
 

REPUBLIKA E KOSOVËS 
REPUBLIKA KOSOVA – REPUBLIC OF KOSOVO 

GJYKATA E APELIT PRISHTINË 
 

 

1 (4)  

   
2
0
2
2
:1
8
0
1
6
5
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Numri i dokumentit:     03746603 

 

                            AA.nr.657/2022 

 

GJYKATA E APELIT E KOSOVËS– Departamenti për Çështje Administrative, në 

kolegjin e përbërë nga gjyqtarët: Delushe Halimi, kryetare e kolegjit, Mehmet Ndrecaj dhe Hajriz 

Hoti anëtarë, me bashkëpunëtoren profesionale Arjeta Syla, në konfliktin administrativ, sipas 

padisë së paditëses M.A. nga fshati S., Komuna e V., përfaqësuar me autorizim nga A. I., avokat 

në V., kundër të paditurës Ministria e Punës dhe Mirëqenies Sociale-Departamenti i 

Administratës Pensionale të Kosovës (MPMS-DAPK), të cilin e përfaqëson Avokatura 

Shtetërore, me bazë juridike njohja e të drejtës në pensionin e personave me aftësi të kufizuar, 

duke vendosur lidhur me ankesën e të paditurës të ushtuar kundër Aktgjykimit të Gjykatës 

Themelore në Prishtinë Departamenti për Çështje Administrative A.nr.763/16, i datës 

15.07.2022, në seancën e kolegjit të mbajtur me datë 06.12.2022 mori këtë: 

 

 

 

A  K  T  GJ  Y  K  I  M 

 

 

Refuzohet si e pabazuar ankesa e të paditurës Ministria e Punës dhe Mirëqenie Sociale-

Departamenti i Administratës Pensionale të Kosovës, e datës 16.08.2022, ndërsa Aktgjykimi i 

Gjykatës Themelore në Prishtinë-Departamenti për Çështje Administrative A.nr.763/16, i datës 

15.07.2022, vërtetohet. 

 

 

                          

A  r  s  y  e  t  i  m 

 

 

Gjykata e shkallës së parë, me Aktgjykimin e ankimuar në pikën I të dispozitivit ka vendosur: 

Aprovohet në tërësi si e bazuar kërkesëpadia e paditëses M.A. nga fshati S., Komuna e V. . Në 

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

Prishtinë/Departamenti i Administratës Pensionale, nr.... i datës ... si dhe vendimi i shkallës së 

parë i datës ... dhe paditëses i njihet e drejta në Pension për Persona me Aftësi të Kufizuar dhe 

atë deri më datën 30.11.2025. Në pikën III. Detyrohet e paditura Ministria e Punës dhe 

Mirëqenies Sociale-Departamenti i Administratës Pensionale të Kosovës në Prishtinë, që 
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paditëses t’ia kompensoj pagesat në mënyrë retroaktive në emër të Pensionit të Aftësisë së 

Kufizuar, nga data e ndërprerjes 12.02.2016 deri më 31.12.2020 në vlerë prej 75 (shtatëdhjetë e 

pesë) euro për çdo muaj, deri në pagesën definitive, duke llogaritur edhe kamatën ligjore prej 

8%, në afatin prej 15 (pesëmbëdhjetë) ditësh nga dita e plotfuqishmërisë së këtij aktgjykimi, nën  

kërcënimin  e përmbarimit me dhunë. Ndërsa nga data 01.01.2021 paditësja të paguhet në baza 

mujore në emër të të drejtës në Pension të Aftësisë së Kufizuar (PAK), në shumën e cila aplikohet 

për këtë lloj pensioni dhe atë për periudhën pesë (5) vjeçare, deri më datën 31.12.2025. Në pikën 

IV. Ky aktgjykim zëvendëson aktet administrative të anuluara dhe ka karakter të detyrueshëm. 

 

Kundër këtij aktgjykimi e paditura, përmes përfaqësueses Avokaturës Shtetërore, ka ushtruar 

ankesë me të cilën e ka kundërshtuar ligjshmërin e të njëjtit, për shkak të: shkeljes esenciale të 

dispozitave të procedurës administrative, vërtetimit të gabuar dhe jo të plotë të gjendjes faktike, 

zbatimit të gabuar të së drejtës materiale, me propozim që Gjykata e Apelit, të ndryshoj 

aktgjykimin A.nr.763/16 të datës 15.07.2022, të refuzoj padinë sit ë pa bazuar dhe të mbetet në 

fuqi Vendimi. 

