës Ministria e Punës dhe Mirëqenies 

Sociale në Prishtinë, për shkak të anulimit të aktvendimit, në shqyrtimin kryesor publik, të mbajtur  në 

prani të autorizuarit të paditëses e në mungesë të palës së paditur, me  datë 11.02.2020 merr këtë: 

 

A K T G J Y K I M 

 

I. Aprovohet kërkesëpadia e paditëses D. M. nga komuna e Rahovecit, dhe Anulohet aktvendimi i të 

paditurës MPMS/DPA-së, i datës17.05.2017, dhe vendimi i organit të shkallës të parë të datës 

22.03.2017 dhe  paditëses i njihet e drejta në pension për persona me aftësi të kufizuar, për periudhën 

prej datës 22.03.2017 deri më 19.06.2019. 

 

II.Obligohet  e paditura Ministria e Punës  dhe Mirëqenies Sociale-  Departamenti  i Administratës  

Pensionale  të Kosovës, që paditëses t’ia  njohë të drejtën Pensionin për Persona me Aftësi të plotë të 

kufizuar, kompensimin  për periudhën  kohore  nga data e ndërprerjes së pensionit  me aftësi të 

kufizuar dt. 22.03.2017  në vlerën e caktuar prej 75 euro (shtatëdhjetë e pesë  euro), për çdo muaj 

deri me datën 19.06.2019 e deri në pagesën definitive duke llogaritur edhe kamatën ligjore, në afatin  

prej 15 ditësh, nën kërcenim të ekzekutimit me dhunë.   

 

III. Ky aktgjykim i zëvendëson aktet e nulura. 

 

 

A r s y e t i m 
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Seanca e shqyrtimi kryesor në këtë çështje juridike, është mbajtur në kuptim të nenit 41 të LKA-së, në 

prezencë të autorizuarit të  palës paditëse e në mungesë të palës së paditur e  ftuar në mënyrë të 

rregullt(Provë: fletë kthesa e datës 21.01.2020). 

 

Paditësja me padinë e datës 15.06.2017 dhe precizimin e saj të datës 30.05.2018,  ka kërkuar nga 

gjykata që kërkesëpadia e saj të aprovohet si e bazuar  dhe vendimi i atakuar të anulohet si i 

kundërligjshëm  pasi që i njëjti është marrë duke qenë në kundërshtim me provat e administruara me 

rastin e parashtrimit të ankesës, ku vlen të ceket fakti se paditësja është në gjendje shëndetësore edhe 

me të rendë, dhe nuk ka kurrfarë përmasimi sa i përket shëndetit të saje dhe mendojmë që nuk ka 

asnjë arsyet që të i refuzohet pensioni i personave me pa aftësi të përhershme. Ndërsa, i autorizuari i 

paditëses gjatë seancës së shqyrtimit kryesorë dhe në fjalën e tij përfundimtare ka deklaruar se,mbes 

në tërësi pranë padisë dhe kërkesë padisë ashtu që  gjykata pas administrimit tëprovave ta anuloj 

vendimin e dates 17.05.2017, po ashtu gjykatën e njoftoj se pasi qëpaditësja edhe pse rasti ka qenë në 

gjykatë pasi që ka ri aplikuar iu është e njohur e drejta e pensioni me aftësi te kufizuar të përhershme  

me vendimin e datës 20.06.2019, andaj ka kërkuar nga gjykata që ti njihet e drejta në mënyrë 

retroaktive nga data e refuzimit të ankesës e dt.17.05.2017 dhe e njëjta te kompensohet deri me dt. 

19.06.2019 

 

E paditura në përgjigjen në padi e datës 16.09.2019, e ka kontestuar në tërësi kërkesëpadinë e 

paditësit si të pa bazuar, duke theksuar se, vendimi është marr konform të gjitha dispozitave në fuqi 

dhe se ajo që pretendon pala paditëse nuk është vërtetuar me asnjë provë duke i propozuar gjykatës 

që pas administrimit të provave të marr aktgjykim për refuzimin e kërkesëpadisë së paditëses në 

tërësi si të pabazuar. 

 

Me qëllim të vërtetimit të drejtë dhe të plotë të gjendjes faktike, gjykata në procedurën e provave të 

shqyrtimit kryesor – publik të datës 11.02.2020 ka administruar provat relevante dhe atë: raporti i 

mjekut specialit i dt. 27.05.2017, raporti nga konsulta i dt. 22.05.2018, raporti nga konsulta i dt. 

