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Numri i dokumentit:     01436712 

 
 
 

A.nr.635/18 

 

GJYKATA THEMELORE NЁ PRISHTINЁ - Departamenti për Çështje 

Administrative, me gjyqtaren, Anita Nikçi - Morina dhe me zyrtaren ligjore Albana 

Shabani në konfliktin administrativ të paditësit R. M.  nga  fshati Ll.  komuna e P., 

kundër të paditurës Ministria e Punës dhe Mirëqenies Sociale (MPMS) me seli në 

Prishtinë, për shkak të anulimit të vendimit, në seancën e shqyrtimit kryesor – publik, 

të mbajtur me dt.11.01.2021 merr këtë:   

 

 

                                                          A K T G J Y K I M 

 

REFUZOHET Kërkesëpadia epaditësit R. M.  nga  fshati Ll.  me të cilën ka kërkuar 

anulimin e vendimit Nr.6016587 i dt.03.01.2018 të lëshuar nga Ministria e Punës dhe 

Mirëqenies Sociale e Republikës së Kosovës/Departamenti i Pensioneve në Prishtinë, 

si e pabazuar. 

 

   A r s y e t i m  

 

Shqyrtimi kryesor - publik në këtë çështje juridike të konfliktit administrativ, është 

mbajtur    në kuptim të dispozitave ligjore nga neni 41 i Ligjit për Konfliktet 

Administrative, në prezencën e palës paditësit, dhe në mungesë të palës së paditur. 

 

Paditësi me padinë e parashtruar me shkrim pranë  gjykatës me datën 05.04.2018 të 

tij në fjalën përfundimtare të dhënë në shqyrtimin gjyqësor ka kërkuar  nga gjykata që 

të anulojë vendimin e të paditurës me nr. 6016587 i dt.03.01.2018me të cilën i është 

refuzuar ankesa si e pa bazuar, për njohjen e të drejtës në pension të personave me 

paaftësi të përhershme . Më tutje ka shtuar se ka probleme shëndetësore, duke 

pretenduar se vendimi kontestues i të paditurës Ministrisë së Punës dhe Mirëqenies 

Sociale është nxjerrë në bazë të vërtetimit të gabuar të gjendjes faktike si  dhe 

dispozitave ligjore në fuqi. 
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E paditura në përgjigjen në padi të dhënë me shkrim pranë gjykatës me dt. 14.06.2019 

e ka kontestuar në tërësi kërkesëpadinë e paditësit si të pa bazuar. Ka theksuar se 

vendimi i atakuar është marrë konform dispozitave ligjore në fuqi, andaj pretendimet 

e palës paditëse se vendimi është marrë me shkelje të natyrës ligjore nuk qëndrojnë, 

sepse pala paditëse lidhur me pretendimet e cekura nuk i ka vërtetuar me asnjë provë 

të vetme dhe vendimi i atakuar është i nxjerrë në pajtim me legjislacionin në fuqi dhe 

duke pasur parasysh arsyet e lartcekura i ka propozuar gjykatës  që pas administrimit 

dhe vlerësimit të provave ta refuzoj në tërësi kërkesë padinë e paditëses si dhe ta lë në 

fuqi vendimin e të paditurës .     

 

Gjykatanëseancën e shqyrtimitkryesor –publik me datën 11.01.2021, 

kabërëadministrimin e provavedheatë:  Vendimi i datës 03.01.2018 , raport nga 

konsulta datë 27.03.2018 , vërtetimi i datës 17.09.2015 , raporti mjekësor me nr. 

Protokolli 1179939 i datës 16.11.2014 , raporti specialistik i datës 22.12.2015 , 

aktgjykimi A.nr.336/16 i datës 23.10.2017 , kopja e letërnjoftimit paditësit , dosja e 

kërkesës për pensionin e personave me aftësi të kufizuara ,vlerësimi i komisionit 

mjekësor, akt përcjellësi i datës 15.11.2017, vendimi për pensionin e personave me 

aftësi te kufizuar datë 16.11.2015,  aktvendim me nr. Dosjes 6016587 datë 08.02.2016, 

ankesa e datës 29.12.2015, raporti specialistik i datës 28.12.2015, ekspertiza mjekësore 

e datës 30.11.2020, raporti specialistik i datës 19.11.2020. 

 

Gjykata vlerësoi ligjshmërinë e vendimit të goditur me padi në përputhje me nenin 44 

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

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

 

Me vendimin e organit të shkallës së parë është refuzuar kërkesa e paditësit për 

njohjen e të drejtës për pension të personave me aftësi të kufizuar. 

