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Numri i lëndës: 2020:036355 

Datë: 26.10.2022 

Numri i dokumentit:     03573401 

 

A.nr.522/2020 

 

GJYKATA THEMELORE NË PRISHTINË-Departamenti për Çështje Administrative, me 

gjyqtaren Anita Nikci-Morina, në konfliktin administrativ të paditësit A. (R.) Z. nga Prishtina, 

rruga “A…”, të cilin me autorizim e perfaqeson avokat A. J. kundër të paditurës Ministria e 

Punës dhe Mirëqenies Sociale - Departamenti i Administratës Pensionale i Republikës së 

Kosovës me seli në Prishtinë, për anulimin e vendimit numër 03/70 i dates 10.02.2020, në 

shqyrtimin kryesor - publik, të mbajtur me datë 27.09.2022, merr këtë: 

A K T G J Y K I M 

 

I. Refuzohet si e pabazuar padia dhe kërkesëpadia e paditësit A. Z. nga Prishtina, me të cilën ka 

kërkuar që të anulohet vendimi i të paditurës, Ministria e Punës dhe Mirëqenies Sociale-

Departamenti i Administratës Pensionale i Republikës së Kosovës me seli në Prishtinë, me 

numër 03/70 i dates 10.02.2020. 

 

II. Secila palë i bart shpenzimet e veta të procedurës. 

A r s y e t i m 

 

Shqyrtimi kryesor në këtë çështje juridike, është mbajtur në kuptim të nenit 41 të Ligjit për 

Konfliktet Administrative, në prani të paditësit, e në mungesë të paditurës të thirrur në mënyrë 

të rregullt.   

  

Përfaqësuesi i paditësit në seancën e shqyrtimit kryesor ka deklaruar se mbetet në tërësi pranë 

padisë dhe kërkesëpadisë  duke i propozuar gjykatës që vendimet e të paditurës të anulohen në 

tërësi si kundërligjshme, për faktin se e paditura gabimisht ka vërtetuar gjendjen faktike kur ka 

refuzuar ankesën si të pa bazuar, ndërsa  paditësi më tej  në deklaratën e dhëne  ne seancën e 

shqyrtimit kryesor pretendon se e paditura me vendimin kontestues, ka bërë shkelje të 

dispozitave të Ligjit pasi që nuk ka marr për bazë dokumentacionin e dorezuar  nga marrëdhënia 

e punës  me përjashtime të  10 viteve, e te cilat janë kontestuese viteve 1990-ta. 

 

E paditura në përgjigjen në padi të dhënë e ka kontestuar në tërësi padinë e paditëses si të 

pabazuar. Ka theksuar se vendimi i atakuar është marr konform te gjitha dispozitave ne fuqi dhe 

pretendimet e palës paditëse se vendimi është marr me shkelje ligjore dhe të akteve nënligjore 
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nuk qëndronë. Meqenëse vendimi është marr konform legjislacionit ne fuqi, pretendimet e veta 

pala paditëse nuk i ka vërtetuar me asnjë prove, sepse ne cilesi te dëshmisë nuk ka ofruar provave 

për ta vërtetuar kohëzgjatjen e periudhes nga mardhenja e punes dhe nga provat e gjetura 

veretohet se i njejti i ka pervoje pune ne kohezgjatje prej  9  vite e 11 muaj 28 dite nga arsyetimet 

e lartcekura i ka propozuar gjykatës që pas administrimit të provave ta refuzojë në tërësi 

kërkesëpadinë e paditësit si të pabazuar, duke lënë në fuqi vendimet e të paditurës. 

 

Gjykata në seancën e shqyrtimit krysor publik, me datën  27.09.2022 ka bërë administrimin e 

provave dhe atë: Vendimi i dates 04.02.2020, ankesa e dates 04.02.2020, vendimi i dates 

10.02.2020, vertetimi i leshuar nga gazeta “Zëri”, kontrata e dates 08.12.1987, aktvendimi i dates 

01.04.2017, aktvendimi i dates 15.06.1995, vendimi i leshuar nga KK Prishtines i vitit 1995, ku 

specifikohet se paditesi ka qene drejtor, vertetimi i dates 13.04.2021, libreza e punes, pervoja e 

punes se paditesit, vertetimi i dates 11.11.1999, paditesi dorezon prova shtese si : foto nga gazeta 

“Zëri”, kopja e leternjoftimit te paditesit, deklarata nen betim e dates 02.06.2015, shkresa e dates 

01.06.2015 dhe vertetimi  i  dates 28.05.2015.    