 

Paditësja me datë 25.08.2022 ka ushtruar në gjykatë përgjigje në ankesë me të cilën e ka 

kundërshtuar të njëjtën, me propozim  që ankesa të refuzohet si e pa themelt dhe të vërtetohet 

aktgjykimi i goditur me ankesë. 

 

Gjykata e Apelit, shqyrtoi shkresat e lëndës aktgjykimin e ankimuar pretendimet në ankesë pas 

vlerësimit të tyre si në vështrim të nenit 49 të Ligjit për Konfliktet Administrative (LKA),dhe 

neni 194 të LPK-së, i zbatueshëm sipas nenit 63 të LKA, gjen se: 

 

Ankesa është e pabazuar.  

 

Nga shkresat e lëndës rezulton se e paditura me vendimin e datës 22.03.2016, ka refuzuar 

ankesën e paditëses M.A. me nr. ... të datës ... për njohjen e të drejtës në pension të personave 

me aftësi të kufizuar si e pa bazuar. Vërtetohet vendimi i Komisionit Mjekësor i shkallës së parë 

plotësisht i bazuar konform ligjit nr.2003/23. 

 

Paditësja, e pa kënaqur me vendimin e lartcekur, ushtron padi në gjykatë duke e kontestuar 

ligjshmërinë e të njëjtit, me propozim që gjykata pas anulimit të aktit kontestues ti njehë të 

drejtën në pension për persona me aftësi të kufizuar. Gjykata e shkallës së parë për këtë çështje 

mban seancë të shqyrtimit kryesorë me dt.15.07.2022, në prani të paditëses dhe në mungesë të 

palës së paditur, dhe pas administrimit të provave si dhe shkresave tjera të lëndës bien 

aktgjykimin e ankimuar me të cilin e aprovon kërkesëpadinë e paditëses si të bazuar dhe e anulon 

vendimin e të paditurës, duke vendosur decizivisht si në dispozitiv të aktgjykimit të ankimuar. 

Në arsyetim të aktgjykimit ndër të tjera ka theksuar se: Në bazë të ekspertizës mjekësore të datës 

23.01.2020, si dhe deklarimit të ekspertëve mjekësorë në seancën e shqyrtimit gjyqësor, gjykata 

gjen se paditësja vuan nga retardimi mendor i shkallës së lehtë, që karakterizohet me funksionim 

intelektual të ultë, dëmtim të sjelljes adaptive siç janë: kujdesi për veten, aftësia për të punuar 

dhe funksionimi shoqëror. Fillimi i hershëm i sëmundjes dhe i bashkëshoqëruar edhe me 

çrregullime në të dëgjuar dhe të folur, aktivitetet e kufizuara, vështirësi në komunikim dhe 

interaksionet sociale e pengojnë në kryerjen e aktiviteteve të përditshme dhe ka ndikim direkt në 

kufizimin e aftësisë së saj për punë. Kjo paaftësi tek paditësja është e përhershme duke pas 

parasysh se retardimi nuk shërohet dhe se kjo gjendje është që nga lindja dhe asnjëherë nuk është 

përmirësuar. Duke marr për bazë edhe problemet e tjera në të dëgjuar dhe në të folur, tek 

paditësja paraqesin nevojën edhe për përkujdesje me raste të caktuara edhe nga personi tjetër. 

Ekspertja mjekësore, ka propozuar që nëse paditëses i njihet e drejta në PPAK, kjo e drejtë t’i 
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njihet për të ardhmen për periudhën pesë (5) vjeçare, pasi që gjendja shëndetësore e saj është e 

pa përmirësuar.  

 

Në këtë kuptim dhe në bazë të provave në shkresat e lëndës, konkretisht raporteve mjekësore 

dhe ekspertizës mjekësore të datës 23.01.2020, si dhe deklarimit të ekspertëve mjekësor në 

seancë, gjykata konstaton se tek paditësja ekziston paaftësia e përhershme e kufizuar. Andaj, 

konform Ligjit Nr. 04/L-131 për Skemat Pensionale të Financuara nga Shteti i cili përcakton 

kriteret për përfitimin e drejtës në pension për persona me aftësi të kufizuar, gjykata vlerëson se 

paditëses duhet t’i njihet e drejta në pension për persona me aftësi të kufizuar dhe atë për 

periudhën prej datës kur i është refuzuar kjo e drejtë.  

