
       
REPUBLIKA E KOSOVËS/REPUBLIKA KOSOVA 

 
A.nr.2493/18 

 
GJYKATA THEMELORE NЁ PRISHTINЁ, Departamenti për Çështje Administrative, me 
gjyqtaren Viollca Limani, bashkëpunëtoren profesionale Mirjeta Shala, në konfliktin 
administrativ të paditësit M.C., nga D.,  të cilin me autorizim e përfaqëson  L.K., avokate në 
P., kundër të paditurës Ministria e Punës dhe Mirëqenies Sociale – Departamenti i 
Administratës Pensionale të Republikës së Kosovës, në Prishtinë,  për shkak të anulimit të 
aktvendimit, pas shqyrtimin kryesor publik, të mbajtur në prani të autorizuarës së palës 
paditëse dhe në mungesë të palës së paditur, me datë  10.09.2019, mori këtë:   

 
A K T G J Y K I M 

 
I.       Aprovohet si e bazuar kërkesëpadia e paditësit  M.C., nga D.  

 
II.       ANULOHET aktvendimi i Ministrisë së Punës dhe Mirëqenies Sociale – 

Departamenti i Pensioneve në Prishtinë, i datës 28.09.2018 dhe çështja kthehet në 
rishqyrtim dhe rivendosje tek e paditura.  

 
A r s y e t i m 

 
Shqyrtimi kryesor në këtë çështje juridike, është mbajtur në kuptim të nenit 41 të Ligjit Nr. 
03/L-202  për Konfliket Administrative( më tutje LKA –së), në prani të autorizuares të palës 
paditëse dhe në mungesë të palës së paditur e ftuar në mënyrë të rregullt gjyqësore (Provë: 
fletëkthesa e datës 23.07.2019). 
 
Paditësi M.C. nga D., me datën 17.10.2018, në këtë gjykatë ka parashtruar padi me të cilën ka 
kërkuar  që padia dhe kërkesëpadia e tij të aporovohet si e bazuar ashtu që të anulohet 
vendimi i të paditurës  Minisitra e Punës dhe Mirëqenies Sociale-Departamenti i Pensoneve, 
si i kundërligjshëm  dhe paditësit ti njihet e  drejta në pension kontributpagues të moshës si 
dhe të detyrohet e paditura në kompensimin e pagave nga data e paraqitjes së kërkesës. E 
paditura me vendimin e atakaur  e ka refuzuar ankesën e paditësit nën arsyetimin se i njëjti 
nuk i plotëson kriteret ligjore të parapara me nenin 8 të Ligjit Nr.04/L-131 për Skemat 
Pensionale të Financuara nga Shteti për të qenë përfitues i pensionit kontribut pagues të 
moshës. Paditësi konsideron se vendimi i atakuar është marrë me shkelje të dispoizitave 
ligjore dhe vërtëtimit të gabuar të gjendjes faktike pasi që paditësi  ka ofruar prova se i 
plotëson kushtet për të qenë përfitues i kësaj të drejtë, këtë e dëshmon evidenca e krijimit të 
mardhënies së punës sipas të cilës shihet që paditësi ka krijuar mardhënie pune nga viti 1979 
në ndërmarrjen N.T.”D.” dhe duke qenë kështu në mardhënie deri me datën 1995. Nga kjo 
vërtetohet se paditësi ka mbi 16 vite përvojë pune. Më tutje  ka theksuar se paditësi ka 
punuar nga viti 27.12.1995 deri në vitin 1999 në ndërmarrjen  D.P.T.”K.” në P., gjë që 
deshmohet nga kontrata  me numër 149/1, si dhe në këtë ndërmarrje ka vazhduar të punojë 
edhe pas luftës deri në vitin 2009. Ndërsa e autorizuara e paditësit në seancën e shqyrtimit 
kryesorë dhë në fjalën e saj përfundimtare ka deklaruar se mbetemi në  tërësi pranë padisë 
dhe kërkesëpadisë te parashtruar në këtë gjykate, kjo duke u bazuar ne nenin 8 të Ligjit 
nr.Nr 04-L/131 për Skemat Pensionale të Financuara nga Shteti. Andaj i propozojmë 
gjykatës që pas administrimit të provave ta aprovoj kërkesëpadinë e paditësit M.C. si të 
bazuar, po ashtu të anulohet vendimi i MPMS-Sociale si i kundërligjshëm dhe të aprovohet 
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kërkesa për njohjen e të drejtës në pension si kontribut pagues të moshës dhe të detyrohet e 
paditura kompenzimin e pagave nga dita e paraqitjes së kërkesës. 
 
E paditrua me përgjigje në padi të parashtruar në këtë gjykatë me datën 31.05.2019 e ka 
kontestuar në tërësi kërkesëpadinë e paditësit si të pabazuar  duke theksuar se vendimi i 
atakuar është marrë konform me të gjitha dispozitat ligjore në fuqi dhe ajo në të cilën 
pretendon pala se ky vendim është marrë me shkelje ligjiore nuk qëndron fare dhe se pala 
paditëse pretendimet e veta nuk i ka vërtetuar me asnjë provë të vetme.Vendimi i atakuar 
është  marrë duke u bazuar ne nenin 8 të Ligjit Nr.04/L-131 për Skemat Pensionale të 
Finacuara nga Shteti,  ngase nuk janë bashkangjitur të dhëna për 15 vite stazh kontributiv 
gjegjësisht janë prezantuar prova materiale me të dhëna për (4 vite, 4 muaj e 0 ditë).  
 
