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A.nr.2277/2018 

 
GJYKATA THEMELORE NЁ PRISHTINЁ-Departamenti për Çështje Administrative, 
me gjyqtaren Anita Nikçi- Morina dhe zyrtarja ligjore Albana Shabani, në konfliktin 
administrativ sipas padisë se paditësit  S. G.  me vendbanim   në fshatin M.komuna e 
P., kundër të paditurës Ministria e Punës dhe Mirëqenies Sociale në 
Prishtinë/Departamenti i Administratës Pensionale, e cila përfaqësohet nga Avokatura 
Shtetërore - Ministria e Drejtësisë,  baza  juridike, njohja e të drejtës për Pensionin për 
Persona me Aftësi të Kufizuara, në shqyrtimin kryesor publik të mbajtur në mungesë 
të palëve  të thirrur në mënyrë të rregullt  me dt.12.01.2021 merr këtë: 
 

 

A K T G J Y K I M 
 
REFUZOHET si e pabazuar kërkesëpadia e paditësit S. G.  me vendbanim   në fshatin 
M. , me të cilën ka kërkuar që të anulohet Vendimi i  Ministrisë së Punës dhe 
Mirëqenies Sociale – Departamenti  i Administratës Pensionale i Republikës së 
Kosovës në Prishtinë, me Nr. i dosjes 6025376  i datës 24.07.2018. 
 

 A r s y e t i m i 
 
 
Me padinë e parashtruar në gjykatë me dt. 19.09.2018 paditësi  e ka kontestuar 
vendimin e atakuar si të kundërligjshëm dhe i ka propozuar gjykatës që kërkesëpadia 
të aprovohet  dhe të anulohet vendimi i DAPRK me nr. 6025376  i datës 24.07.2018 
dhe çështja të kthehet në rishqyrtim, e njëjta  me rastin e aplikimit i ka dorëzuar 
komisionit të gjitha dokumentet e nevojshme me të cilat vërtetohetpaaftësinë e tij  por 
megjithatë komisioni nuk i ka marrë për bazë dokumentet dhe ia ka refuzuar  kërkesën 
për njohjen e të drejtës për pension me  aftësi të kufizuar. 
 
 
Përfaqësuesi  e të paditurës në përgjigje në padi  dt.22.09.2020 ka kundërshtuar në 
tërësi kërkesëpadinë e paditësit si të pabazuar. Ka theksuar se paditësi nuk i ka 
plotësuar kushtet ligjore për t`iu njohur e drejta ne pension invalidor. E paditura e ka 
marrë vendimin e atakuar duke u bazuar në vlerësimin e Komisionit mjekësor i cili ka 
konstatuar se sipas nenit  5 dhe neni 9 te  Ligjit  Nr. 04/L-131 për Skemat Pension ale 
të Financuara nga   Shteti nuk i takon kjo e drejtë. Prandaj i ka i propozuar gjykatës që 
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ta refuzojë padinë dhe kërkesëpadinë e paditëses si të pabazuar dhe të mbetet në fuqi 
vendimi i atakuar. 
 
Gjykata në shqyrtimin kryesor të dt. 12.01.2021 ka bërë administrimin e provave dhe 
atë: Vendimi i datës 24.07.2018 , kopja e letërnjoftimit paditësit ,  dokumenti mjekësor 
i datës 13.09.2018 , dosja e kërkesës për pensionin e personave me aftësi te kufizuara 
datë 02.03.2018 , dokumentet mjekësorë të datës 07.05.2012 ,21.02.2018 ,01.03.2018 
, vlerësimi i komisionit mjekësor datë 11.07.2018, vendimi i datës 14.05.2018. 
 
 
Gjykata vlerësoi ligjshmërinë e vendimit  kontestues në përputhje me nenin 44 të 
LKA-së dhe provave të administruara në seancën e shqyrtimit kryesor , pretendimeve 
të palëve  ndërgjyqëse thënieve  në padi dhe përgjigjen e të paditurit në padi  si dhe pas 
shqyrtimit të gjithave dhe shkresave tjera të lëndës të kësaj çështje  administrative  
konstatoi se  padia është e pabazuar.  
 
