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A.nr. 446/19                           
 
GJYKATA THEMELORE NË PRISHTINË-Departamenti për Çështje 

Administrative, me gjyqtaren Vjollca Limani, procesmbajtësen/ zyrtaren ligjore Gzona 
Rama- Demaj, në konfliktin administrativ të paditëses Z. G. M., me vendbanim në fsh.R. 
K. e P., kundër të paditurës M. e P. dhe M. S. – D.i P., të Republikës së Kosovës, me bazë 
juridike “anulim i aktvendimit”, në shqyrtimin kryesor publik, me datën 18 mars 2021, 
merr këtë:  
 
 

A K T G J Y K I M 
 
REFUZOHET si e pabazuar, kërkesëpadia e paditëses, Z. M., me të cilën ka kërkuar që 
të anulohet vendimi i të paditurës M. e P. dhe M. S./D.i Pe.,  me numër të dosjes Nr……. 
i dt…/../…. 

A r s y e t i m  
 

Sipas padisë së paditëses, të parashtruar me dt.20.02.2019, gjykata ka caktuar seancën e 
shqyrtimit kryesor në këtë çështje juridike, e cila është mbajtur me dt.18.03.2021, në 
mungese të paditëses dhe në mungesë të të paditurës të ftuar në mënyrë të rregullt. 
 
Kështu paditësja, nëpërmes padisë, ka theksuar: me aktvendimin e paditurës, të datës 
31.01.2019, të pranuar, me datë 11.02.2019, kërkesa është refuzuar kinse te paditësja nuk 
ekziston aftësia e kufizuar e përhershme. E pakënaqur me vendimin e shkallës së parë, 
paditësja ka ushtruar ankesë organit  të shkallës së dytë, e cila ankesën e saj e ka 
refuzuar me arsyetimin se nuk i plotëson kushtet ligjore për t’iu njohur kjo e drejtë 
konform dispozitës së nenit 3 të Ligjit 2003/23 për pensionet e personave me aftësi të 
kufizuara në Kosovë. Kështu, organi i shkallës së dytë ka nxjerrë vendim arbitrar pa u 
lëshuar fare në vërtetimin e gjendjes faktike dhe shqyrtimin e provave. Mos ekzaminimi 
i palës nga ana e komisionit mjekësor ka bërë që ndaj palës të krijohet parafytyrim i 
gabuar. Aplikimi i gabuar i së drejtës materiale konsiston në faktin se, mu për shkak të 
vërtetimit të gabuar të gjendjes faktike, e paditura i ka aplikuar gabimisht dispozitat 
ligjore. Nga gjithë kjo që u përmend me sipër aktvendimi i atakuar me këtë padi cenon 
rëndë të drejtat e siguruara me Ligjin Nr.2003/23 dhe nenin 9 i Ligjit Nr.04/L-131 për 
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skemat pensionale të financuara nga shteti (Gazeta Zyrtare e Republikës së Kosovës 
Nr.35/05 qershor 2014), për pensionet e personave me aftësi të kufizuar në Kosovë, dhe 
me të drejtat tjera të përcaktuara në Kushtetutën e Republikës së Kosovës, pasi që në 
bazë të gjendjes shëndetësore dhe fizike pditësja është plotësisht e kufizuar në aftësinë 
për punë dhe nevojat e veta personale. Organi i administratës së shkallës së dytë, në 
vendimin e lëshuar nuk ka dhënë kurrfarë arsyetimi pse ato nuk janë marrë fare 
parasyshe provat dhe dëshmit por vetëm ka dhënë arsyetim të përgjithshëm se nuk ka 
dëshmi dhe ka refuzuar ankesën. Të meta të tilla qëndrojnë në shkeljen thelbësore të 
dispozitave të Ligjit të Procedurës Administrative. Andaj i propozoj Gjykatës të nxjerrë 
Aktgjykim me të cilin të aprovohet padia si e bazuar, të anuloj vendiminNr.6027216 të 
dt. 31.01.2019 të lëshuar nga M. e P. dhe M. S. si dhe të miratoj kërkesën e paditëses për 
njohjen e të drejtës në pension me aftësi të kufizuara të përhershme  dhe kjo nga dita e 
paraqitjes së kërkesës, po ashtu të urdhërohet e paditura që në afat prej 15 dite nga dita 
e pranimit të këtij aktgjykimi të nxjerr aktvendimin bazuar në këtë aktgjykim. 
  
