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A.nr.530/17 

 

GJYKATA THEMELORE NЁ PRISHTINЁ, Departamenti për Çështje Administrative, me 

gjyqtaren Liridona Ajeti Kajtazi, me sekretare juridike Miradije Surdulli, në konfliktin 

administrativ sipas padisë të paditëses S. K., fshati V. i Suharekës, përfaqësuar me autorizim nga 

avokat S. S. Suharekë, kundër të paditurës Ministria e Punës dhe Mirëqenies Sociale, me bazën 

juridike: anulim vendimi, në shqyrtimin kryesor publik, me datë 13.07.2021, merr këtë:  

 

 

A K T G J Y K I M 

 

 

I. APROVOHET si e bazuar kërkesëpadia e paditëses S. K. fshati V i Suharekës. 

 

II. ANULOHET aktvendimi i të paditurës, Ministria e Punës dhe Mirëqenies Sociale në 

Prishtinë i datës 13.03.2017 dhe paditëses i njihet e drejta në Pension për Persona me Paaftësi 

të Përhershme nga data 16.04.2014 e deri më datë 13.12.2017.  

 

 

III. DETYROHET e paditura që paditëses t’ia kompensoj pagesat në mënyrë retroaktive në 

emër të Pensionit për Persona me Paaftësi të Përhershme (PPAK), nga data 16.04.2014 deri 

më datë 13.12.2017 në vlerë prej 75 (shtatëdhjetepesë) euro për çdo muaj, deri në pagesën 

definitive, në afatin prej 15 (pesëmbëdhjetë) ditësh nga dita e plotfuqishmërisë së këtij 

aktgjykimi, nën  kërcënimin  e përmbarimit me dhunë.  

 

 

IV. Ky aktgjykim zëvendëson aktin e anuluar dhe ka karakter të detyrueshëm. 

 

Arsyetimi 

 

Shqyrtimi gjyqësor i datës 13.07.2021 është mbajtur në kuptim të nenit 41 të Ligjit për Konfliktet 

Administrative në mungesë të përfaqësuesit të të paditurës  ftuar me ftesë të rregullt gjyqësore 
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datë  22.06.2021, në prezencën e përfaqësueses së palës paditëse, si dhe me prezencën e 

ekspertëve mjekësor. 

  

Paditësja në padi, me padinë  ka kërkuar që të vendoset çështja në mënyrë të pavarur, me 

kërkesën të aprovohet të tërsi si e bazuar kërkesëpadia e paditëses për realizimin e të drejtës në 

pension invalidor 100% që nga dita e ndërprerjes e në vazhdimësi, gjatë shqyrtimit gjyqësor ka 

kërkuar të aprovohet kërkesëpadia e paditëses të anulohet vendimi i datës 13.03.2017, duke 

theksuar mes tjerash se ngelim në tërësi si në padi të parashtruar të paditëse Sh. K. nga Suhareka 

parashtruar kësaj gjykate me dt 22.03.2017 përmes se cilës është kërkuar mbetja ne fuqi e 

aktgjykimi të kësaj gjykate A.nr1198/2014 i datës 23.11.2016 dhe plotfuqishme nga date 

30.11.2016 përmes se cilit Aktgjykimi është aprovuar si në tersi e bazuar padia e paditëse për 

realizimin për te te drejtën e realizimit e pensionit invalidore te cilin e gëzonte 1.01.2004 deri te 

01.01.2014 e ka realizuar ne mënyre te pandërprera mirëpo edhe për kundër faktit se pa aftësi 

saj ende ekzistonte 100 %, pa vërtetuar fare gjendjen faktike dhe pa shqyrtim mjekësore nga e 

paditura është ndërpre nga date 01.01.2014 deri me dt 17.05.2017, ku e njëjta ka ri aplikuar 

prandaj bazuar ne aktgjykimin e plote fuqishmi te kësaj gjykatë kërkojmë që nga e paditura ti 

kompensohet në mënyrë retroaktive pagesa për pension invalidore nga date 01.01.2014 deri me 

