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Gjykata Supreme e Kosovës, në kolegjin e përbërë nga gjykatësit, Nebojša Boričić, kryetar i kolegjit, 

Shukri Sylejmani dhe Emine Kaqiku, anëtarë, me pjesëmarrje të bashkëpunëtorit profesional Bujar Balaj, 

procesmbajtës, në çeshtjen e konfliktit administrativ të paditësit K.M. nga fshati K., Komuna e F., të cilin 

sipas autorizimit e përfaqeson B.T., avokat nga P., kundër të pandehurit – Ministrisë së Punës dhe 

Mirëqenies Sociale – Departamenti i Administratës Pensionale i Kosovës, për anulim të vendimit të të 

pandehurit nr. 5095533 i dt. 07.07.2016, duke vendosur lidhur me kërkesën e paditësit për rishqyrtim të 

jashtëzakonshëm të vendimit gjyqësorë të paraqitur kundër aktgjykimit të Gjykatës së Apelit AA.UZH/nr. 

441/2019, i dt. 10.12.2019, në seancën e kolegjit të mbajtur me datën 10.02.2020. ka marrë këtë:  

A K TGJ Y K I M 

Refuzohet si e pabazuar kërkesa e paditësit, K.M., për rishqyrtim të jashtëzakonshëm të 

vendimit gjyqësorë, e parashtruar kundër aktgjykimit të Gjykatës së Apelit të Kosovës AA.UZH/nr. 

441/2019 i dt. 10.12.2019.  

Arsyetim 

Me aktgjykimin e kundërshtuar të Gjykatës së Apelit të Kosovës AA.UZH/nr. 441/2019 i dt. 

10.12.2019, është refuzuar si e pabazuar ankesa e paditësit K.M., ndërsa është vërtetuar aktgjykimi i 

Gjykatës Themelore në Prishtinë – Departamenti për çeshtje administrative U.A. 1167/2016 i dt. 

24.04.2019, me të cilin është refuzuar si e pabazuar kërkesë padia lidhur me anulimin e vendimit të të 

pandehurit – Ministrisë së punës dhe i mireqenies sociale – departamenti i administratës pensionale nr. 

5095533 i dt. 07.07.2016.  

Paditësi pran kësaj gjykate ka paraqitur kërkesën për rishqyrtim të jashtëzakonshëm të vendimit 

gjyqësorë me anë të cilës në tërësi e konteston ligjshmërinë e aktgjykimit të cekur të Gjykatës së Apelit 

të Kosovës, për shkak të shkeljes së të drejtës materiale, me propozimin që kërkesa të aprovohet dhe të 

shfuqizohet aktgjykimi i goditur i Gjykatës se apelit, dhe lënda t’I kthehet asaj gjykate për rishqyrtim dhe 

vendosje.    

Gjykata Supreme e Kosovës ne pajtueshmëri me nenin 53 të Ligjit për konfliktet administrative , 

ka mbajtur seancen, dhe pas vlerësimit të aktgjykimit të kundërshtuar, pohimeve në kërkesën e 

paditësit për rishqyrtim të jashtëzakonshëm të vendimit gjyqësorë dhe pas vlerësimit të shkresave tjera 

të lëndës, ka gjetur se:  

Kërkesa e paditësit për rishqyrtim të jashtëzakonshëm të vendimit gjyqësorë, është e pabazuar.  

Nga shkresat e lëndës rezulton që me aktgjykimin e kontestuar të Gjykatës së Apelit në Prishtinë 

AA.UZH/nr. 441/2019, i dt. 10.12.2019, është refuzuar si e pabazuar ankesa e paditësit, K.M., ndërsa 

është vërtetuar aktgjykimi i Gjykatës Themelore ne Prishtinë – departamenti për çeshtje administrative 

U.A. 1167/2016, , me të cilin është refuzuar si e pabazuar kërkesë padia e paditësit për anulimin e 

vendimit e të pandehurit – Ministrisë së Punës dhe Mireqenies Sociale – departamenti për 



administratën pensionale nr. 5095533 i dt. 07.07.2016 për njohjen e së drejtës në pension për personat 

me aftësi të kufizuara.  

Duke vendosur sipas kërkesës për rishqyrtim të jashtëzakonshëm, Gjykata Supreme pas 

vlerësimit të aktgjykimit të kundërshtuar dhe shqyrtimit të pohimeve nga kërkesa, ka gjetur se gjykata e 

shkallës së dytë ka vepruar drejtë kur ka refuzuar si të pabazuar ankesën e paditësit dhe ka vërtetuar 

aktgjykimin e shkallës së parë. Qëndrimin juridik të Gjykatës së Apelit në plotësi e ka pranuar edhe kjo 

gjykatë , meqë aktgjykimi i kundërshtuar nuk është i përfshirë me shkelje në të cilat paditësi thirret në 

kërkesë.   