Me vendimin e organit të dytë së parë është refuzuar  kërkesa e paditësit për të qenë 
përfituese e pensionit me aftësi të kufizuar, nga arsyeja se nuk i plotëson  kriteret sipas 
nenit 5 dhe neni 9 te  Ligjit  Nr. 04/L-131 për Skemat Pension ale të Financuara nga   
Shtetipër e personave me aftësi të kufizuar në Kosovë  dhe të njëjtin e bazon në 
vlerësimin e Komisionit mjekësor të shkallës së parë të dt. 11.07.2018 i cili vlerëson se 
te paditësi  aftësia e kufizuar e plotë dhe e përhershme nuk ekziston. Në procedurën 
sipas ankesës, organi i paditur ka siguruar  konstatimin dhe mendimin e Komisionit 
mjekësor të shkallës së parë dhe në bazë të konstatimit dhe mendimit të Komisionit 
mjekësor, e ka refuzuar ankesën e paditëses dhe e ka vërtetuar vendimin e organit të 
shkallës së parë me të cilin paditëses i është refuzuar kërkesa për njohjen e pensionit 
për persona me aftësi të kufizuar, duke pasur parasysh se Komisionet mjekësore të 
autorizuara me ligj, kanë vërtetuar se tek  paditësi  nuk ekziston aftësia e kufizuar e 
plotë dhe e përhershme. 
 
 Prandaj gjykata konstaton se organet administrative  kanë zbatuar dispozitën e nenit 
5 dhe neni 9  te  Ligjit  Nr. 04/L-131 për Skemat Pension ale të Financuara nga   Shteti  
, në bazë të  cilit edhe është refuzuar kërkesa e paditësit, që ti njihet e drejta ne 
pensionin e personave me aftësi të kufizuar .  
 
Gjykata vlerësoi dhe pretendimet e paditësit, mirëpo si tilla të njëjtat  nuk aprovoj 
sepse i janë në kundërshtim me gjendjen faktike të vërtetuar nga ana e organit të 
paditur dhe nga ana e organit të shkallës së parë dhe në kundërshtim me vlerësimin e 
Komisionit mjekësor në kuadër të paditurës si dhe me provat në shkresat e lëndës. 
Paditësi me asnjë provë nuk dëshmon  pretendimet e tij, ndërsa faktet e prezantuara 
nuk janë me ndikim për vendosjen ndryshe të kësaj çështje administrative juridike. 
Provat e ofruara nga paditësi se ka qenë e vizituar tek mjekët specialist të lëmive 
përkatëse nuk janë më ndikim për të vendosur ndryshe në këtë çështje juridike sepse 
për t`iu njohur e drejta e pensionit për persona me aftësi të kufizuar sipas Ligjit te 
sipërpërmendur  paaftësia  duhet të jetë e plotë dhe e përhershme, ndërsa nga 
dokumentet e prezantuara konstatohet se paaftësia e tij  nuk është e plotë dhe e 
përhershme ashtu siç kërkohet me ligj, andaj të njëjtës nuk i takon ky lloj pensioni. 
Paditësit i ishte refuzuar kërkesa edhe më parë.  
 
Mbi këtë gjendje të fakteve ,  gjykata konstaton se në këtë çështje administrative drejt 
është vërtetuar gjendja faktike,  se nuk është cenuar ligji në dëm të paditëses andaj 
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gjykata nuk i aprovoi pretendimet e paditësit sepse i vlerësoi të pa ndikim në 
vërtetimin e një  gjendje tjetër faktike nga ajo e vërtetuar nga ana e organeve 
administrative. 
 
Mbi këtë bazë e në mbështetje të nenit 43, par 1. 46.2 , lidhur me nenet 5,6 dhe 38 të 
LKA-së  u vendos si në dispozitiv të këtij aktgjykimi. 

 
GJYKATA THEMELORE NË PRISHTINË 

DEPARTAMENTI PËR ÇËSHTJE ADMINISTRATIVE 
A.nr.2277/2018 e dt. 12.01.2021 

 
 

 

                                                                                                                      GJYQTARJA   
                                                                                                                   Anita Nikçi-Morina 
KËSHILLA JURIDIKE  :  
Kundër këtij aktgjykimi pala e pa kënaqur  ka të drejtë ankese  
Në afat prej 15 ditësh, nga dita e marrjes së këtij aktgjykimi ,  
Gjykatën e Apelit në Prishtinë, e përmes kësaj gjykate.  
 
 
 
 
 

 
 

 