date 17.05.2018 pra për 53 muaj nga 75 euro që përfshin shumen 3975 euro. Meqenëse prove 

materialë raporte nga komision mjekësorë për periudhën kontestues nuk posedojmë dhe te njëjtës 

nuk është bërë ekzaminimi mjekësorë për periudhën   01.01.2014 deri dhjetor te viti  2017 kur 

ka ri aplikuar për pension invalidore propozojmë gjykatëse ex oficco te cekojë ekspertize  

mjekësorë i cili do te jepte konstatime dhe mendime se paditësja për ketë periudhe kohorë a 

paditësja a ka pas permisimi shëndetësor sipas te cilave është zvogëluare aftësia e saj ne cilat e 

paditura mund te thirrje për ndërprerje per pension invalidore pas se gjendja e saj nuk ka 

ndryshuar deri me sot nuk është ndryshuar për te mire asnjëherë te paditësja. 

 

 

Avokatura Shtetërore si përfaqësuese e të paditurës pranë kësaj gjykate përkundër pranimit të 

aktvendimit për përgjigje në padi e njëjta nuk ka adresuar pranë kësaj gjykate përgjigje në padi, 

kurse në shqyrtimin gjyqësor përmes përfaqësuesit ka deklaruar mes tjerash se  gjykatëse ja 

dorëzojmë te gjitha shkresat e lendes për rastin në fjalë dhe dëshiroj të shtoj se qëndrojmë prapa 

vlerësimeve të komisioneve mjekësorë të MMPS, nisur nga fakti që ligji nuk parasheh paaftësi 

të plotë dhe të përhershme por ata e ka afatizuar 1 dhe 5 vite, në kuptimi të kësaj në procedure 

te ri vlerësimit është refuzuar e drejta, vlerësimi i cili është bërë edhe nga komisioni tjetre 

mjekësor gjate shqyrtimi tjetër mjekësorë, gjate shqyrtimit të ankese si kundër edhe pas 

rekomandimit të gjykatëse për rishqyrtimi dhe rivendosje këtë lënde e ka shqyrtuar ne komision 

mjekësorë me mjeket të QKUK-së të cilët kanë ndarë mendimi me vlerësimin e shkalles e parë, 

përkatësisht shkalles se dytë prandaj i propozojë gjykatës që ankesën përkatësisht  padinë që ta 

hudhe si te pabazuar .Kurse më parashtresën e datës 14.06.2021 mes tjerash ka  deklaruar se e 

konteston në tersi si të pabazuar kërkesëpadinë dhe se vendimi kontestues është vendim i drejtë 

dhe i bazuar në ligj, ekspertizën mjekësore e kemi pranuar me kohë, por të njëjtën e 

kundërshtojmë nga fakti se asnjë dispozitë ligjore nuk e ka përcaktuar se pa aftësia e personave 

me aftësi të kufizuar përcaktohet nga mjek të Shërbimit Klinik Universitarë të Kosovës, nga se 

mjeket të cilët e kanë kryer ekspertizën, janë mjek specialistë por nuk janë eksperte për të 
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ekzaminuar aftësinë e kufizuar të parashtruesit të kërkesës së pensionit të aftësisë të kufizuar. 

MPMS harton një procedurë për formimin e komisionit mjekësorë që përbëhet prej 

profesionistëve mjekësorë të kualifikuar për të ekzaminuar aftësinë e kufizuar të parashtruesit të 

kërkesës të pensionit të aftësisë së kufizuar, duke kërkua të refuzohet si e pa bazuar kërkesëpadia 

dhe të mbetet në fuqi vendimi i të paditurës. 

 

Me qëllim të vërtetimit të plotë të gjendjes faktike, gjykata në procedurën e provave të shqyrtimit 

kryesor-publik të datës 13.07.2021 ka administruar provat si: : vendim dt. 13.03.2017, aktgjykim 

A.nr. 1198/2014 dt. 23.11.2016 , vlerësim i komisionit mjekësorë dt. 24.02.2017, akt përcjellës 

dt. 30.12.2016, njoftim dt. 23.12.2020, ekspertizë dt. 04.11.2020, ekspertizë dt. 03.04.2021, 

vendim dt. 23.10.2020, raport nga konsulta dt. 28.02.2014, raport mjekësorë dt. 30.05.2002 – 

14.06.2002, letër referuese dt. 22.05.2014, raport nga konsulta dt. 20.05.2014, vendim dt. 

