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Numri i dokumentit:     02474001 

 

 

A.nr.13/18 

GJYKATA THEMELORE NЁ PRISHTINЁ, Departamenti për Çështje Administrative, me gjyqtaren Luljeta 

Maxhuni, dhe me zyrtaren ligjore Besë Sylaj, në konfliktin administrativ sipas padis të paditësit, A..S....G.... nga 

fshati S..., Komuna K...., të cilin e përfaqëson prindi F.... G...., kundër të paditurës, M...P...M...S..... Departamenti i 

P.... në Prishtinë,  për shkak të anulimit të vendimit me numër të dosjes 6012036, i datës 09.11.2017, në 

shqyrtimin kryesor publik, të mbajtur në prani të  përfaqësuesit të palës paditëse dhe në mungesë të palës së 

paditur, me datë 02.12.2021, merr këtë: 

 

               A K T G J Y K I M 

 

I. Aprovohet kërkesëpadia e paditësit, A..S....G.... nga fshati S...., Komuna K....,  si e bazuar. 

 

II. Anulohet aktvendimi i të paditurës MPMS/DP-së, me numër dosje 6012036, i datës 09.11.2019, dhe  

vendimi  i shkalles se parë te datës 21.09.2017 me  numër  te dosjes 6012036,  ndërsa paditësit A.... S.... G....,  

i njihet e drejta në Pension të Personave me Aftësi të Kufizuar prej datës së nxjerrjes së ekspertizës datë 

31.08.2021, e deri me datën 31.08.2024, për tri (3) vite, në vlerën e pensionit prej  75 euro (shtatëdhjetë e 

pesë  euro) për çdo muaj. 

III. Obligohet e paditura, Ministria e Punës  dhe Mirëqenies Sociale-Departamenti i Pensioneve, që paditësit 

t’ia  kompensojë në mënyrë retroaktive pagesën në emër të pensionit për personat me aftësi të kufizuar 

(PPAK) për periudhën  kohore nga data e refuzimit të kërkesës së pensionit me aftësi të kufizuar datë 

23.09.2014, në vlerën e caktuar prej 75 euro (shtatëdhjetë e pesë euro), për çdo muaj deri në nxjerrjen e 

ekspertizës datë 31.08.2021,  në shumen e përgjithshme prej 6225.00 euro (gjashtëmijë  e dyqind  e njëzet 

e pesë euro) krejt këto në afat prej 15 ditësh, nën kërcenim të ekzekutimit me dhunë.   

 

IV. Udhëzohet paditësi që pas 3 (tri) viteve nga momenti i njohjes së kësaj të drejte, të paraqesë kërkesë për 

rivlerësim mjekësorë tek e paditura, për të vazhduar njohjen e kësaj të drejte. 

 

V. Ky aktgjykim i zëvendëson aktet e nulura. 
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                                                                                           A r s y e t i m  

 

Seanca e shqyrtimi kryesor në këtë çështje juridike, është mbajtur në kuptim të nenit 41 të LKA-së, në 

prezencë të përfaqësueses – prindit të   palës paditëse, F.... G...., në mungesë të palës së paditur, e ftuar në 

mënyrë  të rregullt (sipas fletë-kthesës së datës 08.11.2021), si dhe në prezencën e ekspertëve mjekësor të 

QKUK-së, Dr. A.... Xh..., Dr. G...J....,  dhe në mungesë të Dr. M.... H...., i ftuar në mënyrë të rregullt (provë fletë-

kthesa e datës 08.11.2021). 

 

Paditësi, në padinë e parashtruar në këtë gjykatë me datë 05.01.2018, ka theksuar se,  tani për herë të II-të 

paraqet padi në konfliktin administrativ, kundër aktvendimit të shkallës së dytë, në procedurë administrative 

të organit të paditur, ndërsa, për  padinë e  dt. 24.11.2014,  Gjykata Themelore në Prishtinë, Departamenti 

për  Çështje Administrative e aprovoi kërkesëpadinë e paditësit si të bazuar, ndërsa e anuloi Aktvendimin 

refuzues të organit të paditur. Andaj, duke u bazuar në thëniet e cekura më lartë, paditësi i propozon  gjykatës 

që pas administrimit të provave, të marr aktgjykim me të cilin: “aprovohet kërkesëpadia e paditësit në tërësi 

si e drejtë dhe e bazuar, anulohet aktvendimi refuzues i organit të shkallës së dytë, me numër të dosjes 

