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Numri i lëndës: 2019:267735 

Datë: 30.08.2021 

Numri i dokumentit:     02125652 

A.nr.301/18 

GJYKATA THEMELORE NË PRISHTINË, Departamenti për Çështje Administrative, me 

gjyqtarin Kreshnik Kaçiu dhe zyrtaren ligjore Edona Grajçevci, në konfliktin administrativ të 

paditëses R. S. nga S., të cilën sipas autorizimit e përfaqëson N. P. avokat nga Prishtina, kundër 

të paditurës Ministria e Punës dhe Mirëqenies Sociale-Departamenti i Politikave Sociale dhe 

Familjare, për shkak të anulimit të vendimit të datës 16.01.2017, pas seancës së shqyrtimit 

kryesor publik, me datë 10.08.2021, mori këtë:    

 

 

A K T G J Y K I M 

 

I. APROVOHET në tërësi si e bazuar padia dhe kërkesëpadia e paditëses R. S. nga S.. 

 

II. ANULOHET vendimi datës 16.01.2017 i Ministrisë së Punës dhe Mirëqenies Sociale- 

Departamenti i Politikave Sociale dhe Familjare me seli në Prishtinë dhe çështja kthehet në 

rishqyrtim dhe rivendosje tek e paditura.    

 

III. Secila palë i bartë shpenzimet e veta procedurale. 

 

 

A r s y e t i m   

 

 

Shqyrtimi kryesor në këtë çështje juridike u mbajt në kuptim të nenit 41 të LKA-së, me praninë 

e palës paditëse e në mungesë të palës së paditur të ftuar në mënyrë të rregullt. 

 

Paditësja me padinë e datës 26.02.2018, ka deklaruar se e njëjta ka aplikuar për të drejtën në 

përkrahje materiale për familjet që kanë fëmijë me aftësi të kufizuara dhe kërkesës i’a ka 

bashkëngjitur të gjitha dokumentacionet mjekësore nga klinikat vendore dhe të jashtme. Shton 

se vendimi i kontestuar i të paditurës i datës 16.01.2018 është i pavlefshëm nga aspekti formal 

ngase nuk është përpiluar në pajtim ne dispozitat e Ligjit për Procedurën Administrative. Akti 

administrativ duhet të ketë formën shkresore dhe duhet patjetër të përmbaj pos tjerash një 

përmbledhje të konstatimeve faktike bazuar në provat e paraqitura. Në këtë kontekst, paditësi 

pretendon të jetë shkelur neni 84, 85 dhe 86 i LPP-së.  

 

Në seancën e shqyrtimit kryesor, përfaqësuesi i paditëses deklaroi: “Mbetemi në tersi pranë 

padisë dhe thënieve nga referati i saj , si dhe pran propozimeve për administrim te  provave  
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bashkangjitur padisë. Edhe më tej konsiderojmë se vendimi i te paditurës i dt. 16.01.2018 është 

i kundërligjshëm dhe si i tillë duhet te anulohet  dhe çështja  te kthehet ne rivendosje . Vendimi i 

te paditurës nuk përmbush kërkesat  ligjore si në aspektin formal ashtu dhe ne atë material. 

Arsyet janë dhen në padi. 

Me përgjigje ne padi janë bashkëngjitur edhe vlerësimet e komisionit shtetëror për gjendjen 

shëndetësore te djalit te paditëses dhe qe te dy  këto vlerësime si ai i shkalles se parë  dhe ai i 

shkalles së dytë  nuk përmbajnë ndonjë arsyetim nga i cili mund te kolaudohet pse komisioni 

vlerëson se paditësja nuk i përmbush kërkesat ligjore për njohjen e  të drejtës  në përkrahje 

materiale familjeve të fëmijëve me aftësi te kufizuara te përhershme kjo është parapa edhe ne 

ligjin nr. 03/L-22. Gjendja  faktike ne bazë te  dokumentacionit mjekësor  te  ofruar  me rastin e 

vendosjes për ketë te drejte  shpien ne përfundim tjetër nga ai në të cilin ka ardhur e paditura . 