 

Qëndrimin juridik të gjykatës së shkallës së parë si të rregullt dhe të bazuar në ligj në tërësi e 

pranon edhe kjo gjykatë, për arsye se aktgjykimi i ankimuar nuk është përfshirë me shkelje 

qenësore të dispozitave të Ligjit për Konfliktet Administrative, të cilat shkelje gjykata e shkallës 

së dytë i heton sipas detyrës zyrtare, në bazë të nenit 194 të Ligjit për Procedurën Kontestimore, 

të aplikueshëm sipas nenit 63 të Ligjit për Konfliktet Administrative. Gjykata e shkallës së parë, 

duke vlerësuar ligjshmërinë e aktvendimit të kontestuar në kuptim të nenit 44 par.1 të Ligjit për 

Konfliktet Administrative, në drejtim të pretendimeve në padi, provave të administruara në 

seancë gjyqësore si dhe pas shqyrtimit të shkresave të tjera të lëndës, me të drejtë iu ka referuar 

nenit 9 par.1, dhe 5 të Ligjit Nr.04/L-131 për Skemat Pensionale të Financuara nga Shteti. Sepse 

me paragrafin 1 përcaktohet se “1. 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”. Ndërsa me paragrafin 5 

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 

nën paragrafin 5.3 të këtij paragrafi personi i nënshtrohet procedurës së rivlerësimit mjekësor. 

 

Kolegji, po ashtu vlerëson se të gjeturat e Gjykatës së shkallës së parë janë të drejta dhe të 

bazuara sa i përket vërtetimit të gjendjes faktike, kur vendimin e saj e mbështet në  ekspertizës 

mjekësore të datës 23.01.2020, të cilët pas ekzaminimit të paditëses dhe dokumentacionit 

mjekësor i cili gjendet në shkresat e lëndës, si dhe ne seancën e shqyrtimit gjyqësor kanë 

deklaruar se paditësja vuan nga retardimi mendor i shkallës së lehtë, që karakterizohet me 

funksionim intelektual të ultë, dëmtim të sjelljes adaptive siç janë: kujdesi për veten, aftësia për 

të punuar dhe funksionimi shoqëror. Fillimi i hershëm i sëmundjes dhe i bashkëshoqëruar edhe 

me çrregullime në të dëgjuar dhe të folur, aktivitetet e kufizuara, vështirësi në komunikim dhe 

interaksionet sociale e pengojnë në kryerjen e aktiviteteve të përditshme dhe ka ndikim direkt në 

kufizimin e aftësisë së saj për punë. Kjo paaftësi tek paditësja është e përhershme duke pas 

parasysh se retardimi nuk shërohet dhe se kjo gjendje është që nga lindja dhe asnjëherë nuk është 

përmirësuar. Duke marr për bazë edhe problemet e tjera në të dëgjuar dhe në të folur, tek 

paditësja paraqesin nevojën edhe për përkujdesje me raste të caktuara edhe nga personi tjetër. 

Ekspertja mjekësore, ka propozuar që nëse paditëses i njihet e drejta në PPAK, kjo e drejtë t’i 

njihet për të ardhmen për periudhën pesë (5) vjeçare, pasi që gjendja shëndetësore e saj është e 

pa përmirësuar.  Mbi këto fakte gjykata e shkallës së parë me të drejtë e anulon vendimin 

kontestues të paditurës duke i njohur paditëses të drejtën ashtu siç përcaktohet në dispozitiv të 

aktgjykimit të ankimuar. 
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Sa i përket pretendimeve ankimore për shkelje esenciale të dispozitave procedurale, se gjykata e 

shkallës së parë me rastin e marrjes së aktgjykimit të ankimuar nuk i ka vlerësuar drejtë provat 

e paraqitura nga ana e të paditurës, dhe se arsyetimin e aktgjykimit e bazon thjeshtë në provat 

dhe të dhënat të cilat i arsyeton paditësi, ky pretendim nuk qëndron, meqë gjykata ka shqyrtuar 

padinë, fillimisht e ka dërguar padinë përfaqësuesit të paditurës në përgjigje në padi, pastaj ka 

caktuar seancën e shqyrtimit kryesor, ka nxjerr prova të mjaftueshme, që do të thotë se gjatë 

vlerësimit gjykata e shkallës së parë, nuk ka bërë shkelje të dispozitave procedurale të LKA-së. 

