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A.nr.2709/18 

GJYKATA THEMELORE NЁ PRISHTINЁ-Departamenti për Çështje 
Administrative, me gjyqtaren Anita Nikçi-Morina dhe me  pjesmarrjen e 
bashkëpunëtorit profesional Ardian Maxhuni, në konfliktin administrativ së paditësit 
Rr. H .Xh. nga fshati Ll...komuna e P..., të cilin e përfaqëson sipas auorizimit avokat 
M. H  nga P..., kundër të paditurës M.P.M. S në Prishtinë/Departamenti i 
Administratës P..........për shkak të anulimit të vendimit, në shqyrtimin kryesor publik, 
me datë 14.12.2020 merr këtë:                                          

 

 

A K T G J Y K I M 

 
 I. APROVOHET  kërkesëpadia e paditësit Rr. H. Xh. nga fshati Ll.., komuna e 
P..ANULOHET vendimi i M.P.M.S e Republikës së Kosovës/Departamenti i P.... me 
seli në P...., Nr. 01-01/7805 të datës 15.10.2018 dhe çështja i kthehet të paditurës në 
rivendosje. 
 
 II. Secila palë i bartë shpenzimet e veta procedurale. 
           
 

A r s y e t i m 

 

Shqyrtimi shyqësor është mbajtur në prezencën e palës paditëse, përfaqësuesit të 

autorizuar të tij dhe në mungesë të palës së paditur, të ftuar me rregull,  konform 

dispozitës ligjore nga neni 41 i Ligjit Nr. 03/L-202 për Konfliktet Administrative . 

Paditësi përmes përfaqësuesit të autorizuar të tij ka paraqitur padi me datën 
13.11.2018 dhe në seancën e shqyrtimit gjyqësor me datën 14.12.2020, deklaron se  
mbetet  në tërsi pranë padis për anulimin e vendimit të MPMS  Nr. 01-01/7805 të 
datës 15.10.2018, me të cilin i është refuzuar ankesa për të drejtën e pensionit të 
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invalid të luftës, përfaqësuesi  me tej shton se paditësi gjatë kohës së luftës ishte 
pjesëtar i UCK-së në brigadën “Sh. Sh.”  i njëjti ishte dënuar me 5 vite burg  në cilësinë 
e pjesëtarit të UCK-së, andaj përfaqësuesi i paditësit  konsideron se vendimi i marr nga 
e paditura  është i padrejtë dhe i pa bazë, për arsye se paditësi  ka ofruar prova të 
mjaftueshme lidhur me gjendjen shëndetësorë të tij  në bazë të  cilave vërtetohet 
paaftësinë e tij ku ka paraqitur dëshmi mjekësore të mjaftueshme  të përshkruar 
hollësisht në raportet mjekësore të bashkuara në padi.  
 
E paditura në përgjegjien në padi të dt. 05.10.2020 e ka kontestuar në tërësi 
kërkespadinë e paditësit si të pabazuar, për arsye se vendimi i atakuar është i bazuar 
në të gjitha dispozitat në fuqi dhe pretendimet e palës paditëse për shkelje ligjore nuk 
qëndrojnë, andaj i ka propozuar gjykatës që pas administrimit të provave të marr 
aktgjykim me të cilin refuzohet në tërësi kërkesëpadia e paditësit si e pabazuar. 
 

Gjykata në seancën e shqyrtimit kryesor të dt.14.12.2020 ka bërë administrimin e 
provave dhe atë:  Vendimi i datës 15.10.2018, formulari për invalidët e luftës së UÇK-
se datë 08.05.2018, formular për aplikim në skemën e pensioneve dhe beneficioneve 
të familjeve të dëshmorëve, invalidëve te luftës, viktimave civile dhe kategorive te tjera 
te përcaktuara me legjislacion datë 12.12.2017, raport specialistik datë 01.12.2017, 
konfirmim nga Banka Ekonomike datë 12.12.2017, aktvendimi KR 30/99 datë 
04.06.1999 , vërtetim mbi heqje lirie datë 14.12.2000, vendim i datës 10.05.2018, 
kopja e letërnjoftimit paditësit, flet lëshimi me nr. Amzës 601 datë 27.04.2018, 
dokument mjekësor datë 21.06.2018, 01.06.2018, 04.05.2018, ankese e datës 
04.06.2018, dokument mjekësor datë 30.05.2018, vërtetim i datës 01.12.2017, 
certifikata e lindjes date 29.11.2017, certifikate e martesës datë 05.12.2017, certifikate e 
datës 24.12.2015, raport specialistik datë 04.01.2013, aktvendimin ne gjuhen serbe 
KB.6p.33/99 datë 09.06.1999 si dhe propozim akuzën ne gjuhen serbe KT-30/99 date 
08.06.1999 . 
  
Gjykata pasi që vlerësoi ligjshmërinë e vendimit të goditur me padi në përputhje me 
nenin 44 të LKA-së, provave të administruara në seancën e shqyrtimit kryesor dhe 
thënieve në shqyrtimin gjyqësor, gjeti se kërkesëpadia e paditësit është e  bazuar.  
 