22.05.2018, raport nga konsulta i dt. 22.05.2018, vendimi i dt. 17.05.2017, vendimi i MPMS- 

departamenti i pensioneve i dt. 20.06.2019, regjistrimi i aplikantit për pensionin e aftësisë se kufizuar i 

dt. 15.03.2019, vlerësimi i komisionit mjekësorë –konstatimi i komisionit mjekësorë i dt. 18.06.2019, 

plotësimi i lendes i dt. 21.05.2019, raporti nga konsulta i dt. 07.05.2019, ekstrakti nga regjistri i 

gjendjes civile i Duda Morinës me nr. serik E 232744245, i dt.  22.02.2019, fatura e dt. 25.01.2019, 

raporti ekokardiografik me nr. protokolli 2474, i dt. 23.05.2019, raporti nga konsulta i dt. 21.01.2019, 

vërtetimi i dt. 21.02.2019, me nr. 2935, raporti specialistik i dt. 25.01.2019, fatura e tatimit ne prone e 

dt. 21.02.2019, vërtetimi i lëshuar nga banka NLB i dt. 20.06.2019. 
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Duke vlerësuar ligjshmërinë e vendimit kontestuese komfor Nenit 44 të Ligjit për Konfliktet 

Administrative (LKA) – Ligji Nr. 03/L-202,  gjykata pas administrimit të provave, ka gjetur se 

kërkesëpadia e paditëses është e bazuar. 

 

Nga vendimet e kontestuara del se, ato përmbajnë të meta të tilla, për shkak të cilave, nuk mund 

shqyrtohet ligjshmëria e tyre. Të metat e tilla qëndrojnë në shkeljet thelbësore të dispozitave të Ligjit 

për Procedurën Administrative. Shkeljet thelbësore të këtyre dispozitave konsistojnë në faktin se me 

nenin84 par. 2 të këtij ligji është paraparë se akti administrativ, që në këtë rast nënkupton vendimin e 

goditur me padi, duhet të përmbajë përveç tjerash edhe një përmbledhje të konstatimeve faktike, 

bazuar në provat e paraqitura gjatë procedimit administrativ ose në faktet e siguruara nga 

administrata, një deklarim të bazës ligjore në të cilat bazohet akti etj. Akti administrativ duhet të jetë i 

arsyetuar. Në nenin 85 të po të njëjtit ligj, parashikohet 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 drejta dhe interesa 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. 

 

Vendimet e të paditurës, janë juridikisht të paqarta dhe kundërthënëse me vetveten dhe me 

arsyetimin e tyre. Në arsyetimet e  tyre nuk janë dhënë arsye mbi faktet vendimtare që kanë 

kushtëzuar marrjen e vendimeve të kundërshtuara. Në arsyetimin e vendimit kontestues është dhënë 

një formulim i përgjithshëm dhe abstrakt ku thuhet se “Këshilli i Ankesave si organ i shkallës së dytë me 

ekspert mjekësor të lëmis përkatëse duke vepruar sipas ankesës së z/znj. Duda Morina ka shqyrtuar në 

tërësi shkresat e lëndës në seancën e datës 10.05.2017, pretendimet ankimore , dokumentacionin 

mjekësor që gjendet në lëndë dhe vlerësimin e Komisionit të shkallës së parë, në përputhje me paragrafin 

5 të nenit 9 për PAK, dhe ka konstatuar- vlerësuar se nuk ka dokumentacion mjekësor të mjaftueshëm  

për të qenë përfitues i pensionit për persona me pa aftësi të përhershme, andaj komisioni mjekësorë i 

shkallës së dytë pajtohet me vlerësimin r komisionit mjekësor të shkallës së parë që nuk janë plotësuar 

kriteret e parapara me ligj. Organi i shkallës së parë ka vlerësuar drejtë  dhe në mënyrë të plotë gjendjen 

faktike, ka zbatuar në plotëni dispozitat e procedurës së përgjithshme administrative  dhe etikën 

mjekësorë dhe se ka konstatuar se parashtruesi i ankesës  nuk i përmbush kriteret e parashikuara me 

paragrafin 5 të nënti 9 të Ligjit 03/L-131”. 

 

Nga provat e administruar dhe atë ngavendimi i të paditurës për pensionin e personave me aftësi të 

kufizuara të datës 22.03.2017,  gjykata vëren se, paditëses në  bazë të vlerësimit të Komisionit 

Mjekësor i ishte refuzuar kërkesë për këtë kategori të pensionit. Kundër këtij vendimi paditësja kishte 

ushtruar ankesë e cila ishte refuzuar me vendimin e të paditurës të datës 17.05.2017 të goditur me 
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padi, është refuzuar ankesa e paditëses Duda Morina me numër te dosjes 6005781 për njohjen e të 

drejtës në pensionin me pa paaftësi të përhershme si e pabazuar, me arsyetimin se e njëjta nuk i 

plotëson kriteret ligjore të parapara me nenin 5 paragrafi 9 t Ligjit Nr.03/L-131 për Skemat Pensionale 

të Financuara  nga Shteti.  

 

Nga formulari për aplikim, vërehet se paditësja në ndërkohë kishte aplikuar sërish te e paditura për 

këtë kategori të pensionit me datë 15.03.2019 , dhe kjo kërkesë me vendimin e 20.06.2019 është 

miratuar nga e paditura. Po ashtu nga provat e tjera mjekësore të administruar në seancë, shihet se, 

paditësja gjendjen jo të mirë të tij shëndetësore e kishte dokumentuar me raportet mjekësorë të cilat 

gjenden në shkresat e lëndës.  