23.12.2004, aktvendim dt. 29.05.2014, ankesë dt. 29.05.2014, rishqyrtim dhe rivlerësim i 

komisionit mjekësore dt. 24.03.2009, kërkesë dt. 14.12.2017, vendim dt. 17.05.2018, raport 

mjekësorë dt. 25.11.2017, raport specialistik dt. 10.11.2016, raport nga konsulta dt. 26.07.2017, 

fletë lëshim dt. 15.12.2015, dorëzim i dosjes dhe mendimi i ekspertëve dt. 06.10.2020, vendim 

dt. 13.03.2017, aktvendim dt. 11.11.2020. 

 

 

Në kuptim të nenit 13 të Ligjit për Konfliktet Administrative përcaktohet se : ‘’1. Konflikti 

administrativ mund të fillojë vetëm kundër aktit administrativ të nxjerrë në procedurën 

administrative në shkallë të dytë. 

  

2. Konflikti administrativ mund të fillohet edhe kundër aktit administrativ të shkallës së parë, 

kundër të cilit në procedurën administrative ankimi nuk është i lejuar’’, gjykata ju referuar 

vendimit përfundimtar administrativ në procedurën e shqyrtimit të kërkesëpadisë. 

 

Me vendimin  referuar datë aplikimi 23.12.2004 (datë 01.04.2009)   këtu paditëses i është 

miratuar pensioni i personave me aftësi të kufizuar  për periudhë 5 vjeçare. 

 

Me vendimin datë aplikimi 23.12.2004  ( datë 23.06.2005)  këtu paditëses i miratohet kërkesa 

për pensionin e personave me aftësi të kufizuar në shumë prej 40 euro për muaj me ftesë për 

rishqyrtim pas 5 vitesh. 

 

Me rivlerësimin e datës 16.04.2014 këtu paditëses i  është refuzuar kërkesa për pension të 

paaftësisë së kufizuar ( vendim i datës 17.04.2014). 

 

Me aktvendimin e datës 26.06.2014 refuzohet ankesa e datës 29.05.2014 e këtu paditëses  si e 

pa bazuar . 

 

Me vendimin  e datës 17.05.2018 miratohet kërkesa e këtu paditëses për njohjen e të drejtës në 

pension të personave me pa aftësi të përhershme prej datës 14.12.2017 në shumë prej 75 euro . 
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Paditësja e pa kënaqur me ndërprerjen e pensionit dhe referuar aktgjykimit A.nr.1198/2014 të 

datës 23.11.2016 me të cilin anulohet vendimi me nr.dosjes 5045733  datë 26.06.2014 i është 

drejtuar Gjykatës me padi që gjykata të vendosë ne mënyrë të pavarur dhe të merret aktgjykim 

për anulimin e vendimit të të paditurës datë 13.03.2017. 

 

Gjykata vlerësoi ligjshmërinë e vendimit të goditur në përputhje përputhje me nenin 43.3 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 pabazuar.   

 

Me qëllim të vendosjes meritorisht të këtë çështje juridike të konfliktit administrativ në 

mbështetje të nenit 43.3 të Ligjit për Konflikte Administrative dhe për të vërtetuar gjendjen 

faktike në këtë çështje, përkatësisht për ta përcaktuar drejtë paaftësisë e paditëses, me propozimin 

e palës  ka caktuar marrjen e provës me ekspertizë mjekësore. Me ekspertizën mjekësore të datës 

04.11.20 e plotësuar me ekspertizën e datës 03.04.2021 Qendra Klinike Universitare e Kosovës, 

me ekspertë mjekës Dr. A. K.i-kardiolog, Dr,T. S.-kardiolog, Dr. K. Sh.a-kardiolog, Dr. V S-