6012036 të datës 09.11.2017, dhe obligohet e paditura që paditësit A.... G...., nga fshati S...., Komuna K...., t’ia 

pranoj dhe vazhdoj të drejtën në pension për pa aftësi të përhershme, meqë i plotëson kushtet ligjore nga 

Ligji 04/L-131, për Pension të Personave me pa aftësi të përhershme në Kosovë, në mënyrë retroaktive, duke 

filluar nga dita e ndërprerjes, nga Korriku i vitit 2014, të këtij pensioni.” 

 

Ndërsa, në seancën e shqyrtimit përgatitor dhe kryesore përfaqësuesja- prindi i paditësit Fluri Gashi  

deklaron se, “kërkoj nga gjykata që të aprovohet padia dhe kërkesë padia e paditësit dhe t’i njihet e drejta me 

aftësi te kufizuar ashtu siç e ka përcaktuar edhe ekspertiza se paditësi është person me aftësi të kufizuar. Sa 

i përket precizimit të kërkesë padisë në këtë seance e precizoj kërkesë padinë e paditësit duke kërkuar nga 

gjykata që të obligohet e paditura që paditësit të i’a kompensoj në mënyrë retroaktive pagesën në emër të 

pensionit me aftësi të kufizuar në periudhën kohore nga data e refuzimit të pensionit me aftësi të kufizuar, 

më datë 23.09.2014 në vlerën prej 75 euro për çdo muaj deri në nxjerrjen e ekspertizës datë 31.08.2021, në 

shumën e përgjithshme prej 6225 euro.” 

 

E paditura në përgjigjen në padi të parashtruar në gjykatë me datën 25.02.2019, e ka kontestuar në tërësi 

kërkesëpadinë e paditësit si të pabazuar, duke theksuar se vendimi i atakuar është marrë konform 

legjislacionit në fuqi, bazuar në provat që do të ju dorëzohen me përgjigje në padi ashtu që pretendimet e 

veta pala paditëse nuk i ka vërtetuar me asnjë provë. Andaj, e paditura Ministria e Punës dhe Mirëqenies 

Sociale – DAPK, duke u bazuar në thëniet e lartpërmendura, i propozon gjykatës që pas vlerësimit të të gjitha 

provave, të refuzojë kërkesëpadinë e paditësit A....G...., nga fshati S...., Komuna e K..... në tërësi si të pabazuar 

dhe të mbetet në fuqi vendimi i të paditurës me nr. 6012036, e datës 09.11.2017 

 

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

shqyrtimit kryesor – publik të datës 02.12.2021 ka administruar provat relevante dhe atë: vendimi i datës 
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09.11.2017; aktgjykimi i datës 19.10.2016 me nr A.nr.2391/14; ankesa e datës 13.12.2017; akt përcjellësi më 

datën 19.02.2019; vlerësimi i komisionit mjekësorë – konstatimi i datës 19.09.2017; shqyrtimi i ankesave me 

datën 31.11.2017; kopja e letërnjoftimit e lëshuar më datën 25.09.2017; aktvendimi i datës  06.11.2014 me 

nr. të dosjes 6012036; raporti nga konsulta i datës 11.04.2017; vërtetimi nga karitas i datës 17.09.2008; 

vendimi i datës 21.09.2017;  njoftimi  nga QKUK i datës 25.07.2019; raporti mjekësorë i datës 05.12.2003; 

udhëzimi i mjekut specialit i datës 19.04.2006; udhëzimi i mjekut specialit me datën  09.10.2003; aplikacioni 

për pjesëmarrjen për trajtim jashtë vendit i datës 03.02.2006 dhe i datës  20.03.2007; vërtetimi nga hendi 

kos më datën 15.03.2005; vërtetimi i datës 19.05.2006 nga shkolla fillore ‘Shtjefan Gjeqovi’; ankesa më datë 

14.10.2014; dorëzimi i ekspertizës përmes shkresës së datës  01.09.2021 me nr. 5966; ekspertiza mjekësore 

e datës 31.08.2021; vendimi i datës 19.02.2020 dhe vendimi për ndihmë juridike falas i datës 08.11.2021. 