Nga vendimi i kontestuar del se ai përmban të meta të tilla, për shkak të te cilave nuk 
mund të shqyrtohet ligjshmëria e tij. Të metat e tilla qëndrojnë në shkeljet thelbësore 
të dispozitave të Ligjit për Procedurën e Përgjithshme Administrative Nr.05/L-031. 
Shkeljet thelbësore të këtyre dispozitave konsistojnë në faktin se me nenin 47.2 
përcaktohet se struktura dhe elementet e detyrueshme të aktit administrativ të 
shkruar, ku një ndër këto elemente është se “1.Arsyetimi i siguron palës mundësinë që 
ta kuptojë aktin administrativ. Arsyetimi përmban:1.1. paraqitje të shkurtër të 
kërkesës së palës; 1.2. shpjegimin e situatës faktike mbi të cilën është marrë 
vendimi;1.3. shkaqet të cilat kanë qenë vendimtare gjatë vlerësimit të provave;1.4. 
bazën ligjore të vendimit dhe arsyen pse është e zbatueshme në rastin konkret; 1.5. 
shkaqet për të cilat nuk është pranuar ndonjëri nga pretendimet e palëve;1.6. në rastin 
e ushtrimit të diskrecionit, shpjegimin pse është ushtruar ai në mënyrën e dhënë në 
vendim.2. Një arsyetim që është dukshëm i pamjaftueshëm, i paqartë, kundërthënës 
apo i pakuptueshëm, është i barabartë me mungesën e tij”. Vendimi i kundërshtuar 
është juridikisht i pa qartë 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.  
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Paditësi i është drejtuar me kërkesë Ministrisë së Punës dhe Mirëqenies Sociale si 
organ i paditur për njohjen e statusit të  Viktimës së Luftës Civile në Kosovë 
mbështetur me disa dëshmi dhe prova (shih provat e administruara më lartë) lidhur 
me plagët e marra gjatë luftës në Kosovë. 

Organi i paditur në vendimin e atakuar kërkesën e palës e refuzon  duke iu referuar 
nenit 5 dhe nenit 1.2.1 dhe nenit 9 dhe 10 të Ligjit për Statusin dhe të Drejtat e 
Familjeve të Dëshmorëve, Invalidëve, Vete rënave dhe Pjesëtarëve të UÇK-së dhe 
Familjeve të Viktimave Pjesëtareve te  të Luftës Nr. 04/L-054   

 

Paditësi  ka ushtruar ankesë ndaj vendimit të organit të shkallës së parë në Komisionin 
e ankesave të MPMS-së me vendimin e datës 15.10.2018 Komisioni për Shqyrtimin e 
Ankesave në kuadër të Ministria e Punës dhe Mirëqenies Sociale e Republikës së 
Kosovës/ ka refuzuar ankesën e paditësit si të pabazuar. 

Gjykata i referohet nenit 14 para 1 të Ligjit nr. 04/l-054 për statusin dhe të drejtat e 
dëshmorëve, invalidëve, veteranëve, pjesëtarëve të ushtrisë çlirimtare të Kosovës, 
viktimave civile dhe familjeve të tyre, i cili përcakton se “Të drejtën në pensionin 
invalid or civil të luftës e realizojnë invalidët civil të luftës me shkallë të invaliditetit 
prej 40%-100%. 

 

Për më tepër Gjykata gjen se me qëllim të realizimit të të drejtave të përcaktuara me 
këtë ligj, sipas shkallës së invaliditetit, vlerësimin për shkallën e invaliditetit të 
invalidëve civil të luftës sipas paragrafit 2. të këtij nenit 14 të Ligjit nr. 04/l-054 për 
statusin dhe të drejtat e dëshmorëve, invalidëve, veteranëve, pjesëtarëve të ushtrisë 
çlirimtare të Kosovës, viktimave civile dhe familjeve të tyre e bën Komisioni Mjekësor 
i Shkallës së parë dhe të dytë i MPMS-së, i cili duke vepruar sipas kërkesës të 
paditësit nuk ka  përcaktuar shkallën e invaliditetit . 

Gjykata konsideron se arsyetimi i vendimeve administrative është element thelbësor i 
një vendimi të drejtë që ka për qëllim t’u tregojë palëve se janë dëgjuar, si dhe u jep 
mundësinë atyre ta kundërshtojnë atë. Parashtruesi i kësaj kërkese konsideron se tek 
kriteri për arsyetimin e vendimeve nuk mjafton që arsyetimi të jetë vetëm formalisht i 
pranishëm, edhe pse për vendimin në fjalë nuk plotësohet as ky kriter. Arsyetimi i 
vendimit duhet domosdoshmërish të plotësojë kriteret bazike, duke e përcaktuar 
shkallën në formë të përqindjes së invaliditetit të paditësit pas ekzaminimit nga ana e 
komisioneve mjekësore dhe të mos ketë të meta të tilla serioze që cenojnë standardin e 
vendimit të arsyetuar administrativ. 
   
Gjykata si rregull konfliktin administrativ e vendos në bazë të gjendjes faktike të 
vërtetuar nga ana e organeve administrative, ndërsa nga vendimi i goditur me padi 
nuk mund të kuptohet se si është vërtetuar gjendja faktike.  
 
Të metat e caktuara më lartë janë të atilla që e pengojnë vlerësimin e ligjshmërisë së 
vendimit të kundërshtuar dhe në këtë drejtim  gjykata e obligon organin e paditur që 
në ri-procedurë të veproj sipas vërejtjeve të dhëna në këtë aktgjykim dhe pasi ti 
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.  
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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 LKS-së, ka vendosur si në dispozitiv të këtij aktgjykimi.  

 
 

                                        GJYKATA THEMELORE NË PRISHTINË 

                                             Departamenti për Çështje Administrative 

                                                 A.nr.2709/18 me datë 14.12.2020 

                                                                                                               G j y q t a r j a 

                                                                                                            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.  
 