Ndërsa, sa i përket pretendimeve ankimore për vërtetimit të gabuar dhe jo të plotë të gjendjes 

faktike, se gjykata e shkallës së parë gjatë shqyrtimit të çështjes nuk i ka konstatuar fare faktet e 

rëndësishme për zgjidhjen e çështjes, por aktgjykimin e mbështet në provat e paditëses, duke 

mos marrë parasysh fare faktin se paditësja nuk ka sjellë dëshmi të mjaftueshme, duke kuptuar 

se nuk e ka arsyetuar paaftësinë e tij, për çka do të thotë se nuk ka dokumentacion mjekësor që 

do ta dëshmon të kundërtën. Gjithashtu, kjo gjykatë konsideron se këto pretendime ankimore 

janë të pa bazuara, për faktin se gjykata e shkallës së parë me rastin e shqyrtimit të padisë së 

paditëses, ka nxjerrë prova të mjaftueshme të cilat vërtetojnë se pretendimet e të paditurës janë 

të pa bazuara dhe të pa qëndrueshme, ngase të njëjtat janë në kundërshtim me gjendjen faktike 

të vërtetuar nga ana e gjykatës së shkallës së parë, dhe në kundërshtim me provat në shkresat e 

lëndës, meqë aktgjykimi i gjykatës së shkallës së parë është në pajtim me dispozitat ligjore nga 

neni 9 par.1, dhe 5 neni 9 pika 5.3 të Ligjit Nr.04/L-131 për Skemat Pensionale të Financuara 

nga Shteti, gjykata e shkallës së parë ia ka njohur këtë të drejtë paditësit për pesë (5) vite. Kurse, 

sa i përket pretendimeve tjera ankimore se gjykata e shkallës së parë për shkak të vërtetimit të 

gabuar dhe jo të plotë të gjendjes faktike, gabimisht ka aplikuar edhe të drejtën materiale, kolegji 

i kësaj gjykate këto pretendime ankimore nuk i aprovoi, sepse vlerësoi se janë të paqëndrueshme, 

të paargumentuara me prova konkrete të cilat do të gjenin mbështetje ligjore, dhe si të tilla janë 

pa ndikim në vërtetimin e gjendjes tjetër faktike nga ajo e vërtetuar edhe nga gjykata e shkallës 

së parë. Sepse, sipas vlerësimit të kësaj gjykate aktgjykimi i ankimuar i gjykatës së shkallës së 

parë, është i qartë dhe i kuptueshëm, si dhe përmban arsye të mjaftueshme për faktet vendimtare 

të cilat i pranon edhe kjo gjykatë. Andaj, ankesa e të paditurës u refuzua si e pa bazuar, ndërsa 

aktgjykimi i ankimuar u vërtetua si i drejtë dhe i ligjshëm. 

 

Duke marrë parasysh se gjykata e shkallës së parë, në mënyrë të drejtë ka zbatuar dispozitat 

procedurale dhe materiale me rastin e aprovimit të kërkesëpadisë së paditësit, e pasi që me 

pretendimet tjera ankimore të përsëritura të njëpasnjëshme, një aktgjykim i tillë nuk mund të 

vihet në pyetje, ankesa e të paditurës u refuzua si e pa bazuar, ndërsa aktgjykimi i ankimuar u 

vërtetua si i drejtë dhe i ligjshëm.  

 

Mbi këtë bazë e në mbështetje të nenit 49 të LKA-së, lidhur me nenin 200 të LPK-së, të 

aplikueshëm sipas nenit 63 të LKA-së, u vendos si në dispozitiv të këtij aktgjykimi.  

 

 

                             GJYKATA E APELIT E KOSOVËS – PRISHTINË 

                                         AA.nr.657/2022, me datë 06.12.2022 

 

                                                                                              Kryetare e kolegjit, 

                                                                                                             Delushe Halimi 