 

Gjykata vlerësoi ligjshmërinë e vendimit të goditur me padi, në përputhje me nenin 43.3 dhe 67 të Ligjit për 

Konflikte Administrative ashtu që vendosi që vetë meritorisht ta vendosë këtë çështje administrative. Gjykata 

duke vlerësuar e vendimin e goditura me padi, në përputhje me nenin 44.3 dhe nenit 67 të LKA-së dhe 

provave të administruara në seancën e shqyrtimit kryesor, thënieve të padisë, përgjigjes së dhënë nga e 

paditura ka gjetur se kërkesëpadia e paditësit është e bazuar. 

 

Nga vendimi e kontestuar del se ajo përmbajnë të meta, për shkak të cilave nuk mund  të shqyrtohet 

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

Përgjithshme Administrative. Shkeljet thelbësore të këtyre dispozitave konsistojnë në faktin se me nenin 

47.1.3, dhe nenin 48 të këtij ligji është paraparë se akti administrativ, që në këtë rast nënkupton vendimet e 

goditura 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 arsyetua, respektivisht, në nenin 

48 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 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, ndërsa, nëse është i pamjaftueshëm, i paqartë, kundërthënës, apo i 

pakuptueshëm, është i barabartë me mungesën e tij. 

 

Vendimi i të paditurës, është juridikisht i paqartë dhe kundërthënës me vetveten dhe me arsyetimin e tij. Në 

arsyetimin e tij nuk janë dhënë arsye mbi faktet vendimtare që kanë kushtëzuar në marrjen e vendimit të 

kundërshtuar. Në arsyetimin e vendimit kontestues është dhënë një formulim i përgjithshëm dhe abstrakt, 

ku ndër të tjera thuhet se: “…këshilli i ankesave si organ i shkallës së dytë me ekspert mjekësor të lëmisë 

përkatëse duke vepruar sipas ankesës së z/znj A.... G.... ka shqyrtuar në tërësi shkresat e lëndës në seancën e dt. 

31.10.2017, pretendimet ankimore, dokumentacionin mjekësorë 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 
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dokumentacion mjekësorë të mjaftueshëm për të qenë përfitues i Pensionit për Persona me pa aftësi të 

përhershme, ,prandaj Komisioni mjekësor i shkallës së dytë, pajtohet me vlerësimin e 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 procedures së përgjithshme 

administrative dhe etikën mjekësore dhe se ka konstatuar se parashtruesi i ankesës nuk i përmbushë kriteret e 

parashikuara me paragrafin  5 të nenit 9 të  Ligjit 04/L-131…”. 

 

Gjykata gjeti se, me aktgjykimin  me numër 2391/14 të datës 19.10.2016, Gjykata Themelore në Prishtinë, 

Departamenti për Çështje Administrative,  palës paditëse i është  aprovuar  kërkesës padia për të drejtën për 

Pension për Persona me aftësi të kufizuar dhe çështjen e ka kthyer në rivendosje te e paditur,  ndërsa, e 

paditura përsëri me vendimin kontestues  të goditur me padi  ka refuzuar  të drejtën  për njohën e  këtij  

pensioni. 

 

Gjykata në të mirë të konstatimit të gjendjes faktik me aktvendimin A.nr.13/18 të datës 10.07.2019, ka 

caktuar nxjerrjen e provës me ekspertizë mjekësore e cila i është besuar Shërbimit Spitalor Klinik Universitar 

të Kosovës, në Prishtinë, ku e njëjta për kryerjen e kësaj ekspertize ka caktuar ekspert të mjekëve specialist, 

Dr. A....Xh....–Ortoped, Dr. G....J.... -Ortoped dhe Dr. M.... H.... – Ortoped. 