Neni 9, paragrafi 1 dhe 5 i Ligjit për skemat pensionale të financuara nga shteti nr. 05/L-131 ka 

parashikuar që pensioni i paaftësisë së përhershme do të ofroj mbështetje financiare personave të 

zgjedhur në pajtueshmëri me kriteret e përcaktuara sipas  këtij ligji dhe me mjetet e buxhetit të 

Republikës së Kosovës  të ndara për këtë qëllim. Si person me paaftësi të përhershme për punë  do të 

konsiderohet personi i cili, para se të paraqes kërkesën për pension, ofron dëshmi për paaftësi të 

përhershme duke dorëzuar me këtë rast të gjtha deshmitë mjeksore. Ekzistimin e paaftësisë së 

përhershme të parashtruesit të kërkeses e vlerëson komisioni mjekësorë.  Komisioni mjekësorë vlerëson 

shkallën e paaftësisë për periudhën prej një (një), tre (3), pesë (pesë) vjet. Pas skadimit të afateve të 

mësipërme, personi i nënshtrohet procedurës së rivlerësimit mjekësorë. 

Sipas dëshmive në dosje të lëndës, konstatimeve dhe mendimeve të komisionit mjekësorë, kjo 

gjykatë ka vërtetuar që paditësi nuk ka paraqitur mjaft të gjetura mjekësorë të cilat do të vërtetonin 

pohimet e paditësit se ai ka plotësuar të gjitha kushtet e domosdoshme për njohje të së drejtës për 

pension për persona me aftësi të kufizuara. Ne fakt, gjykata e shkallës së parë ka marrë aktvendim për 

angazhim të ekspertit mjekësorë për hirë të vërtetimit të drejtë dhe të plotë të gjendjes faktike në këtë 

çeshtje juridike. Duke vepruar sipas aktvendimit të cekur lidhur me angazhimin e ekspertit të fushës 

mjekësorë, Qendra Klinike Universitare e Kosovës i ka dorëzuar gjykatës ekspertizen profesionale me 

shkrim me dt. 23.11.2018. Në bazë të ekspertizës së cekur të dt. 23.11.2018,   në mënyrë të 

pakontestueshme është vërtetuar se nga aspekti ortopedik ka ardhur deri tek zvoglimi i aktiviteteve të 

përhershme jetësore të paditësit për 35%. Sa i përket diagnozës, Sy. Depresivun, komisioni i përbërë 

prej 3 neurologëve ka vendosur se ka nevojë për konsultim lidhur me këtë. Ne bazë të analizës 

psikiatrike të dt. 15.03.2019, është konstatuar se kjo nuk ka të bej me çrregullim të aktiviteteve të 

përditshme jetësore, gjegjësisht të aktiviteteve të përgjithshme jetësore në lartësi prej 5%.  Sipas 

ekspertizës së cekur mjekësore në mënyrë të pakontestueshme është vërtetuar që paditësi nuk i ka 

plotësuar kushtet për të realizuar të drejten në pension për persona me aftësi të kufizuara, në 

pajtueshmëri me dispozitat e përmendura të Ligjit për skemat pensionale të financuara nga shteti nr. 

04/L-131.  

Në fakt, sipas dokumentacionit mjekësorë të paditësit, siç janë rezultatet nga kontrolli i kryer, 

ekspertizës së ekspertit të Qendrës Klinike Universitare të Kosovës në Prishtinë si dhe të dëshmive tjera 

nga dosja e lëndës, kjo gjykatë ka vërtetuar se i njejti nuk ka ofruar mjaft dëshmi që vërtetojn shkallën e 

paaftësisë së tij në me shumë se 90%. Duke u nisur nga fakti se nuk ekziston paaftësi e plotë dhe e 

përhershme dhe qe paaftësia për punë nuk oshtë e plotë dhe e përhershme, rrjedhimisht sipas 



mendimit të kësaj gjykate dhe në., bazë të këtyre rrethanave paditësi nuk i ka plotesuar kushtet për të 

fituar të drejtën për pension të personave me aftësi të kufizuara.  

Nga ajo u parashtrua lart, Gjykata Supreme ka gjetur se pohimet në kërkesë të paditësit për 

rishqyrtim të jashtëzakonshëm  të vendimit gjyqësorë, janë të pabaza sepse nuk kane ndikim për 

vërtetim ndryshe të gjendjes faktike nga ajo që ka tashmë ka vërtetuar gjykata e shkallës së dytë. Sipas 

vlerësimit të kësaj gjykate, aktgjykimi i kontestuar është i qartë dhe i kupteshëm. Në arsyetimin e 

aktgjykimit të kundërshtuar janë dhënë mjaft arsye e të cilat i pranon edhe kjo gjykatë. Gjykata vlerëson 

se e drejta materiale është zbatuar në mënyrë të drejtë dhe nuk është shkelur ligji në dëm të paditësit.  

Nga ajo që tha lart, dhe në bazë të nenit 52 paragrafi 1 i Ligjit për konflikte admnistrative.është 

vendosur si në dispozitiv të kësaj gjykate. 

GJYKATA SUPREME E KOSOVËS NË PRISHTINË 

Data, 10.02.2020, UZVP-ARJ.nr. 27/2020 

 

Procesmbajtës,         Kryetar i kolegjit,  

Bujar Balaj        Nebojša Boričić 

 

 

Përktheu, Drita Kelmendi 

     

 

 