 

Në procedurën sipas ankesës, organi i paditur i ka shqyrtuar shkresat e lëndës dhe 

dokumentacionin mjekësor që gjendet në lëndë, vlerësimin e komisionit të shkallës së 

parë të datës 23.11.2017 në përputhje me nenin Gjykata për të vlerësuar ligjshmërinë e 

këtij akti, u bazua në  nenin 9 të  LIGJIT NR. 04/L-131 per  Skemat Pensionale të  

Financuara nga  Shteti     ka konstatuar se nuk ka dëshmi të mjaftueshme mjekësore 

për të qenë përzgjedhëse e  pensionit me aftësi të kufizuara, andaj e ka refuzuar 

ankesën e paditëses si të pabazuar.  

 

Paditësi  i pakënaqur me këtë vendim, ka ushtruar padi, duke kundërshtuar të njëjtin 

si të kundërligjshëm. Gjykata për të vlerësuar ligjshmërinë e këtij akti, u bazua në  

nenin 9 të   LIGJIT NR. 04/L-131 per  Skemat Pensionale të  Financuara nga  Shteti  i 

cili përcakton kriteret në bazë të  cilave një person fiton të drejtën për pension për 

persona me aftësi të kufizuar, gjithashtu në vlerësimin e komisionit mjekësor. Në bazë 

të vlerësimit të Komisionit Mjekësor, është vërtetuar se tek paditësi nuk ekziston 

aftësia e përhershme e kufizuar.  
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Gjykata në seancën përgatitore, me qëllim të vendosjes së çështjes në meritum, ex-

officio ka marr aktvendim për nxjerrjen e provës me ekspertizë nga institucioni i 

Qendrës Klinike Universitare e Kosovës (QKUK).  

 

Kjogjykatë pas administrimittëprovavesi me lartpasiikavlerësuarnjënganjëprovat-

raportinmjekësoredatësme 30.11.2020 në përbërje prej tre (3) profesionisteve të 

fushave përkatëse të caktuar për këtë ekspertizë: 

 

Nga ekspertiza mjekësore e përpiluar me datën 30.11.2020 nga ekspertët mjekësor dr.  

H. G. B.neurologe, dr. A.B. neurolog dhe dr.G. L.  – neurolog është konstatuar se 

sëmundja dhe pasojat e sëmundjes te pacienti  R. M. në bazë të ekzaminimit 

neurologjik dhe elektrofiziologjikkonkludojnë , duke qenë se nga dëmtimi fillestar ka 

kaluar një kohe e gjatë , aktiviteti i nervave të dëmtuara është përmisuar dukshëm 

mirëpo dëmtimet e forcës muskulore dhe deformimet të dorës konstatuara edhe nga 

ana e ortopedit janë zvogëluar dukshme cilësinë dhe aktivitetin  e dorës se majtë , gjë 

që pamundëson kryerjen  e çdo lloji pune e sidomos të atyre punëve ku kërkohet 

aktiviteti i plote i dy gjymtyrëve të sipërme , andaj  pacienti ka shkallën e zvogëlimit të 

aktivitetit të përgjithshëm jetësor prej 46.45%  sipas vlerësimit të kësaj Gjykatës është 

vërtetuar se paditësi  nuk  i plotëson kërkesat e ligjit për njohjen e të drejtës së 

kërkuar. 

 

Gjykata i vlerësoi të pabazuara  pretendimet e paditësit, sepse të njëjtat janë në 

kundërshtim me gjendjen faktike të vërtetuar nga ana e organit të paditur dhe nga ana 

e organit të shkallës së parë dhe në kundërshtim me vlerësimin e Komisionit Mjekësor 

në kuadër të paditurës si dhe me provat në shkresat e lëndës. Paditësi nuk ka arritur 

me asnjë provë që të vërtetoj pretendimet e tij , se qendron kjo gjendje faktike  është 

vertetuar nga raporti i ekspertizes 30.11.2020 të tre ekspert kanë kontastuar pas 

ekzaminimit të paditësit , raportet e dorëzuar në shkresat e lëndes është konstatuar se 

shkallëzimet nga sferat e sëmundjeve ekipi i eksperteve vlerësojnë se pacienti 

ballafaqohet me pamundësi të funksionimit jetësor dhe social ndërsa sa i përket, 

mirëpo sa i përket shkallës së invidalitetit jetësor pacienti ka shkallën e zvogëlimit të 

aktivitetit të përgjithshëm jetësor prej 46.45%. 

 

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.  
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GJYKATA THEMELORE NЁ PRISHTINЁ 

Departamenti për Çështje Administrative 

                                                  A.nr.635/2018 dt. 11.01.2021 

 

 

 

                                                                                                                          Gj y q t a r e    

Anita Nikçi - Morina 

 

 

 

 

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. 

 
 