 

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

Konfliktet Administrative dhe provave të administruara në seancën e shqyrtimit kryesor, ku ka 

gjetur se kërkesëpadia e paditësit është e pa bazuar.  

 

Me vendimin kontestues, paditësit i është refuzuar ankesa për njohjen e të drejtës në pension 

kontribut pagues të moshës.  Paditësi i pakënaqur me këtë vendim, ka parashtruar padi në këtë 

gjykatë duke kundërshtuar ligjshmërinë e të njëjtit. 

 

Për të vlerësuar ligjshmërinë e vendimit të kontestuar me padi, gjykata i’u referua Ligjit 

Nr.04/L131 për Skemat Pensionale të Financuara nga Shteti, përkatësisht nenit 8 të të njejtit, ku 

parashihet që “Të drejtën në pension kontribut pagues të moshës e realizojnë të gjithë personat 

të cilët kanë shtetësi të Kosovës dhe të cilët: 1.1.kanë mbushur moshën gjashtëdhjetë e pesë (65) 

vjeçare;1.2.duhet të ketë stazh pensional kontributdhënës, sipas Ligjit për Sigurimin Pensional 

dhe Invalidor nr. 011-24/83 (Gazeta Zyrtare e KSAK nr.26/83) para 

datës;01.01.1999;1.3.ofrojnë dëshmi të vlefshme mbi pagesën e kontributeve sipas dispozitave 

të Ligjit për Sigurimin Pensional dhe Invalidor nr.011-24/83 (Gazeta Zyrtare e KSAK nr.26/83) 

para datës;01.01.1999. 2.Kategorizimi i shfrytëzuesve të pensionit kontribut dhënës, sipas 

kohëzgjatjes së pagesës së kontributit sipas strukturës kualifikuese dhe kritereve tjera, 

përcaktohet me akt nënligjor, të cilin do ta miratoj ministria përkatëse. 3.Personat të cilët i 

plotësojnë kushtet dhe kriteret për pension kontribut pagues të moshës, nuk mund të jenë edhe 

shfrytëzues të ndonjë skeme tjetër pensionale të përcaktuar me këtë ligj. 4.Përjashtimisht, 

shfrytëzuesit e pensionit kontribut pagues të moshës, dhe shfrytëzuesit e pensioneve tjera të 

përcaktuara me këtë ligj, mund të jenë edhe shtetasit e huaj, me shtetin e të cilëve, Republika e 

Kosovës, lidh Marrëveshje Bilaterale për sigurimet sociale. 5.Dispozitat e Marrëveshjeve 

Bilaterale të sigurimeve sociale, të cilat i lidh Republika e Kosovës me shtetet përkatëse, kanë 

epërsi ndaj dispozitave të këtij ligji dhe ligjeve tjera nga fusha e sigurimeve sociale. 6.Me këtë 

ligj u njihet stazhi i punës për pension kontribut dhënës për vitet 1989-1999 punëtorëve të 

arsimit, të shëndetësisë dhe të tjerëve që kanë punuar në sistemin e Republikës së Kosovës.”  
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Kurse Udhëzimi administrativ  nr. 09/ 2015 për kategorizimin e shfrytëzuesve te pensionit 

kontribut pagues sipas strukturës kualifikuese dhe kohëzgjatjes se pagesës se kontributeve - 

stazhit pensional ka përcaktuar kushtet dhe kriteret për kategorizimin e

 pensionistëve kontribut pagues, duke u bazuar ne strukturën kualifikuese dhe kohëzgjatjen e 

pagesave te kontributeve pensionale.  Neni 6 i këtij Udhëzimi ka përcaktuar se aplikantët duhet 

të kenë stazh pensional kontribut dhënës   se paku  pesëmbëdhjete (15) vjet para datës 