 

Me  datën 31.08.2021,  kanë përpiluar Raportin e Ekspertizës, të dorëzuar në gjykatë me  datë 01.09.2021, 

dhe gjykata po ashtu ka ftuar ekspertet mjekësor të deklarohen lidhur ekspertizën në seancën e shqyrtimit 

kryesor, me ç ‘rast eksperti mjekësor Dr. A....Xh....ne seancën e shyrtimit  kyesor ka deklauar se,  qëndrojmë 

pranë ekspertizës së dt. 31.08.2021, në bazë të ekzaminimit direkt të pacientit dhe dokumentacioneve mjekësore 

që gjenden në shkresat e lëndës kemi konstatuar se ka një deformimet të lindur të shtyllës kurrizore (kifozkoliozë 

torakale e lindur), në bazë të gjendjes faktike dhe pas ekzaminimit të pacientit konstatojmë se i njëjti është i pa 

aftë për punë fizike për shkak të pengesave në frymë marrje, për shkak të degjenerimit të verteprave të cilat nuk 

janë të pozicionuara fiziologjikisht, andaj nga kjo rezulton se paditësi është person me aftësi të kufizuar 

të përhershme andaj edhe i takon e drejta e pensionit me aftësi të kufizuar.” Gjithashtu,  Eksperti Mjekësor  

dr. G.... J.... L.... ne seancën e  shqyrtimit kryesor  ka  deklaruar qëndrojmë pranë ekspertizës së dt. 31.08.2021, 

dhe deklarimeve të  Dr. A... Xh.... në seancën e sotme.” 

 

Kjo gjykatë pas administrimit të provave si më lart pasi, që i ka vlerësuar me kujdes, secilën provë veç e veç 

dhe të gjitha së bashku, i ka falë besimin raporteve të administruara në  seancë, me të cilat konstatohet se si 

paditësi është i paaftë për punë  dhe gjendja, sëmundja apo aftësia e kufizuar është e përhershme.  Në veçanti, 

Gjykata krijoi bindjen e saj nga ekspertiza e nxjerrë nga grupi i ekspertëve pranë QKUK-së e datës 31.08.2021, 

në të cilën ekspertët kanë ardhur në përfundim, se, “në bazë të ekzaminimit të dokumentacionit mjekësor që 

gjinden në shkresat e lëndës dhe ekzaminimit direkt të pacientit konstatojmë diagnozën: Kiphoscoliosis 

Thoracalis Congenita. Në bazë të diagnozës së lartshënuar dhe ekzaminimit direkt të pacientit konstatojmë 

se kemi të bëjmë me deformitet të rëndë të shtyllës kurrizore, gjendje e cila është e lindur. Në bazë të 

ekzaminimit klinik te pacienti kemi vërejtur se i njëjti nuk është i aftë për punë fizike për shkak të pengesave 
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në frymëmarrje, dhe dhimbje të shpinës gjatë qëndrimit në këmbë. Konstatojmë se i njëjti nuk është i aftë për 

punë fizike.”  

 

Nga shkresat e lëndës shihet dhe vërtetohet se, gjendja e saj shëndetësore nuk ka ndryshuar, dhe këtë fakt e 

vërtetoi edhe ekspertiza e QKUK-së, datës 31.08.2021, dhe deklarimi i ekspertëve në procedurën gjyqësore. 

Për të gjitha këto arsye, kjo gjykatë nuk mundi t’i falë besimin mendimit dhe konstatimit të komisionit 

mjekësor të së paditurës të dhënë në vendimin e datës 09.11.2017, si provë e vetme e që vërteton se paaftësia 

e përhershme e kufizuar të paditësi nuk ekziston. Andaj, duke u  bazuar në të lartcekurat, kjo gjykatë ka 

vlerësuar dhe vendosur si në dispozitiv të këtij aktgjykimi.  

 

Sipas nenit 9 paragrafët 1 dhe 5 te 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”; “Një person do të konsiderohet me pa aftësi të përhershme, nëse: ofron dëshmi 

se është me pa aftësi të përhershme para se të aplikojë për pension, duke siguruar të gjitha dëshmitë mjekësore; 

Komisioni Mjekësor vlerëson se ekziston pa aftësia e përhershme e punës të parashtruesi i kërkesës; Komisioni 

Mjekësor vlerëson paaftësinë në kohëzgjatje për periudhën prej një (1), tre (3) apo katër (4) vitesh;. Pas skadimit 

të afateve të përcaktuara në nen paragrafin 5.3 të këtij paragrafi personi i nënshtrohet procedurës së 

rivlerësimit mjekësor.”  

