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Numri i lëndës: 2019:269069 

Datë: 12.06.2020 

Numri i dokumentit:     00960208 

 

A.nr.400/18 

 

GJYKATA THEMELORE NË PRISHTINË-Departamenti për Çështje Administrative, me 

gjyqtaren Anita Nikçi –Morina  dhe me zyrtaren ligjore Albana Shabani në konfliktin administrativ 

të paditësit  N.A.nga V. Rr. ‘’Sh.G.’’ kundër të paditurës Ministria e Punës dhe Mirëqenies Sociale-

Departamenti i Pensioneve në Prishtinë, me bazë juridike, anulim i vendimit në shqyrtimin kryesor 

publik me bazë juridike,  të mbajtur në praninë e paditësit  dhe në mungesë të palës së paditur, me 

datë 10.06.2020merr këtë:  

 

 

A K T G J Y K I M 

 

 REFUZOHET si e pabazuar, kërkesëpadia e paditësit   N.A. nga V. me të cilën ka kërkuar që të 

anulohet Vendimi i  Ministrisë së Punës dhe Mirëqenies Sociale - Departamenti  i  pensioneve me 

seli në Prishtinë, me Nr. i dosjes 291180  i datës 05.01.2018. 

 

A r s y e t i m i 

 

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

Administrativ në mungesë të palës së paditur dhe përkundër dëshmisë/ftesës se pala e paditur 

është ftuar me rregull në seancën gjyqësore. 

Paditësi  me padinë e datës 08.03.2018 dhe në seancën e shqyrtimit kryesor, ka kërkuar nga gjykata 

që të anulojë vendimin e të paditurës të datës 05.01.2018 me të cilin i është refuzuar si e pabazuar 

ankesa për mosnjohjen e të drejtës në pension kontributiv. Pala paditëse ka kërkuar nga gjykata që 

ti njihet e drejta e shfrytëzimit të pensionit kuntribut pagues sepse ka 15 vite përvojë pune sipas 

provave të dorëzuara pranë  gjykatës ndërsa me vendimin e fundit të dt.05.01.2018 i është refuzuar 

ankesa-sepse ka 14 vite e 3 muaje 12 ditë prova materiale lidhur me stazhin kontributiv. Pala 

paditëse kërkon që padia t’i aprovohet dhe të detyrohet e paditura që paditësit të ia njoh të drejtën 

në pjesën e pensionit kontributiv. 

 

E paditura me përgjigjen në padi të dt.28.6.2019 e ka kontestuar në tërësi kërkesëpadinë e paditësit 

si të pabazuar, duke deklaruar se pretendimet e palës paditëse për shkelje ligjore nuk qëndrojnë, 

pasi që vendimi i atakuar është marr konform legjislacionit në fuqi, ndërsa pala paditëse 
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pretendimet e veta nuk i ka vërtetuar me asnjë provë. I ka propozuar gjykatës që pas administrimit 

të provave të marr aktgjykim për refuzimin e kërkesëpadisë së paditëses në tërësi si të pabazuar. 

 

Gjykata në seancën e datës 03.03.2020 ka bërë administrimin e provave dhe atë : Vendimi i datës 

05.01.2018 , flet dorëzimi i datës 15.02.2018 , kopja e letërnjoftimit paditësit , vërtetimi i datës 

06.12.2017 , vërtetimi i datës 06.12.2017 , aktvendimi mbi fitimin e cilësisë së punëtorit  , vendimi i 

datës 15.06.1995 , vërtetimi i datës 01.02.2017 , njoftimi i datës 04.12.2017 , certifikatat e datës 

04.12.2017 , 29.11.2017 , formulari për aplikim lidhur me pranimi e se drejtës ne rritjen e pensionit 

bazë kontribut pagues  datës 06.12.2017 , vërtetimi i datës 07.12. 2017 , vendimi i datës 27.03.2017 

, kërkesa për pensionin bazë datës 21.02.2017 , flet dorëzimi i datës 21.12.2017 , vendimi i datës 

15.12.2017 , ankesa e datës 21.12.2017 , libreza ,  vendimi i punësimit pre një kohe te caktuar date 

31.03.1995.  

Gjykata vlerësoi ligjshmërinë e aktit në ankesë, të goditur me padi në përputhje  me nenin 44 të 

LKA-së dhe provave të administruara në seancën e shqyrtimit kryesor, gjeti se kërkesëpadia e 

paditësit është e pa bazuar. 

 

Gjykata varenë se në këtë rast organi i paditur ka refuzuar kërkesën e palës së paditur për të fituar 

të drejtën për pension kontribut pagues të moshës mbi arsyetimin se nuk janë plotësuar kriteret e 

përcaktuara me ligjin nr. 04/l-131 për skemat pensionale të financuara nga shteti.  

 
Gjykata vëren se neni 8 i Ligjit nr. 04/l-131 për skemat pensionale të financuara nga shteti 

përcakton këto kritere për të fituar të drejtën për pension kontribut pagues të moshës. Sipas nenit 

8 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. 

 

Gjykata vëren se kriteri i përcaktuar në nenin 8 të Ligjit nr. 04/l-131 për skemat pensionale të 

financuara nga shteti pika 1.1 është plotësuar nga paditësi pasi dëshmon se paditësi ka arritur 

moshën 65 vjeçare, siç kërkohet me këtë Ligj. 

 

Duke analizuar kriterin ligjor në nenin 8 pika 1.3 Gjykata vëren se në mënyrë që autoriteti publik të 

vendos për të drejtën e pensionit kontributdhënës pala duhet të 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. Nga shkresat e lëndës Gjykata gjen, siç është konstatuar edhe në vendimin e organit të 

paditur se pala paditëse ka deponuar dëshmi (libreza e punës) vetëm për kontributet në kohëzgjatje 
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ka 14 vite e 3 muaji 12 ditë andaj Gjykata gjen se vendimi i organit të paditur në këtë çështje 

administrative është ligjërisht i drejtë. 

 

Gjykata po ashtu i rikujton palës paditëse me Ligjin nr. 04/l-131 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. Edhe lidhur me këtë pretendim të palës paditëse 

Gjykata konsideron se pala duhet të ofroj në kuptim të nenit 8 të Ligjit nr. 04/l-131 dëshmi 

bindëse për pagesën e kontributeve nga stazhi i punës për vitet 1989-1999 punëtorëve të arsimit, të 

shëndetësisë dhe të tjerëve që kanë punuar në sistemin e Republikës së Kosovës.  

 

Mbi këtë gjendje të fakteve, kjo gjykatë konstaton se në këtë çështje administrative drejtë është 

vërtetuar gjendja faktike, nga e cila del se nuk është cenuar ligji në dëm të paditësit, andaj 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.  

 

        

Andaj, duke u bazuar në të dhënat e lartcekura, gjykata në kuptim të nenit 43, 46.2, lidhur me 

nenet 5,6 dhe 38 të LKA-së, ka vendosur si në dispozitiv të këtij aktgjykimi.  

 

 

 

 

GJYKATA THEMELORE NË PRISHTINË 

Departamenti për Çështje Administrative 

A.nr 400/18 më datë dt. 10.06.2020 

 

 

Zyrtarja Ligjore                                                                                           G j y q t a r j a 

     Albana Shabani                                                                                         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 në Prishtinë, përmes kësaj gjykate.  

 

 