Për njohuri të gjykatës  edhe pas  inicimit kësaj procedure paditësja ka qenë  detyruar që të bej 

kontrollime mjekësore për të miturin Sh. S. dhe për ketë posedon dokumentacion të mjaftueshëm 

si nga klinikat në Turqi ashtu edhe nga klinika ne Maqedoni. 

Dokumentacionin mjekësor ja dorëzojmë gjykatës  për qëndrimin e  te  miturit Sh. S. ne kliniken 

Acibadem Sistina nga data 04.10.2018 deri 08.10.2018, pastaj dokumentacionin mjekësor për 

trajtimin e te miturit dhe analizat në Turqi i dt. 20.05.2019 deri 29.05.2019.  

Andaj i propozojmë gjykatës që padinë ta aprovoj si të bazuar dhe të anuloj vendimin e të 

paditurës me numër protokolli  002 të dt. 16.01.2018”. 

 

Ndërkaq në fjalën përfundimtare deklaroi: “Konsideroj se provat e administruara vërtetojnë se 

vendimi i të paditurës  nuk përmbush kërkesat ligjore si në aspektin formalë ashtu edhe në atë 

material, andaj i propozojmë gjykatës qe kërkese padinë  e paditëses  te aprovoj në tërësi”. 

 

 

 

E paditura me përgjigjjen në padi të datës 11.05.2021 e ka kontestuar në tërësi padinë dhe 

kërkesëpadinë e paditëses si të pabazuar duke deklaruar se: “Këshilli i Ankesave i ka shqyrtuar 

shkresat e lëndës, dokumentacionin mjekësor që gjendet në lëndë dhe vlerësimin e Komisionit 

mjekësor të shkallës së parë, ka konstatuar se paditësi nuk ka dëshmi të mjaftueshme për të qenë 

shfrytëzues i të drejtës në përkrahje materiale dhe përkujdesje për fëmijën me aftësi të kufizuar 

të përhershme, andaj në bazë të Komisioni i Ankesave nuk i plotëson kriteret dhe si e tillë 

refuzohet ankesa si e pabazuar. I propozon Gjykatës që të marr Aktgjykim me të cilin refuzohet 

në tërësi si e pabazuar kërkesëpadia e paditësit duke lënë në fuqi vendimin nr. 002 të datës 

16.01.2018.   

 

E paditura në seancën e shqyrtimit kryesor nuk ka prezantuar. 

 

Në seancën e shqyrtimit kryesor, me qëllim të vërtetimit të plotë dhe të drejtë të gjendjes faktike, 

gjykata bëri administrimin e provave dhe atë: vendimi nr.002 i dt. 16.01.2018, fletë shimi me 

epikrizë me nr. te amzës 365 i vitit 2010, raporti mjekësor nga spitali Rezonanca i dt. 08.10.2011 

Lexohet: Konstatimi radiologjik i dt.07.04.2011, raporti nga LMU i dt. 16.01.2012, raporti 

mjekësore i dt. 30.11.2016, raporti mjekësor i dt.14.07.2017, formulari i kërkesës i 

dt.09.01.2017, ankesa e dt. 18.12.2017, ekstrakti i lindjes si fëmijët te paditëses i dt. 08.03.2017, 

certifikata e vendbanimit, kopja e letërnjoftimit te paditëses, numri i xhirollogarisë bankare, 

konkluza nr. 21-196 i dt. 08.03.2017, aktvendimi i Qendrës për pune sociale ne Skenderaj nr. 
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21/196 dt. 09.11.2917, vlerësimi i komisionit mjekësorë i dt. 09.11.2018, fletë lëshimi (pa date), 

raporte mjekësoret nga Klinika Bezmialem si dhe vërtetimi i papunësisë i dt.21.04.2021. 

 

Gjykata shqyrtoi provat e lartcekura dhe pretendimet e paditëses lidhur me kërkesëpadinë e saj 

dhe gjeti se padia është e bazuar.  