Neurologe, Dr.S.A.-Neurologe, Dr. T.K-Psikiatre kanë është dhënë konstatimin se konsiderojmë 

se dëmtimi funksional i zemrës duke u bazuar në NYHA klasifikimi është 40-45 %. Në bazë të 

tabelës për përcaktimin e shkallës së pa aftësisë definohet lëndim morfologjik i trurit me pasojë 

të deficitit motorik c. Në shkallë të lehtë 20%, lëndimi morfologjik i trurit me dëmtim në të folur 

b.në shkallë të mesme afazi 30%, gjendje depresive me shkallë të pa aftësisë aktualisht definohet 

nën 15 %. 

 

Në seancën e shqyrtimit gjyqësor eksperti mjekësorë Dr. Agim Krasniqi   deklaron :  referuar 

ekspertizës 04.11.2020, ne si komision në bazë të dokumentacionit që ka prezantuar pacientja 

dhe duke qenë se ishte prezentë vetë pacientja, pas ekzaminimit tonë si ekip kemi konstatuar se 

pacientja faktikisht i plotëson kriteret për vazhdimin e pensionit invalid, duke qen se ka edhe 

sëmundje të tjera për të cilat ne nuk e kemi  konsideruar se jemi kompetent dhe kemi vlerësuar 

kemi kërkuar edhe mendimin e neurologut dhe psikiatrit, prandaj edhe mbesim prapa ekspertizës, 

sa i përket ekzaminimit pacientja me të vërtete ka qenë në gjendje vërtetë  të rëndë kështu që 

mendojmë që është një gjendje e cila ka qenë e shfaqur më herët dhe ka vazhduar dhe mund të 

vazhdoj të përkeqësohet, në bazë të dokumentacionit dhe diagnozën kjo gjendje është shfaqur 

shumë më herët se viti 2002 , kurse sa i përket përqindjes qëndrojmë prapa deklarimit si në 

ekspertizë dhe është paaftësi e përhershme dhe parikthyeshme .  

 

Eksperti mjekësor Dr.  T. S  deklaron : e mbështes plotësisht deklarimin e ekspertit A. K. 

 

Ekspertja mjekësore Dr.V. S.   deklaron : referuar ekspertizë së datës 03.04.2021 si plotësim i 

ekspertizës së datës 04.11.2020 thekson, në bazë të ekzaminimit neurologjik dhe 

dokumentacionit që posedon pacientja dhe në bazë të dhënave anamnestike pacientja ka pësuar 

insult celebrovaskular qysh në vitin 1997 dhe si pasojë ka mbet deficiti neurologjik si 

hemiparencë e anës së majtë apo gjysëmparalizë,  deficit ky që e pamundëson jetën normale si 

aktivitetin në punë, në shtëpi që edhe mundet të përkeqësohet edhe ne vazhdim . Sa i përket 

përqindjeve të definuar si në ekspertizë të njëjtat ndikojnë në paaftësinë e punës 50% , kurse 
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periudha ashtu siç është cekur më lartë konstatohet si periudhe e shfaqjes  së paaftësisë së 

përhershme qysh në vitin 1997 .  

 

Ekspertja mjekësore Dr. T K. deklaron ; sipas të dhënave anamnestike me të ekzaminuarën 

intervistimi ka qenë i përcjellë me vështirësi për shkak të problemeve në të folur, kemi të bëjmë 

me komorbiditetin e sëmundjeve kështu që situata është e rënduar dhe e vështirë për trajtim, në 

ekzaminim klinik sipas kriterit diagnostik ICD10 ekzaminuara vuan nga diagnoza çrregullim 

depresiv, në bazë të tabelës për përcaktimin e shkallës së paaftësisë pacientja aktualisht definon 

15% pikën e paaftësisë . Referuar paaftësisë dhe ndikueshmërisë për punë duke pasur parasysh 

edhe problemet tjera shëndetësore kjo ndikon në paaftësinë për punë. 

 

Ekspertja mjekësore Dr. S. A. deklaron : pajtohem plotësisht me deklarimet dhe ekspertizën dhe 

mendimin e dhënë me shkrim . 

