
 

REPUBLIKA E KOSOVËS/REPUBLIKA KOSOVA  
 

 
 

 

1 (4)  

 2
0

1
9

:2
6

3
9

9
6

 

Numri i lëndës: 2019:263995 

Datë: 26.05.2021 

Numri i dokumentit:     01816562 

 

 

A.nr.2621/18 

 

GJYKATA THEMELORE NË PRISHTINË – Departamenti për Çështje Administrative, me 

gjyqtaren Arjeta Sadiku dhe me procesmbajtësen Nazmije Beka, në konfliktin administrativ të paditësit 

A.N.T nga fshati ... Komuna e ..., kundër të paditurës Ministria e Punës dhe Mirëqenies Sociale - 

Departamenti për Familjet e Dëshmorëve, Invalidëve të Luftës dhe Viktimave Civile, në Prishtinë, me 

bazë juridike: anulim i aktit administrativ, në seancën publike të mbajtur në mungesë të paditurit, me 

datën 18 maj 2021 merr këtë: 

 

A K T G J Y K I M 

 

I. APROVOHET si e bazuar kërkesëpadia e paditësit A.N.T nga fshati ..., Komuna e ... 

 

II. ANULOHET vendimi i të paditurës, Ministria e Punës dhe Mirëqenies Sociale (MPMS)-

Departamenti për Familjet e Dëshmorëve, Invalidëve të Luftës dhe Viktimave Civile (DFDILVC) 

në Prishtinë Nr.05-01/2875 i datës 13.09.2018 dhe çështja i kthehet të paditurës në rishqyrtim dhe 

rivendosje.  

A r s y e t i m i 

 

Paditësi A.T, me padinë e datës 01.11.2018 dhe në seancën e shqyrtimit gjyqësor, ka kërkuar nga 

gjykata anulimin e vendimit të të paditurës MPMS-DFDILVC Nr. 05-01/2875 i datës 13.09.2018, me 

të cilin të njëjtit i është refuzuar ankesa për shkak të mosnjohjes së të drejtës në pension të skemës: 

invalid i Luftës. Paditësi pretendon se i plotëson të gjitha kushtet për njohjen e kësaj të drejte, për të 

cilat edhe posedon dokumentacion përkatës të cilat dëshmojnë shkallën e dëmtimit trupor, më të lartë 

sesa ajo që është konstatuar në vendim. Shton se mungesa e arsyetimit të vendimit, të njëjtin e bënë të 
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pavlefshëm nga aspekti formal, ngase nuk është përpiluar në pajtim me dispozitat e Ligjit për 

Procedurën Administrative. Në fund njofton gjykatën se paditësi ka qenë i plagosur gjatë luftës së 

UÇK-së, gjendje të cilën e dëshmojnë edhe dokumentet mjekësore. I propozon gjykatës që të aprovohet 

padia si e bazuar, ndërsa vendimi i të paditurës të anulohet dhe çështja të kthehet në rivendosje tek e 

paditura.  

 

E paditura në përgjigjen në padi të datës 05.11.2020 e ka kontestuar në tërësi padinë e paditësit si të 

pabazuar. Ka theksuar se lënda e paditësit i është nënshtruar Komisionit Mjekësor në seancat e rregullta 

mjekësore të datës 16.04.2018, përkatësisht 03.08.2018 dhe në të dy rastet i është caktuar shkalla e 

invaliditetit prej 5%. I propozon gjykatës që pas administrimit të provave të merr aktgjykim me të cilin 

refuzohet padia e paditësit si e pabazuar, ndërsa të mbetet në fuqi vendimi i të paditurës.  

 

Në seancën e datës 27 shtator 2019, palët janë ftuar me rregull, ftesës së gjykatës nuk i është përgjigjur, 

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 palëve. 