E paditura, në përgjigjen në padi të datës 10.01.2020, ka theksuar se: Këshilli i Ankesave 
për P. me aftësi të Kufizuar, pas shqyrtimit të shkresave të lëndës, dokumentacionit 
mjekësor që gjendet në lëndë dhe vlerësimin e Komisionit mjekësor dhe  ka konstatuar 
se  Z. M. nuk ka dëshmi të mjaftueshme për të qenë shfrytëzues i pensionit me aftësi të 
kufizuara të plotë dhe e përhershme. E paditura i propozon gjykatës të të marrë 
Aktgjykim me të cilin refuzon kërkesëpadinë e paditëses në tërësi ti të pabazuar dhe lë 
në fuqi vendimin e të paditurës Nr.i dos.6027216 i dt.31.01.2019. 
  
Gjykata në seancën e datës 18.03.2021 ka bërë administrimin e provave dhe atë është 

administruar: Vendimi i MPMS-DP i dates 31.01.2019, raport Mjekësor i lëshuar me datë 

28.09.2018 nga Dr. M.Rr., dokumenti i titulluar “ vizite konsultative neuropsikiatrike e lëshuar 

me 12.02.2019, dt.23.07.2018, dt.14.05.2018, dt.15.09.2015, dt.03.11.2015, dt.22.04.2011, 

dt.16.08.20121, dt.15.12.2012, dt.26.08.2015, dt.23.05.2017, dt.22.06.2017, dt.25.11.2016,te 

lëshuara nga Dr.M. Rr., dëshmi mjekësore lëshuar nga Spitali Rezonanca- Dr.H.I. me 

dt.14.11.2012, dëshmia Mjekësore Mr-Angiography of brain i dt.01.10.2015, i dt.05.11.2015, i 

dt.29.11.2016, të lëshuara nga Dr.K.D. H., fleta përmbledhëse e daljes  e lëshuar nga Qendra 

Spitalore Universitare “N. T.” me dt.27.11.2015, letra informuese e lëshuar nga Qendra Spitalore 

Universitare “N.T.” ne Tirane me date 27.11.2015, raport i i vizitës i lëshuar me date 06.10.2015, 

raport nga konsulta i dt.02.02.2017, i dt.28.09.2018, i dt.04.01.2018, dt.03.01.2017, raporti i 

vlerësimit te komisionit mjekësor, vendimi i MPMS-DP i dt.05.11.2018, Ankesa e datës 

03.12.2018 

  

Gjykata vlerësoi ligjshmërinë e vendimit të goditur me padi në përputhje  me nenin 44 
të LKA-së dhe provave të administruara në shqyrtimin kryesor dhe gjeti se 
kërkesëpadia e paditësit është e pabazuar. 
 
Me vendimin e të paditurës, të dt.31.01.2019, është refuzuar ankesa e paditëses për njohjen 

e të drejtës në Pensionin e Personave me Aftësi të Kufizuar me arsyetimin se Këshilli i Ankesave 

si organi i shkallës së dytë me ekspert mjekësor të lëmive përkatëse duke vepruar sipas ankesës 

së znj.Z. M. ka shqyrtuar në tërësi shkresat e lëndës, pretendimet ankimore, dokumentacionin 

mjekësor si dhe vlerësimin e komisionit të shkallë se dytë  në përputhje me paragrafin 5 të nenit 

9 të Ligjit Nr.04/L-131,  dhe ka konstatuar se nuk janë ofruar dëshmi të mjaftueshëm për të qenë 
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përfitues i pensionit për persona me pa aftësi të përhershme, prandaj ky komision pajtohet me 

vlerësimin e komisionit të shkallës së dytë që nuk janë plotësuar kriteret e parapara me ligj. 

