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Numri i lëndës: 2019:264918 

Datë: 27.01.2020 

Numri i dokumentit:     00786474 

 

 

A.nr.2580/2019 

 

GJYKATA THEMELORE NË PRISHTINË-Departamenti për Çështje Administrative, me 

gjyqtare, Lirije Maksutaj dhe sekretaren juridike Kaltrina Citaku, në konfliktin administrativ 

sipas padisë të paditëses,  N. H.  Fsht.S. K. e Vushtrrisë, kundër të paditurës, Ministria e Punës 

dhe Mirëqenies Sociale–Departamenti i Administratës Pensionale (MPMS-DAP) në Prishtinë, 

baza e kontestit anulim vendimi kontestues, në seancën e shqyrtimin kryesor publik të mbajtur, 

me dt.21.01.2020,  merr këtë:  

 

 

A K T G J Y K I M 

 

 

I. APROVOHET si e bazuar kërkesëpadia e paditëses N. H.  ndërsa ANULOHEN vendimi i 

të paditurisë (MPMS-DAP) me numër të dosjes  5090209  i dt.02.09.2014dhe vendimi organit 

te shkallës së parë dt.01.11.2013 ndërsa i njihet e drejta në Pensionin për Persona me Aftësi të 

Kufizuara të përhershme, prej datës se aplikimit dt.15.07.2013 deri me dt.15.07.2020.   

II. DETYROHET e paditura që paditësit t'ia kompensojë në mënyrë retroaktive pagesën në 

emër të pensionit për persona me aftësi të kufizuara (PPAK) për periudhën prej datës 

15.07.2013 në lartësinë e vlerës 40 euro për muaj deri me dt.10.03.2014, ku lartësia e këtij 

pensioni ngritët në 75 euro për muaj deri në pagesen definitive në afatin prej 15 

(pesëmbëdhjetë) ditësh, nën pasojat e përmbarimit me detyrim.  

 

III. Udhëzohet paditësja të paraqesë kërkesën për aplikim dhe rivlerësim mjekësor tek e  

paditura,  për të vazhduar njohjen e kësaj të drejte pas skadimit te datës se njohjes nga gjykata 

të këtij lloj pensioni.  

 

IV. Ky aktgjykimi i zëvendëson aktet e anuluara 

 

 

A r s y e t i m 
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Seancën e shqyrtimit kryesor të dt.21.01.2020  konform nenit 41 të LKA-së, është mbajtur në mungesë 

te palëve ne procedure e ftuar me rregull dhe në prezencë të ekspertes,  Dr.Myrvete Kabashi.  

Paditësja në padinë e ushtruar me dt.09.11.2016, pranë kësaj gjykate ka kundërshtuar në tërësi 

arsyetimin e të paditurës duke kërkuar nga gjykate qe te anuloj vendimin e atakuar si pabazuar dhe ti 

njihet e drejta  ne ketë pension  te cilin edhe me pare e ka realizuar si dhe kompozimin nga ndërprerja e 

pensionit padrejtësisht nga i padituri, për derisa pajtohet me ekspertizën e nxjerr  për çështjen e padisë 

se saj.   

Dr. Myrvete Kabashi eksperte ne seancën e shqyrtimit ka deklaruar në emër te grupit te  

eksperteve se mbeten në tërësi si në ekspertizën e dhënë me shkrim gjykatës. Duke shtuar se në  

pyetjen e gjykatës se a është paditësja person me aftësi të kufizuara të përhershme nga 

vlerësimi qe i është bërë pacientja nga dëmtimet te renda trunore me pasoja te renda e qe 

pacienten e bëjnë me qen person me aftësi te kufizuar te përhershme. 

 

E paditura në përgjigje në padi të dt.12.11.2018 ka kundërshtuar në tërësi pretendimet e 

paditëses si të pabazuara duke theksuar se aktvendimi kontestuar me padi është nxjerrë në 

përputhje të plotë me dispozitat e ligjit prandaj, i ka propozuar gjykatës që pasi të administroj 

provat ta refuzojë padinë dhe kërkesëpadinë e paditëses si të pabazuar dhe të mbetet në fuqi 

vendimi kontestues si vendim i ligjshëm, me arsyetim se paditësja nuk ka ofruar prova të 

mjaftueshme për të vërtetuar pretendimet e saja. 

Gjykate të paditurës se bashku me ftesën për seancë i ka dorëzuar dhe ekspertizën mirëpo qe e 

njëjta nuk e ka kundërshtuar ekspertizën por dhe nuk ka bërë ndonjë kërkesë apo propozim në 

drejtim të gjykatës si dhe nuk i është përgjigjur ftesave për seancë as dhe ne ri-gjykim te kësaj 

çështje sipas Aktgjykimit të GJA.     