 

Gjykata në seancën e datës 18 maj 2021  ka bërë administrimin e provave dhe atë: vendimi i datës 

23.04.2018, dëshmia nga J.Q, vërtetimi mjekësor i datës 19.02.2013, raportet mjekësore të datës 

15.10.2019, 16.10.2018, 18.07.2018, 19,07.2019, 08.02.2019, 06.12.2017, 19.07.2012,  vërtetimi 

2139/2017 i datës 06.12.2017, certifikata nr.prot. I/2236 e datës 12.01.2016, vlerësimi i komisionit 

mjekësor i datës 16.04.2018 dhe 03.08.2018, formulari për aplikim i datës 07.12.2017, raporti konzilar 

i datës 08.03.2018, vendimi i datës 23.04.2018, ankesa e datës 02.05.2018, si dhe vendimi i datës 

13.09.2018, 

 

Duke vlerësuar ligjshmërinë e vendimit kontestuese komfor Nenit 44 të Ligjit për Konfliktet 

Administrative (LKA) – Ligji Nr. 03/L-202,  gjykata pas administrimit të provave, ka gjetur se 

kërkesëpadia e paditësit është e bazuar. 

 

Me vendimin e shkallës së parë të datës 23.04.2018,  paditësit i është refuzuar kërkesa për njohjen e të 

drejtës për kategorinë; Invalid i Luftës.  

 

Pas shqyrtimit të ankesës, e paditura si shkallës e dytë, me vendimin tani kontestues, e ka refuzuar 

ankesën si të pabazuar. Paditësi i pakënaqur me këtë vendim, ka parashtruar padi në këtë gjykatë, duke 

kundërshtuar ligjshmërinë e të njëjtit. 
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Nga vendimi i kontestuar del se i njejti përmban të meta për shkak të cilave nuk mund shqyrtohet 

ligjshmëria e tij. Të metat e tilla qëndrojnë në shkeljet thelbësore të dispozitave të Ligjit Nr.05/L-031 

për Procedurën e Përgjithshme Administrative. Shkeljet thelbësore të këtyre dispozitave konsistojnë 

në faktin se me nenin 48 këtij ligji është paraparë 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”.   

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 thuhet se: “pas shqyrtimit të ankesës dhe shkresave në lëndë, u vërtetua se Ankesa nuk 

është e arsyeshme, si dhe e njëjta është refuzuar sepse është vepruar në bazë të nenit 5 paragrafi 1.2.1 

si dhe neni 9 dhe 10 të Ligjit nr. 04/L-054 për Statusin dhe të drejtat e Familjeve të Dëshmorëve, 

Veteranëve dhe Pjesëtarëve të UÇK-së dhe Familjeve të Viktimave Civile të Luftës, me shkallë të 

invaliditetit 10.00%”. 

 

Paditësi në shkresat e lëndës ka bashkangjitur dokumente të mjaftueshme siç janë raportet mjekësore, 

mirëpo që nga vendimi i të paditurës, nuk mund të konstatohet nëse këto prova janë marrë në 

konsideratë gjatë vendosjes për ankesën e paditësit.  
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Për më tepër, nga vendimi i kontestuar nuk mund të kuptohet nëse paditësit i është bërë ndonjë 

ekzaminim mjekësor apo në bazë të cilave dokumente mjekësore ka vendosur që të njëjtit nuk i njihet 

e drejta në pension; Invalid i Luftës.  

 

Gjykata si rregull, konfliktin administrativ e vendosë në bazë të gjendjes faktike, të vërtetuar nga ana 

e organeve administrative, ndërsa nga aktvendimi i goditur në padi nuk mund të kuptohet se si është 

vërtetuar gjendja faktike.  

 

Të metat e caktuara më lartë janë të atilla që e pengojnë vlerësimin e ligjshmërisë së vendimit të 

kundërshtuar dhe në këtë drejtim  gjykata e obligon organin e paditur që në ri-procedurë të veproj sipas 

vërejtjeve të dhëna në këtë aktgjykim dhe pasi ti 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.  

 

Duke u bazuar në të dhënat e lart cekura, gjykata në kuptim të nenit 43, 46.2, lidhur me nenet 5,6 dhe 

38 të LKS-së, ka vendosur si në dispozitiv të këtij aktgjykimi.  

 

 

GJYKATA THEMELORE NË PRISHTINË 

Departamenti për Çështje Administrative 

A.nr.2621/18 me datë 18 maj 2021  

 

Sekretarja Juridike                                                                                                       G j y q t a r j a 

    Nazmije Beka                                                                                                           Arjeta Sadiku 

 

 

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.   

 

 

 

 


