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A.nr.1843/18 

 

GJYKATA THEMELORE NË PRISHTINË-Departamenti për Çështje 

Administrative, me gjyqtaren Anita Nikçi-Morina dhe zyrtaren ligjore Albana 

Shabani  në konfliktin administrativ sipas padisë së paditëses H(B)P nga fshati K.. 

i M..., komuna e M.., kundër të paditurës M.P.M.S në Prishtinë/Departamenti i 

Administratës P...e cila përfaqësohet nga Avokatura Shtetërore - Ministria e Drejtësisë,  

me bazë juridike, anulim i aktit administrativ, në shqyrtimin kryesor publik, të 

mbajtur në praninë e në prani të paditëses e në mungesë të përfaqësuesit të palës së 

paditur, me datë 25.11.2020 merr këtë: 

 

A K T G J Y K I M 

 

I. APROVOHET si e bazuar kërkesëpadia e H. P  nga nga fshati K... i M.., 

komuna e M... 

 

II. ANULOHET vendimi i MPMS (MPMS)-Departamenti i Administratës P... të 

Republikës së Kosovës (DAPRK) në Prishtinë,  me numër të dosjes 6018732 i 

datës 07.06.2018 si dhe vendimi i shkallës së parë i datës 18.04.2018 ndërsa 

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

periudhën prej datës 18.04.2018 deri më datën 02.06.2020.  

 

III. DETYROHET e paditura që paditëses t'i kompensojë në mënyrë retroaktive 

pagesën në emër të pensionit për persona me aftësi të kufizuara (PPAK) për 

periudhën prej datës 18.04.2018 deri më datën 02.06.2020  shumën prej nga 

75 (shtatëdhjetë e pesë) euro, për çdo muaj, me kamatën sikurse për mjetet e 

afatizuara për një vit pa destinim e të gjitha në afat prej 15 ditësh nga marrja e 

aktgjykimit, nën kërcënimin e përmbarimit me dhunë.  

 

IV. Ky aktgjykim i zëvendëson aktet administrative të anuluara. 
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A r s y e t i m i 

 

Paditësja H. P  me padinë e datës 26.07.2018 dhe në seancën e shqyrtimit kryesor, ka 

kërkuar nga gjykata që të anulojë vendimet e 

 

të paditurës dhe të obligojë të  paditurën  që paditëses t’i bëjë kompensimin në mënyrë 

retroaktive nga data 07.06.2018 deri me datën kur i është njohur kjo e drejtë, më 

18.09.2020  dhe atë në vlerë prej nga shtatëdhjetë e pesë (75) euro në muaj.   

 

E paditura në përgjigje në padi të datës 03.09.2020 e ka kundërshtuar padinë e 

paditëses si të pabazuar, me arsyetimin se këshilli i ankesave me ekspert mjekësor të 

lëmisë përkatëse, ka shqyrtuar në tërësi shkresat e lëndës, pretendimet ankimore, 

dokumentacionin mjekësor si dhe vlerësimin e Komisionit Mjekësor të shkallës së parë 

dhe ka vlerësuar se paditësi nuk ka dokumentacion mjekësor të mjaftueshëm për të 

qenë përfitues i PPAK. I propozon gjykatës që të refuzojë padinë e paditësit si të 

pabazuar, ndërsa vendimin e të paditurës ta lë në fuqi.   

 

Në seancën e datës 25.11. 2020, palët janë ftuar me rregull, mirëpo e paditura nuk ka 

prezentuar dhe mungesën nuk e ka arsyetuar, andaj, gjykata konform nenit 41 të Ligjit 

Nr. 03/L-202 për Konfliktet Administrative (LKA), seancën e ka mbajtur në mungesë 

të palës së paditur. 

 

Gjykata  në seancën e datës 25.11. 2020 ka bërë administrimin e provave dhe atë: 

Vendimi i datës  07.06.2018 , vendimi i datës 18.04.2018 , dokumenti mjekësor i datës 

04.05.2018 , 07.05.2018 ,  ankesa e datës 07.05.2018 ,  dokumenti mjekësor i datës 

07.03.2016 , 29.02.2016 , 21.03.2016 , 03.05.2018 , 24.11.2017 ,  vendimi i datës 

17.07.2017 , vendimi i datës 15.07.2016 , regjistrimi i aplikantit  date 06.04.2016 , flet 

lëshimi i datës 22.02.2016, rivlerësimi nga ekspertet mjekësor date 12.07.2017 .  

 

Gjykata vlerësoi ligjshmërinë e vendimit të goditur me padi në përputhje  me nenin 44 

të LKA-së dhe provave të administruara në seancën e shqyrtimit kryesor dhe gjeti se 

padia e paditëses është e bazuar. 

 

Nga provat e administruara, konkretisht vlerësimeve të komisionit mjekësor, gjykata 

ka gjetur se paditësi në vitin 2016 ka qenë shfrytëzues i pensionit për persona me 

aftësi të kufizuar të plotë dhe të përhershme, për shkak të gjendjes së rëndë 

shëndetësore. Pas ri-vlerësimit të Komisionit Mjekësor të shkallës së parë të datës 

18.04.2018, me vendim nga e paditura, paditëses i është ndërprerë e drejta e 

shfrytëzimit të së drejtës në pension për persona me aftësi të kufizuara, ndërsa me 

aktvendimin tani kontestues, paditëses i është refuzuar ankesa kundër vendimit të 

shkallës së parë. Mirëpo, në pas ri-aplikimit, paditëses për shkak të gjendjes së saj 

shëndetësore i është njohur përsëri e drejta në PPAK që nga data 18.09.2020. 
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Kundër vendimit me të cilin paditëses i është refuzuar ankesa, e njëjta ka parashtruar 

padi në këtë gjykatë, me propozimin që i njëjti të anulohet.  