 

Paditësja e pakënaqur me këtë aktvendim, ka ushtruar padi, duke kundërshtuar të njëjtin si të 

kundërligjshëm.  

 

Gjykata për të vlerësuar ligjshmërinë e këtij vendimi, u bazua në LIGJI NR. 04/L-131 PËR 

SKEMAT PENSIONALE TË FINANCUARA NGA SHTETI , i cili në nenin 9 paragrafi 5 

ka përcaktuar: 

         5. Një person do të konsiderohet me pa aftësi të përhershme, nëse: 

5.1. ofron dëshmi se është me pa aftësi të përhershme para se të aplikojë për pension, duke 

siguruar të gjitha dëshmitë mjekësore;  

5.2. Komisioni Mjekësor vlerëson se ekziston pa aftësia e përhershme e punës të parashtruesi i 

kërkesës;  

5.3. Komisioni Mjekësor vlerëson paaftësinë në kohëzgjatje për periudhën prej një (1), tre (3) 

apo pesë (5) vitesh;  

 

Nga provat relevante të cilat u administruan, gjykata vërejti dhe atë nga: Vlerësimi  Komisioni 

Mjekësor i  dt.29.10.2018, se paditësit i ishte refuzuar e kërkesa lidhur me të drejtën në pension 

e personave me paaftësi të përhershme. Më pas kjo kërkesë ishte refuzuar, bazuar në vlerësimin 

e e dt.08.01.2019, edhe nga komision mjekësor që kishte vepruar në shqyrtim të ankesës, 

komisione të dyja këto që kishin pasur parasysh dhe shqyrtuar dokumentacionin mjekësor të 

parashtruar nga paditësja. 

 

Prandaj me që paditësja nuk kishte ofruar dëshmi të mjaftushme mjekësore që do të vërtetonin 

se e njëjta ka zvogëlim aktivitetit të përgjithshëm jetësor dhe ka paaftësinë e plotë dhe të 

përhershme jetësore, kusht ky ligjor, për njohjen e të drejtës në pensionin e Personave me Aftësi 

të Kufizuar, i përcaktuar nga Ligjit nr.04/L-131 për Skemat Pensionale të Financuara nga Shteti, 

përkatësisht nenit 9, paragrafi 5, gjykata vlerësoi se e paditura drejtë ka konstatuar gjendjen 

faktike, drejta ka aplikuar  të drejtën materiale dhe ligjin procedural kur ka refuzuar ankesën e 

paditëses si të pabazuar, dhe mbi këto arsye  aktvendimi kontestues i të paditurës vlerësohet i 

drejtë dhe i ligjshëm.  

 

Gjykata vlerësoi edhe pretendimet e paditëses të parashtruara në padi dhe të njëjtat i refuzoi si të 

pabazuara, sepse me provat e administruara, në kuptim të dispozitës së nenit 9 Ligjit nr.04/L-

131 për Skemat Pensionale të Financuara nga Shteti, është vërtetuar se paditësi nuk i plotëson 

kushtet ligjore për njohjen e të drejtës së kërkuar. 

 

Duke u bazuar në arsyet e dhëna me lartë, gjykata në kuptim të nenit 46.2, 64, lidhur me nenet 

5, 6, 38 të Ligjit për Konfliktet Administrative, ka vendosur si në dispozitiv të këtij aktgjykimi. 

 

 

 

 

GJYKATA THEMELORE NЁ PRISHTINË 

Departamenti për Çështje Administrative 

A.nr.446/19 datë 18.03.2021 

Zyrtarja Ligjore                                                                                                  G j y q t a r j a 

Gzona Rama Demaj                                                                                      Vjollca Limani  
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KËSHILLË JURIDIKE: Kundër këtij aktgjykimi është e lejuar ankesa, në afat prej 15 ditësh 

nga dita e marrjes së të njëjtit, në Gjykatën e Apelit në Prishtinë, përmes kësaj gjykate. 

 

 
 

 