 

Po ashtu sipas nenit 9, paragrafit 5, nën-paragrafin 2, të Ligjit Nr. Ligjit nr.04/L-131 për Skemat Pensionale 

të Financuara nga Shteti, në lidhje me nenin 3 të Ligjit nr. 2003/23 për Pensionet e Personave me Aftësi të 

Kufizuara në Kosovë, është përcaktuar që Komisioni Mjekësorë vlerëson nëse ekziston apo jo paaftësia e 

përhershme e punës.  Nga kjo rrjedh se, e rëndësisë partikulare që një personi t’i njihet e drejta në pension 

të personave me aftësi të kufizuar, ashtu që të konstatohet nëse ekziston apo jo paaftësia e përhershme e 

punës. 

 

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”. Po ashtu e paditura me vendimi e atakuar 

i’a ka mohuar paditësit të drejtën për shfrytëzimin e pensionit me paaftësi të përhershme prej datë 

23.09.2014,  kur i është  refuzuar kërkesa për realizimin e të drejtës në pension të  personave me paaftësi të 

përhershme. Nga kjo rezulton se paditësit në momentin e ekzekutimit të vendimit kontestues i është 

shkaktuar dëm ngase i njëjti nuk ka mundur të realizoj të ardhurat që kanë buruar nga e drejta në 

shfrytëzimin e pensionit të personave me paaftësi të përhershme, andaj gjykata vendosi si në në dispozitiv 

të këtij aktgjykimi. 

Prandaj për faktin se paditësi ka ofruar dëshmi të mjaftueshme për njohjen e kësaj të drejte dhe duke u 

bazuar në dispozitat e lartcekura, gjykata, kërkesëpadinë e tij e aprovoi si të bazuar dhe si rrjedhojë e detyroi 

të paditurën si në dispozitiv të këtij aktgjykimi, meqë vlerësoi se sa i përket mendimeve dhe vlerësimit të 
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eksperteve, ekspertiza është e çartë, nuk ka kontradiktë në vete si dhe e paditura nuk e ka kontestuar, nuk 

ka dhënë ndonjë propozim për ndonjë ekspertizë të re, madje e paditura nuk i është përgjigjur as ftesave për 

seancën e  shqyrtimit kryesor. Për të gjitha këto arsye kjo gjykatë me qëllim të respektimit të parimit të 

ekonomizimit të procedurës, respektivisht në respektim të nenit 6 të Konventës Evropiane për të Drejtat e 

Njeriut për një proces të rregullt brenda afateve të arsyeshme, nga vlerësimi i përgjithshëm ka krijuar bindje 

se ekspertiza e nxjerrë nga QKUK, është provë e besueshme e paanshme për të vendosur çështjen.   

 

Po ashtu sipas Konventës për të drejtat e Personave me Aftësi të Kufizuar dhe Protokollin Opsional  Neë York, 

2006 neni 1. parashihet  se ”Qëllimi i kësaj Konvente është të nxis, mbroj dhe të sigurohet që të gjithë personat 

me aftësi të kufizuara të gëzojnë plotësisht dhe në mënyrë të barabartë të gjitha të drejtat dhe lirit themelore 

të njeriut si dhe të nxisë respektin për dinjitetin e njeriut”. 

 

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.  

 

Kjo gjykatë vlerësoj dhe pretendimet e të paditurës të dhëna në përgjigje në padi mirëpo, të njëjtat 

pretendime i vlerëson si të pa bazuara, nga fakti se nga provat e administruara në seancën e shqyrtimit 

kryesor është vërtetuar se paditësi i plotëson kërkesat e ligjit për njohjen e të drejtës së kërkuar.  

 

Lidhur me lartësinë e pensionit, gjykata u bazua në vlerën e caktuar me vendimin e Qeverisë së Republikës 

së Kosovës, me nr.01/176, të dt.10.03.2014, ku lartësia e këtij pensioni është ngritur në shumë prej 75 euro 

për muaj. 

 

Duke u bazuar në të dhënat e lartcekura, 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.13/18- datës 02.12.2021  

 

           Zyrtare Ligjore                                                                                                                                                      G j y q t a r e 

          Besë Sylaj                                                                                                                                                           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.                                  