Gjykata në seancën e shqyrtimit kryesore të mbajtur me datë datë 10.09.2019 ka bërë 
administrimin e provave dhe atë:  Vendimi i MPMS-DP i dt.14.08.2018, Ankesa e paditësit 
drejtuar Këshillit te Ankesave, Vendimi i MPMS-DP i dt 28.09.2018, Dokumenti me titullin 
zdravstvena nizhica me nr.380,379,375,377, Regjistri perkatësisht kopja nga libra Amë qe flet 
per themelimin e marrdhenies se punës se paditësit, Vërtetimi i dt.01.07.2033, 
Leterkonfirmimi i lëshuar nga AKP me dt.16.07.2018, Kontrata me nr 149/1 e dt.20.12.1995, 
Leterkonfirmimi i lëshuar nga AKP me dt prot.07.08.2018, Dosja e kerkeses per pensionin 
themelor te paditësit, Kërkesa per pension baze e dt.20.07.2018, Vendimi i dt.26.07.2018, 
Regjistrimi i aplikantit per pensionin baze i dt.25.07.2018, Formulari per hapjen e llogarisë 
rrjedhëse ne emër te paditësit, Certifikata e vendbanimit ne emër te paditësit, Ekstrakt nga 
regjistri qendror i gjendjes civile ne emër të paditësit, Deklarate e lëshuar nga banka 
ekonomike, Transkacionet e konsumatorit e keshuar nga KKFE –KESKO-KPSE dheVërtetimi 
i tatim paguesit i dt.21.06.2018.  
 
Gjykata vlerësoi ligjshmërinë e aktvendimit të goditur me padi në përputhje me nenin 44 të 
LKA-së dhe provave të administruara në seancën e shqyrtimit kryesor, ku ka gjetur se 
kërkesëpadia e paditësit është e bazuar. 
 
Nga aktvendimi i kontestuar del se ai përmban të meta të tilla për shkak të të cilave nuk 
mund shqyrtohet ligjshmëria e tij. Të metat e tilla qëndrojnë në shkeljet thelbësore të 
dispozitave të Ligjit për Procedurën Administrative. Shkeljet thelbësore të këtyre 
dispozitave konsistojnë në faktin se me nenin 46 këtij ligji është paraparë se akti 
administrativ, që në këtë rast nënkupton vendimin e goditur me padi, duhet të përmbajë 
përveç tjerash edhe një përmbledhje të konstatimeve faktike, bazuar në provat e paraqitura 
gjatë procedimit administrativ ose në faktet e siguruara nga administrata një deklarim të 
bazës ligjore në të cilat bazohet akti etj. Akti administrativ duhet të jetë i arsyetuar. Në nenin 
47 të po të njëjtit ligj, parashikohet se përveç rasteve ku ligji vet e parashikon dhënien e 
arsyeve, duhet të jepen domosdoshmërish arsyet për të gjitha ato akte, të cilat pjesërisht ose 
tërësisht mohojnë, shuajnë, kufizojnë apo prekin në një mënyrë apo tjetër të drejtat dhe 
interesat ligjore ose vendosin detyrime apo ndëshkime, përbëjnë një vendim të kundërt me 
pretendimet e palëve të interesuara, ose janë në kundërshtim me një informacion apo 
propozim zyrtar etj. Arsyetimet duhet të formulohen qartë dhe të përfshijnë shpjegimet e 
bazës ligjore dhe faktike të aktit. 
 
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 të 
lëndës është vërtetuar se nuk janë plotësuar kriteret për njohjen e të drejtës në Pension 
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Kontributpagues konform nenit 8 të Ligjit Nr.04/L-131 për Skemat Pensionale të Financuara nga 
Shteti ngase nuk janë prezantuar dëshmi të mjaftueshme në kuptim të ligjit të cekur më lartë për për 
15 vite stazh kontributiv gjegjësisht janë prezantuar prova materiale me të dhëna për (4 vite e 4 muja 
e 0 ditë).  
 
Për të vlerësuar ligjshmërinë e vendimit të goditur, gjykata iu referuar dispozitës së nenit 8 
paragrafi 1 të Lgjit NR. 04/L-13 për Skemat Pensionale të Financuara nga Shteti me të cilin 
është përcaktur që ”Të drejtën në pension kontributpagues 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”. 
 