 

Ekspertiza nuk është kundërshtuar nga pala paditëse në seancën e shqyrtimit gjyqësor. 

 

Nga vlerësimi i mendimit të komisionit mjekësor të QKUK-së të datës 04.11.20,plotësuar me 

atë 03.04.2021 referuar deklarimeve të ekspertëve në shqyrtimin gjyqësor referuar gjendjes 

shëndetësore dhe pa aftësisë së përhershme të këtu paditëses, duke u bazuar në konstatimin  se 

sa i përket përqindjeve të definuar si në ekspertizë të njëjtat ndikojnë në paaftësinë e punës 50% 

, kurse periudha ashtu siç është cekur më lartë konstatohet si periudhe e shfaqjes  së paaftësisë 

së përhershme qysh në vitin 1997 . Po ashtu deklarimit nga ekspertët mjekësor sa i përket 

ekzaminimit pacientja me të vërtete ka qenë në gjendje vërtetë  të rëndë kështu që mendojmë që 

është një gjendje e cila ka qenë e shfaqur më herët dhe ka vazhduar dhe mund të vazhdoj të 

përkeqësohet , në bazë të dokumentacionit dhe diagnozën kjo gjendje është shfaqur shumë më 

herët se viti 2002 , kurse sa i përket përqindjes qëndrojmë prapa deklarimit si në ekspertizë , dhe 

është paaftësi e përhershme dhe pari kthyeshme . Po ashtu gjykata kishte parasysh edhe faktin 

se nga vetë e paditura me vendimin referuar datë aplikimi 23.12.2004 (datë 01.04.2009) këtu 

paditëses i është miratuar pensioni i personave me aftësi të kufizuar  për periudhë 5 vjeçare, me 

vendimin datë aplikimi 23.12.2004  ( datë 23.06.2005)  këtu paditëses i miratohet kërkesa për 

pensionin e personave me aftësi të kufizuar në shumë prej 40 euro për muaj me ftesë për 

rishqyrtim pas 5 vitesh. Me vendimin  e datës 17.05.2018 miratohet kërkesa e këtu paditëses për 

njohjen e të drejtës në pension të personave me pa aftësi të përhershme prej datës 14.12.2017 në 

shumë prej 75 euro . Andaj për gjykatën e paditura nuk ka arritur të ofroj prova se si është 

përmirësuar gjendja e këtu paditëses me faktin se e njëjta  para ndërprerjes së pensionit i kishte 

njohur pa aftësinë e paditëses, kurse në vitin 2014 të njëjtës ja ndërprenë, për ta njohur përsëri 

në vitin 2018 Andaj gjykata duke pasur parasysh konstatimet si në ekspertizë mjekësorë të datës 

04.11.2020 plotësimit të saj datë 03.04.2021, deklarimeve të ekspertëve si në shqyrtimin 

gjyqësor, vetë vendimeve të të paditurës e cila i  ka njohur aftësinë e kufizuar dhe të përhershme 

për këtu paditësen deri në vitin 2014 dhe pastaj edhe në vitin 2018, duke pasur parasysh se 

sëmundja-paaftësia ka qenë e mëhershme dhe se është avancuar, si dhe duke pasur parasysh 

konstatimin mjekësor lidhur me ecuria e sëmundjes konstatohet se këtu paditësja ka kufizim të 

aftësisë për punë, e cila sëmundje referuar deklarimeve në seancën e shqyrtimit gjyqësor është e 

pa kthyeshme dhe e cila përkeqësohet me vite, andaj paditësja i plotëson kushtet ligjore, për 
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njohjen e të drejtës në pensionin e personave me paaftësi të përhershme, i përcaktuar nga Ligjit 

nr.04/L-131 për Skemat Pensionale të Financuara nga Shteti, përkatësisht nenit 9, paragrafët 1 

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”, dhe neni 9 paragrafi 5 i  të njëjtit 

Ligj ku përcaktohet se: “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; 

5.4. Pas skadimit të afateve të përcaktuara në nënparagrafin 5.3 të këtij paragrafi personi i 

nënshtrohet procedurës së rivlerësimit mjekësor”. 