 

Sipas nenit 9 paragrafi 1 të Ligjit nr.04/L-131 për Skemat Pensionale të Financuara nga Shteti, është 

përcaktuar që  “Pensioni i paaftësisë të përhershme do t’iu ofrojë mbështetje financiare personave të 

përzgjedhur në përputhje me kriteret e përcaktuara me këtë ligj, sipas mjeteve të ndara për këtë qëllim 

nga Buxheti i Republikës së Kosovës” ndërsa me nenin 17 të Ligjit Nr.03/L-202 për Konfliktin 

Administrativ është paraparë që “Në procedurën e konfliktit administrativ mund të kërkohet edhe 

kthimi i sendeve të marra, si dhe kompensimi i dëmit që i është shkaktuar paditësit me ekzekutimin e 

aktit që kontestohet”. 

 

Prandaj, për  faktin se, paditësja ka ofrua dëshmi të mjaftueshme lidhur me paaftësinë e saj të 

përhershme dhe duke u bazuar në dispozitat e lartcekura, gjykata kërkesëpadinë saj e aprovoj si të 

bazuar dhe si rrjedhojë e detyroj të paditurën si  në dispozitiv të këtij aktgjykimi pasi që gjykata gjeti 

se  paditëses me vendimi e atakuar ia ka mohuar të drejtën për shfrytëzimin e pensionit me paaftësi të 

përhershme kur me vendim e datës 22.03.2017 i është refuzuar kërkesa për njohjen kësaj të drejte. 

Nga kjo rezulton se, paditëses në momentin e ekzekutimit të vendimit kontestues i është shkaktuar 

dëm ngase e njëjta nuk ka mundur të realizoj të ardhurat që kanë buruar nga e drejta në shfrytëzimin e 

pensionit të personave me paaftësi të përhershme për punë. 

 

Andaj, e  paditura nuk ka bërë fare arsyetim në vendimin e saj, se nga cila bazë paditëses i është 

rikthyer aftësia e plotë dhe e përhershme, kur nga vet vlerësimet e Komisioneve Mjekësore të 

mëparshme është konstatuar se paditësja ka paaftësi të plotë dhe të përhershme, përderisa me 

aktvendimin e datës 20.06.2019, paditëses i është njohur e drejta në PPAK pikërisht për shkak të 

gjendjes së saj shëndetësore dhe ka konstatuar se paaftësia tek paditësja është e plotë dhe e 

përhershme, dhe për këtë gjykata ka vendosur që kompensimi në emër të kësaj të drejte t'i bëhet në 

mënyrë retroaktive pasi që baza juridike e kërkesëpadisë është krijuar me anulimin e vendimit për 

refuzimin e kësaj të drejte. 
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Fakti se Republika  e Kosovës në Kushtetutën e saj neni 22, i saj ka marr përgjegjësi për zbatimin e  

Marrëveshjeve dhe Instrumenteve Ndërkombëtare që kanë për qëllim respektimin e të drejtave dhe 

lirive themelore të gjithë personave pa dallime, në  këtë kontest dhe e paditura duke pasur parasysh se 

kjo kategori e personave ka nevoja të veçantë është në mandatin e saj të zhvilloj politika dhe të krijoj 

mundësi të barabarta për këta persona që të gëzojnë shërbime për nevojat e tyre dhe që shkojnë në 

mbrojte të dinjitetit të kësaj kategori ashtu që të jenë pjesë aktive dhe e dobishme e zhvillimit të 

gjithmbarshëm të shoqërisë.  

 

Gjykata ka vlerësuar edhe pretendimet e të paditurës të dhëna në vendimin kontestues dhe përgjigjen 

në padi, por të njëjtin i refuzoi si të pabazuar dhe paargumentuara, këtë bazuar në provat e lartcekura 

dhe për faktin se vet e paditura menjëherë pas këtij vendimi ka nxjerr edhe vendim tjetër me të cilin  i 

njeh këtë të drejtë paditëses, e që nënkupton se e paditura në rastin e paditësit nuk kishte konstatuar 

drejtë gjendjen faktike dhe si rrjedhojë kishte aplikuar gabimisht të drejtën materiale. 

 

 

Lidhur me lartësinë e shumës së pensionit, për një muaj gjykata u bazua në vlerën e pensionit që 

paditësja e ka gëzuar në kohën kur i është ndërprerë e që ishte 75 (shtatëdhjetë e pesë) euro për një 

muaj. 

 

Duke u bazuar në të dhënat e lartcekura, gjykata në kuptim të nenit 43, 46.2, lidhur me nenet 5,6 dhe 

38 të LKA-së, ka vendosur si në dispozitiv të këtij aktgjykimi.  

 

GJYKATA THEMELORE NЁ PRISHTINЁ 

Departamenti për Çështje Administrative 

A.nr.1008/17, datë 11.02.2020 

 

 Bashkëpunëtore Profesionale                                                                                            G j y q t a r e 

 Mirjeta Shala                                                                                                                    Luljeta Maxhuni 

 

 

KËSHILLA JURIDIKE: Kundër këtij aktgjykimi është e lejuar ankesa në afat prej 15 ditësh  nga 

dita e marrjes së të  njëjtit, Gjykatës së Apelit në Prishtinë, përmes kësaj gjykate.  