Gjykata  në seancën e shqyrtimit kryesor të mbajtur me dt.21.01.2020, ka bërë administrimin e 

provave dhe atë: aktgjykim Anr.224/14 dt.15.06.2015, aktvendim nr. dosje 5090209 

dt.02.09.2016, vendimi PPAK dt.11.11.2008, flet lëshim me epikriz nr. amëz 3413, raporte nga 

konsulta dt.31.10.2016, raporte dt.28.10.2016, dt.08.07.2016, dt.20.05.2013, dt.17.05.2013, 

raporti konzular dt.27.06.2013,nr.451, raporte dt.26.06.2016, raporti konzulare nr.142 

dt.15.04.2012, raportet e mjekut specialiste dt.27.07.2011, dt.25.07.2011, dt.12.05.2008, 

dt.01.05.2007, raporti i ORL dt.21.05.2007, certifikata e mjekut, vlerësimi i komisionit 

mjekësore respektivisht konstatimi i tij dt.18.10.2013, dt.29.08.2016, shqyrtimi i ankesës 

dt.11.12.2013, vendimi dt.01.11.2013, vendimi dt.19.12.2013, ekspertiza dt.23.01.2019, 

përgjigje ne padi dt.12.11.2018,aktgjykim AAnr.357/19 dt.22.10.2019i GJA. 

Gjykata vlerësoi ligjshmërinë e vendimeve të goditura me padi, në përputhje me nenin 44.3 dhe 

nenit 67 të Ligjit për Konfliktet Administrative dhe provave të administruara në seancën e 

shqyrtimit kryesor, ku ka gjetur se kërkesëpadia e paditësit është e bazuar. 

 

Sipas vlerësimit të gjykatës vendimet e të paditurës te dt.02.09.2016 dhe të dt.19.12.2013  janë 

juridikisht të paqarta dhe kundërthënëse me vetveten dhe me arsyetimin e tyre. Në arsyetimet e  

tyre nuk janë dhënë arsye mbi faktet vendimtare që kanë kushtëzuar marrjen e vendimeve të 

kundërshtuara. Në arsyetimin e vendimit kontestues është dhënë një formulim i përgjithshëm 

dhe abstrakt ku thuhet se “duke vepruar sipas vërejtjeve të aktgjykimit të Gjykatës Themelore 

në Prishtinë, A.nr.224/2014 i d.15.06.2016 sipas ankesës së ankueses, komisioni mjekësore në 

seancën e dt.23.08.2016 ka shqyrtuar shkresat e lëndës, pretendimet ankimore, 
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dokumentacionin mjekësor, aktvendimin e komisionit mjekësorë të shkallës se parë 

dt.18.10.2013 në përputhje me nenin 2.2 të ligjit, 2003/23 për pensionin për persona me aftësi 

të kufizuara dhe ka konstatuar se ankuesja nuk ka ofruar dëshmi të mjaftueshme mjekësore për 

të dëshmuar se të e njëjta ekziston paaftësia 90 %, andaj nga këto arsye është refuzuar ankesa si 

e pabazuar”, sepse ankuesja nuk i plotëson kriteret në përputhje me nenin 3 të Ligjit 2003/23 

për PPAK .  

 

Gjykata vëren se aktvendimi i nxjerrë në ri-vendosje nga organi i paditur sipas vërejtjeve të 

dhëna nga aktgjykimi i Gjykatës Themelore në Prishtinë, A.nr.224/2014 i dt.15.06.2016 gjënë 

se  paditëses i është refuzuar serish kërkesa respektivisht ankesa e saj për njohjen e Pensionit e 

Personave me Aftësi të Kufizuara, vetëm me konstatimin se, refuzimi i kërkesës është “bazuar 

në vlerësimin e Komisionit Mjekësor, i cili e ka vlerësuar aftësinë e kufizuar të ushtruesit të 

kërkesës dhe ka konstatuar se tek i njëjta aftësia e kufizuar e plotë dhe e përhershme nuk 

ekziston”. 

 

Kjo gjykatë pas administrimit të provave si  me lart duke pasur parsyesh dhe vrejtjet e 

aktgjykimit të GJA në ri-vendisoj të çështjes pasi i ka vlerësuar një nga një provat dhe se 

bashku i fali besimin flet lëshim me epikriz Nr.amëz 3413, raportit nga konsulta dt.31.10.2016, 

raporte dt.28.10.2016, t.08.07.2016, dt.20.05.2013, dt.17.05.2013, raporti konzular 

dt.27.06.2013,nr.451, raporte dt.26.06.2016, raporti konzulare nr.142 dt.15.04.2012, raportet e 

mjekut specialiste dt.27.07.2011, dt.25.07.2011, dt.12.05.2008, dt.01.05.2007, raporti i ORL 

dt.21.05.2007, në veçanti ekspertizës të nxjerrur me dt.23.01.2019 sipas te nxjerr sipas detyrës 

zyrtare nga Gjykata për paditësin në përbërje prej tre (3) profesionisteve të fushave përkatëse të 

caktuar për këtë ekspertizë të cilët pasi kanë ekzaminuar pacientin-paditesen kanë nxjerrë 

përfundim se pacentja ka zvogelim të akgivitetit jetesor në perqindje 35 % e qe percillet me 

marramendje, veshtersi në koncentrim,  çrregullim të ekuilibrit dhe pasiguri në ecje, zvoglim të 

degjimit si pasoj e lendimit traumatik të kokës  dhe trurit e qe i indikohet përkujdesje dhe 

ndihm e përsoni te tretë pë nevoja e për higjen, veshmbathje,vizita mjkesore dhe përkujdesje të 

vazhdueshme.  