 

Prandaj gjykata vërteton se në bazë të mendimit të dhënë nga Ekspertë  Mjekësor- QKUK-së të 

datës 04.11.2020, plotësuar me datë 03.04.2021, provave të administruara në seancën e 

shqyrtimit kryesor, si dhe vetë vendimeve të të paditurës paditësja i plotëson kushtet për njohjen 

e pensionit për personat me paaftësi të përhershme përkatësisht kriteret nga neni 9 të Ligjit 

nr.04/L-131 për Skemat Pensionale të Financuara nga Shteti dhe mbi këto arsye edhe vendimi 

kontestues e konstaton si jo të drejtë dhe jo  të ligjshëm, duke  pasur parasysh po ashtu faktin se 

me vendimin e të paditurës datë  17.05.2018 të të paditurës këtu paditëses i është i është njohur 

e drejta në pensionin e personave me pa aftësi të përhershme prej datës 14.12.2017 dhe është 

ftuar për rishqyrtim pas tre viteve nga data e fitimit të së drejtës. 

 

Me nenin 2 paragrafi 2.1 të Ligjit për Procedurën Kontestimore,  përcaktohet:” Në procedurë 

kontestimore gjykata vendos brenda kufijve të kërkesave që janë parashtruar nga palët 

ndërgjyqëse”, i zbatueshëm në kuptim të nenit 63 të Ligjit për Konfliktet Administrative. 

 

 

Lidhur me periudhën e vendosjes si në pikën II të dispozitivit gjykata kishte parasysh nenin 20 

paragrafi 1 të Ligjit nr.04/L-131 për Skemat Pensionale të Financuara nga Shteti ku përcaktohet 

‘’Të gjitha pensionet që paguhen sipas këtij ligji, do të fillojnë të paguhen nga dita e parashtrimit 

të kërkesës’’, andaj gjykata kishte parasysh datën 16.04.2014, si periudhë e ndërprerjes dhe datën 

13.12.2017 si datë të miratimit të kërkesë nga këtu e paditura lidhur me njohjen e të drejtës në 

pension të personave me pa aftësi të kufizuar. Lidhur me lartësinë e shumës së pensionit, gjykata 

u bazua në shumën prej 75 (shtatëdhjetë e pesë) euro për çdo muaj, si dhe  Vendimit të Qeverisë 

së Kosovës, 01/176, të datës 10.03.2014.  

 

 

Andaj në kuptim të nenit 16 të Ligjit të lartcekur Kufizimet në numrin e pensioneve të paguara 

të këtij ligji përcaktohet ‘’Personat të cilët janë përfitues të të cilit do pension të Skemave 

pensionale të përcaktuara me këtë ligj, nën asnjë rrethanë, nuk mund të jenë përfitues të ndonjë 

pensioni nga skemat e veçanta pensionale të cilat menaxhohen dhe administrohen nga 
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Ministria’’, andaj edhe gjykata kishte referim datën 16.04.2014 -13.12.2017 si periudhë e 

ndërprerjes së pensionit, dhe vendimit të datës 17.05.2018 të të paditurës me të cilin  nga data 

14.12.2017 i është njohur e drejta në pension të personave me pa aftësi të përhershme. 

 

Gjykata vlerësoi edhe pretendimet e të paditurës dhe konstaton se të njëjtat janë të pa bazuara, 

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 paditësja  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 43.3, 46.2, lidhur me nenet 

5, 6, 38 dhe 67 të Ligjit për Konfliktet Administrative, ka vendosur si në dispozitiv të këtij 

aktgjykimi. 
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Sekretare Juridike                                                                                                      G j y q t a re 

Miradije Surdulli                                                                                         Liridona Ajeti Kajtazi 

 

KËSHILLË JURIDIKE: Kundër këtij aktgjykimi është e lejuar ankesa, në afat prej 15 ditësh, 

nga dita e marrjes të të njëjtit, Gjykatës së Apelit në Prishtinë, përmes kësaj Gjykate. 

 

 

 