 

Nga vendimi i kontestuar del se ai përmban të meta të tilla, për shkak të te cilave nuk 

mund të shqyrtohet ligjshmëria e tij. Të metat e tilla qëndrojnë në shkeljet thelbësore 

të dispozitave të Ligjit për Procedurën e Përgjithshme Administrative Nr.05/L-031. 

Shkeljet thelbësore të këtyre dispozitave konsistojnë në faktin se me nenin 47.2 

përcaktohet se struktura dhe elementet e detyrueshme të aktit administrativ të 

shkruar, ku një ndër këto elemente është se “1.Arsyetimi i siguron palës mundësinë që 

ta kuptojë aktin administrativ. Arsyetimi përmban:1.1. paraqitje të shkurtër të 

kërkesës së palës; 1.2. shpjegimin e situatës faktike mbi të cilën është marrë 

vendimi;1.3. shkaqet të cilat kanë qenë vendimtare gjatë vlerësimit të provave;1.4. 

bazën ligjore të vendimit dhe arsyen pse është e zbatueshme në rastin konkret; 1.5. 

shkaqet për të cilat nuk është pranuar ndonjëri nga pretendimet e palëve;1.6. në rastin 

e ushtrimit të diskrecionit, shpjegimin pse është ushtruar ai në mënyrën e dhënë në 

vendim.2. Një arsyetim që është dukshëm i pamjaftueshëm, i paqartë, kundërthënës 

apo i pakuptueshëm, është i barabartë me mungesën e tij”. Vendimi i kundërshtuar 

është juridikisht i pa qartë dhe kundërthënës me vetveten dhe me arsyetimin e tij. Në 

arsyetimin e tij nuk janë dhënë arsye mbi faktet vendimtare që kanë kushtëzuar 

marrjen e vendimit të kundërshtuar.  

 

Vendimi i kundërshtuar 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 marrjen e vendimit të kundërshtuar. Në arsyetimin e vendimit është 

dhënë një formulim i përgjithshëm se ankuesi, nuk ka ofruar dëshmi të mjaftueshme 

mjekësore që dëshmon paaftësinë e tij dhe se komisioni mjekësor ka vepruar në 

përputhje me Ligjin 04/L-131 për Skemat Pensionale të Financuara nga Shteti. 

 

Lidhur me këtë pretendim të të paditurës në arsyetimin e vendimit, gjykata iu referua 

pikërisht ligjit të lartcekur, i cili përcakton kushtet në bazë të të cilave, një person 

mund të përfitoj të drejtën në PPAK. Në bazë të këtij ligji, person me paaftësi të 

përhershme konsiderohet ai i cili ofron dëshmi se është me pa aftësi të përhershme 

duke siguruar dëshmi mjekësore.  

 

Nga shkresat e lëndës vërtetohet se përveç dokumenteve mjekësore të bashkangjitura 

nga paditësi edhe komisioni mjekësor i të paditurës, ka konstatuar se tek paditësja 

ekziston paaftësia e plotë dhe e përhershme dhe të njëjtit i ka njohur të drejtën e 

shfrytëzimit në PPAK për një vit. Për më tepër, edhe me vlerësimin e komisionit 

mjekësor të datës 18.09.2020, paditëses i është njohur përsëri e drejta në PPAK. Pra 

nga provat e administruara, nuk është vërtetuar gjendje tjetër nga ajo që është 

vlerësuar edhe nga vet e paditura me vendimet mëhershme, se te paditësja ekziston 

paaftësia e plotë dhe e përhershme.  
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Pasi që gjykata vërtetoi këtë fakt mbi bazën e dokumenteve mjekësore si dhe në 

përputhje me dispozitat e ligjit në fuqi, vlerësoi se gjendja faktike ndryshon nga ajo që 

është vërtetuar në procedurën administrative pranë të paditurës. Duke marr për bazë 

këtë, gjykata ka vlerësuar se vendimi kontestues është i kundërligjshëm, dhe si rezultat 

ka vendosur që paditëses t'i njihet e drejta në pension për persona me aftësi të 

kufizuar, që nga dita kur i është ndërprerë, deri kur i është njohur përsëri dhe 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 ndërprerjen 

e kësaj të drejte.  

 

Gjykata nuk e konsideroi të nevojshme nxjerrjen e provës me ekspertizë mjekësore në 

procedurë gjyqësore sepse të njëjtën e kishte bërë e paditura përmes komisionit 

mjekësor në bazë të të cilit vlerësim paditëses i është njohur e drejta në PPAK prej 

datës 18.09.2020. Një procedurë e tillë përveç që do të krijonte shpenzime të dyfishta, 

gjithashtu nuk do të mund të pasqyronte saktë gjendjen shëndetësore të paditësit për 

periudhën e kaluar, përderisa Komisioni Mjekësor i caktuar nga ana e të paditurës 

kishte vlerësuar që paaftësia e paditëses është e plotë dhe e përhershme.  

 

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 NË PRISHTINË 

Departamenti për Çështje Administrative 

A.nr.1843/18, më datë 25.11. 2020 

 

                                                                                                Gj y q t a r j a,                                                                                                      

Anita Nikçi-Morina  

 

 

 

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.  

 

 

 
 