Ndërsa me Udhëzimin Administrativ nr.09/2015 për Kategorizimin e Shfrytëzuesve të 
Pensionit Kontributpagues neni 6, paragrafi 2 është përcaktuar që “ Përvec kushteteve të 
përgjithshmë të përcaktuara në dispozitat e Ligjit në fuqi për Skemat Pensionale të Financuara nga 
Shteti, shfrytëzuesit aktual dhe ata që aplikojnë në të ardhmen, duhet të paraqesin dokumentet e 
nevojshme si: 2.1.Letërnjoftimin e Republikës së Kosovës, 2.2. Ekstraktin e Lindjes dhe 2.3 Të kenë 
stazh pensional kontributdhënës  së paku pesëmbëdhjetë(15) vjet para datës 01.01.1999, sipas Ligjit të 
SPI-së të Kosovës, nr.26/83” i cili duhet të vërtetohet me  ndonjë nga këto dokumente si : 2.3.1 
vendimin se ka qenë shfrytëzues i pensionit kontributpagues sipas dispozitave të Ligjit SPI-së Nr. 
26/83, para datës 01.01.1999; 2.3.2. çekun për pagesën e pensionit kontributiv sipas dispozitave nga 
Ligjit  SPI-së të Kosovës; 2.3.3. librezën e punës me numrin amëz të të siguruarit; 2.3.4.dëshmin se i 
ka paguar kontributet vet ose punëdhënësi ku ka punuar”.  
 
Nga libri i Ekstrakti amë i punëtorëve, dhe nga Letër Konfirmimi  i lëshuar nga Agjencia 
Kosovare e Privatizimit  me numër 1225/2018 e datës 16.07.2018, gjykata gjeti se paditësi ka 
krijuar mardhënie punë për herë të parë në vitin 1979, dhe nuk ka datë të ndëprejres së 
mardhënies së punës, ndërsa nga Vërtetimi  me Nr.6-04 i datës 01.07.2003 e lëshuar nga 
N.T.”D.” shihet se paditësi ka punuar në këtë ndërmarrje nga viti 1985 deri në vitin 
17.12.1995. 
 
Po ashtu nga Letër Konfirmimi  i lëshuar nga Agjencia Kosovare e Privatizimit  e datës 
07.08.2018 gjykata gjeti se është konfirmuar se duke iu referuar të dhënave nga Libri amëz 
nr.5306 të Ndërmarrjes Shoqëroe Komuna e Prizrenit, rezulton se i njëjti ka filluar 
marëdhiënien e punës në Ndërmarrjen Shoqërore(NSH)Prizreni me datën 27.12.1995 dhe 
sipas evidencës së librës amë të njëjtit nuk i është mbyllur mardhënia e punës, mirëpo në 
bazë të listës së punëtorëve e përpiluar nga menaxhmenti i NSH”K.”, rrjedh se paditësi ka 
qenë punëtor i NSH-së nga data 27.12.1995 deri në vitin 1999. Po ashtu fakti se paditësi ka 
krijuar mardhënie punë në NSH”K.” vërtetohet edhe nga kontrata  me numër 149/1 e datës 
27.12.1995. 
 
Në kuptim të kësaj, gjykata gjeti se e paditura nuk e ka vërtetuar gjendjen faktike pasi që me 
aktvendimin  e datës 14.08.2018 e njëjta ka konstatuar se  paditësi ka ofruar prova me të cilat 
dëshmohet se  i ka 13 vitë stazh kontributiv, ndërsa me vendimin e atakuar me padi, e 
paditura ka theksuar se paditësi ka ofruar dëshmi për stazh kontributiv vetëm për 4 vite  e 4 
muaj e 0 ditë, ndërsa bazuar provat të cilat gjenden në shkresat e lëndës, rezulton se paditësi 
ka ofruar prova nga të cilat kuptohet se i njëjti ka mbi 16 vite përvojë pune. Për më tepër e 
paditura në arsyetimin e vendimit të atakuar në asnjë pikë nuk ka theksuar se mbi cilat 
prova konkrete e njëta ka vërtetuar faktin se paditësi ka 4 vite 4 muaj e 0 ditë stazh 
kontributiv, por vetëm ka dhënë një arsyetim  në mënyrë të përgjithshme.  
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Gjykata si rregull, konfliktin administrativ e vendosë në bazë të gjendjes faktike të vërtetuar 
nga ana e organeve administrative, ndërsa nga aktvendimi i goditur me padi, nuk mund të 
kuptohet se si është vërtetuar gjendja faktike. 
 
Të metat e cekura më lartë janë të atilla që e pengojnë vlerësimin e ligjshmërisë së 
aktvendimit të kundërshtuar dhe në këtë drejtim gjykata e obligon organin e paditur, që në 
afat prej tridhjetë (30) ditësh, në ri-procedurë të veproj sipas vërejtjeve të dhëna në këtë 
aktgjykim dhe pasi t’i 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 LKA-së, ka vendosur si në dispozitiv të këtij aktgjykimi. 
 
 

GJYKATA THEMELORE NЁ PRISHTINЁ 
Departamenti për Çështje Administrative 

A.nr.2493/18 data: 10.09.2019 
 
 

Bashkëpunëtore profesionale                                                                                        Gj y q t a r e  
Mirjeta Shala                                                                                                                 Vjollca Limani 
                                                                                                           
                                                                                                          
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 