01.01.1999, s1pas Ligjit te SPI-se te Kosovës, nr. 26/83, i cili vërtetohet me ndonjë nga keto 

dokumente, si: vendimin se ka qene shfrytëzues i pensionit kontribut pagues sipas dispozitave 

te Ligjit të SPI-se Nr. 26/83, para datës 01.01.1999; çekun për pagesën  e pensionit kontributiv 

sipas dispozitave nga Ligji i SPI-se te Kosovës; librezën e punës me numrin amëz të të siguruarit; 

dëshminë   se  ka paguar  

  

Nga provat e administruara në seancën e shqyrtimit kryesor dhe atë libreza e punës nr.917571, 

e lëshuar nga Komuna e Prishtinës gjykata vëren se paditësi, nuk ka ofruar dëshmi të 

mjaftueshme në kuptim të dispozitave të lartë cituara të Ligjit për Skemat Pensionale të 

Financuara nga Shteti, për t’i provuar pretendimet e tij, as para të paditurës e as para gjykatës, 

kjo për faktin se nuk ka ofruar dëshmi mbi përvojën e punës mbi 15 vite dhe dëshmi për pagesën 

e kontributeve sipas dispozitave të Ligjit për Sigurimin Pensional dhe Invalidor nr.011-24/83 

(Gazeta Zyrtare e KSAK nr.26/83) para datës; 01.01.1999, ngase për realizimin e së drejtës së 

pretenduar, duhet të plotësohen komulativisht kërkesat e ligjit të larte cituar.  

  

Gjykata gjen se organi i paditur, drejtë ka vërtetuar gjendjen faktike, pasi ka bërë shqyrtimin e 

të gjitha fakteve relevante dhe dokumenteve, kur ka konstatuar se paditësit nuk i takon e drejta 

në pension kontribut pagues të moshës në mungesë të dëshmive mbi përvojën e punës mbi 15 

vite para vitit 01.01.1999 si dhe dëshmi mbi pagesën e kontributeve sipas dispozitave të Ligjit 

për Sigurimin Pensional dhe Invalidor nr.011-24/83 (Gazeta Zyrtare e KSAK nr.26/83), por i ka 

ofruar dëshmi të paditurës vetëm për prej  9  vite e 11 muaj 28 dite duke mos e arritur kështu 

kriterin e sipërcituar të ligjit prej 15 viteve para datës;01.01.1999.  

  

Në këtë kuptim, gjykata vlerëson se vendimi i të paditurës i dt.10.02.2020, janë të drejta dhe të 

bazuara në ligj, dhe se me këto vendime, paditësit nuk i është cenuar ndonjë e drejtë e njohur 

nga ligji.  

  

Mbi këto arsye, gjykata vëren se vendimet kontestuese, janë të drejta dhe të bazuar në ligj, dhe 

se organi i paditur, drejtë ka zbatuar dispozitat e Ligjit për Procedurën e Përgjithshme 

Administrative, drejtë ka vërtetuar gjendjen faktike dhe drejtë ka zbatuar ligjin material. Në këtë 

kuptim kërkesëpadinë e paditësit, nuk e aprovoi, sepse vlerëson se nuk është cenuar ligji në dëm 

të tij.  

  

Gjykata ka vlerësuar edhe pretendimet e paditësit të dhëna në padi dhe në seancën e shqyrtimit 

kryesor, por të njëjtat pretendime i vlerësoi si të pa bazuara, për faktin se nga provat e 

administruara në seancën e shqyrtimit kryesor, po ashtu edhe te e paditura, është vërtetuar se 
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paditësi, nuk i plotëson kërkesat nga ligji i sipërcituar për njohjen e të drejtës në pension 

kontribtpagues të moshës.  

  

Lidhur me shpenzimet e procedurës, Gjykata ka vendosur në kuptim të nenit 64 të Ligjit për 

konfliktet Administrative, që secila palë t’i bartë shpenzimet e veta të procedurës  

 

Duke u bazuar në arsyet e dhëna me lart, gjykata në kuptim të nenit 43, 46.2, lidhur me nenet 5, 

6 dhe 38 të Ligjit për Konfliktet Administrative, ka vendosur si në dispozitiv të këtij aktgjykimi.  

                                                

GJYKATA THEMELORE NË PRISHTINË 

Departamenti për Çështje Administrative 

A.nr.522/2020 me datë 27.09.2022 

 

 

                                                                                                                   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 të Kosovës në Prishtinë, përmes kësaj gjykate.  
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