Po  ashtu kjo gjykatë e përforcoj bindjen e saj se paditesja është përson me aftesi të përhershme 

të kufizuar nga deklarimi i seances që eksprteja në emer të grupit në pyetjen e gjykatës se a 

është paditësja person me aftësi të kufizuara të përhershme nga vlerësimi që i është bërë 

pacientjes ekspertet kanë kanë theksuar se dëmtimet e renda trunore me pasoja të renda që ka 

pacientja e bëjnë të njëjtën me qenë person me aftësi të kufizuar të përhershme. Prandaj nga 

keto arsye dhe sipas vlersimit dhe të kesaj gjykte paditesja është përson me aftesi të kufizuara 

të përhershme.   

 

Po ashtu, kjo gjykatë ka vlerësuar si provë dhe vlerësimin Komisionit Mjekësor të paditurit për 

fakti se pikërisht këto Komisione Mjekësore i kanë njohur ketë pension për përiudhën kohore 

njehere prej tri (3) vite, prandaj, nga të gjitha këto arsye kjo gjykatë nuk mundi të falë besimin 

mendimit dhe konstatimit të Komisionit Mjekësor të paditurës të seances se dt.23.03.2016  me 

te cilin pajtohet me vlersimin e komisionit te shkalles se parë dt.18.10.2016 si provë e vetme e 

që vërteton se paaftësia e përhershme e kufizuar tek paditësja nuk ekziston.  
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Meqe bazuar ne provat e lcekuara, eksprtiza dt.23.01.2019 në përbërje prej tre (3) 

profesionisteve të fushave përkatëse vertetohet se paditesja është person me afatësi te plotë dhe 

te perhershme të kufizuara kjo gjykatë  njohu te drejten në ketë lloj pensioni dhe vendosi si 

dispozitiv te ketij akgjykimi. 

 

Nga provat e administruara në seancën e shqyrtimit kryesor gjykata vërtetoj se pasditja e lart 

cekur është person me aftësi të kufizuara dhe në përputhje të nenit te Ligjit nr.04/L-131 për 

Skemat Pensionale të Financuara nga Shteti, përkatësisht nenit 9, paragrafët 1 dhe 5 të të 

njëjtit, ku përcaktohet se “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 pesë (5) vitesh;. Pas skadimit të afateve të përcaktuara në nen paragrafin 5.3 të këtij 

paragrafi personi i nënshtrohet procedurës së rivlerësimit mjekësor.” 

 

Kjo gjykatë vlerësoj dhe pretendimet e të paditurës të dhëna në përgjigje në padi se vendimi 

është nxjerrë bazuar në dispozita e ligjit mirëpo të njëjtat pasi u vlersuan u refuzuan nga fakti 

se nga provat e administruara në seancën e shqyrtimit kryesor është vertetuar se paditësja i 

plotëson kerkesat e ligjit për njohjen e të drejtës së kërkuar.   

 

Gjykata udhezon paditësen që pas kalimit te periudhes se njohjes se kësaj te drejte nga gjykate 

dt.15.07.2023, ti drejtohet të paditurës me kerkesë të për ri-vlerësim mjekësore bazuar nenin 9 

të Ligjit për Skemat Pensionale të Financuara nga Shteti. 

 

Gjykata ka udhëzuar paditësin që ti drejtohet të paditurës me kerkesë për ri-vlerësim mjekësor 

për vazhdimin e të drejtës së kërkuar duke u bazuar nen nenin 9 të Ligjit për Skemat 

Pensionale të Financuara nga Shteti pas skadimit të datë së njohjes. 

 

Duke u bazuar në arsyet e dhëna më lart, gjykata në kuptim të nenit 43.3, 46.2, 4.5 lidhur me 

nenet 5, 6, 38 dhe 67 Ligjit për Konfliktet Administrative dhe nenit 9 të Ligjit për Skemat 

Pensionale të Financuara nga Shteti ka vendosur si në dispozitiv të këtij aktgjykimi. 

 

 

 

GJYKATA THEMELORE NЁ PRISHTINЁ 

Departamenti për Çështje Administrative 

A.nr.2580/2019 i  dt.21.01.2020 

 

 

Sekretare Juridike                                                                                                   G j y q t a r e                                                                                                                                                            

Kaltrina Çitaku                                                                                                      Lirije Maksutaj 

 

 

Këshillë 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. 