 

Gjykata nga provat e administruara, gjeti se në mes të palëve ndërgjyqëse nuk është kontestuese 

se paditësja kishte aplikuar për t’ju njohur e drejta në kompenzim material familjes së fëmijëve 

me aftëzi të kufizuar të përhershme. 

 

Gjykata shqyrtoi dhe analizoi me kujdes aktin administrativ të kontestuar dhe për të njëjtin gjeti 

se arsyetimi është kontradiktor në raport me dispozitivin e vendimit.  

 

Gjykata poashtu konstatoi se e paditura me vendimin e kontestuar, nuk ka trajtuar qartë 

pretendimet ankimore të palës paditëse, ashtu që arsyetimi i vendimit nuk korospondon me 

kërkesat specifike të palës paditëse dhe nuk përmban dëshmi mbi bazën e së cilave është refuzuar 

ankesa e paditësit. 

 

Nga vendimi i kontestuar del se ai përmban 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 nenin 47 të këtij ligji është 

paraparë se akti administrativ, që në këtë rast nënkupton vendimet e goditura me padi, duhet të 

përmbajnë 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 48 të po të njëjtit Ligj, parashikohet se 

përveç rasteve ku ligji vet e parashikon dhënien e arsyeve, duhet të jepen domosdoshmërisht 

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. Aktvendimi 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 dhe abstrakt ku, ndër të tjera thuhet se:  “Komisioni Mjekësor i shkallës 

së II-të, në seancën e mbajtur me datë 16.01.2018 pas shqyrtimit të raporteve mjekësore dhe 

shkresave tjera të lëndës konstatoi “forma e K.M. nr. 0011088) datë 16.01.2018 se te fëmiu Sh. 

S. nuk ekziston aftësia e përhershme e kufizuar andaj ankesa refuzohet si e pabazuar dhe 

Vërtetohet Aktvendimi i QPS-së në Skenderaj, nr. 21-196 i datës 09.11.2017”.  
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Mbi këtë gjendje të fakteve, kjo Gjykatë konstaton se në këtë çështje administrative- juridike 

është shkelur ligji në dëm të paditëses, andaj organi i paditur do të ketë parasysh theksimet nga 

kërkesa e paditëses. 

 

Të metat e cekura më lartë janë të atilla që e pengojnë vlerësimin e ligjshmërisë së aktvendimit 

të kundërshtuar dhe në këtë drejtim gjykata e obligon organin e paditur, që në afat prej tridhjetë 

(30) ditësh, në ri-procedurë të veproj sipas vërejtjeve të dhëna në këtë Aktgjykim dhe pasi t’i 

mënjanoj të metat e cekura, të merr vendim të drejtë të bazuar në ligj.  

 

Vërejtjet e cekura janë të obligueshme për organin e paditur, duke u bazuar në nenin 65 të Ligjit 

për  Konfliktet Administrative.  

 

Vendimin lidhur me shpenzimet e procedurës, u mor duke u bazuar ne nenin 64 të LKA-së. 

 

Në bazë të asaj që u tha më lartë e në kuptim të nenit 5, 6, 29, 38 si dhe nenit 46, paragrafit 6 të 

Ligjit për Konfliktet Administrative, u vendos si në dispozitiv të këtij Aktgjykimi.  

 

GJYKATA THEMELORE NË PRISHTINË 

Departamenti për Çështje Administrative 

A.nr.301/18, datë 10.08.2021 

 

                                           

                                                                          

                                                                                                                     Gj y q t a r i 

                                                                                                                               

                                                                                                                     ________________   

                                                                                                                    Kreshnik Kaçiu 

 

 

 

Këshillë Juridike: Kundër këtij Aktgjykimi është e lejuar ankesa në afat prej 15 ditësh, nga dita 

e marrjes së të njëjtit, në  Gjykatën e Apelit, përmes kësaj Gjykate.  

 

 

 

 


