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Numri i lëndës: 2020:019372 

Datë: 30.04.2020 

Numri i dokumentit:     00914296 

               C.nr.130/2020 
 

 GJYKATA THEMELORE NË GJAKOVË, gjyqtari Besnik Bislimaj, me 
zyrtaren ligjore Merita Xharavina, në kontestin e paditëses Ministria e Punës dhe 

Mirëqenies Sociale – Departamenti i Administratës Pensionale të Kosovës, me seli 
në Prishtina, të cilën e përfaqëson me autorizim N.A. nga Prishtina, kundër të 

paditurit A.B. nga Gjakova, për shkak të begatimit të pa bazë, vlera e kontestit 
880 euro, pas mbajtjes së shqyrtimit kryesor të datës 09.03.2020, me datën 

30.04.2020, mori këtë: 
 

A K T GJ Y K I M 
 

I. APROVOHET kërkesëpadia e paditëses Ministria e Punës dhe 
Mirëqenies Sociale – Departamenti i Administratës Pensionale të Kosovës dhe 

DETYROHET i padituri A.B. nga Gjakova që shumën e mjeteve prej 880.00 euro 
të kthen në KSB të Kosovës në llogarinë rrjedhëse nr... në emër të pasurimit të 

pa bazë. Të gjitha këto në afat prej 15 ditësh nga dita e plotfuqishmërisë së këtij 
aktgjykimi, nën kërcënimin e përmbarimit me dhunë. 

 
II. Secila palë i bart shpenzime e veta procedurale.   

 
A r s y e t i m 

 
Pretendimet e palëve ndërgjyqëse 
 
Paditësja Ministria e Punës dhe Mirëqenies Sociale – Departamenti i 

Administratës Pensionale të Kosovës, pranë Gjykatës Komunale në Prishtinë ka 
parashtruar padi kundër të paditurit A.B. nga Gjakova, përmes së cilës ka 
theksuar se i padituri me datë 02.08.2004 ka paraqitur aplikacionin për Pension 

me Aftësi të Kufizuara me dokumentacionin mjekësor të plotësuar, kështu që 
duke u bazuar në raportin e specialistëve të lëmive shëndetësore përkatëse i ka 

njohur të drejtën në pension për pesë vite duke filluar nga data 01.01.2004 nga 
40€ në muaj. Ndërsa ndërprerja është bërë me datën 16.01.2006 për arsye se i 

padituri posedon firmën ‘“A.-T.”që në aplikacionin e datës 02.08.2004 nuk është 
dikur kjo rrethanë për arsye se aplikanti nuk ka dhënë shënime të sakta. 

Paditësja gjatë rishqyrtimit dhe monitorimit në teren si dhe nga ATK kanë 
konstatuar se pagesa është bërë në kundërshtim me ligjin pasi që personat që 

janë të punësuar nuk kanë të drejtë të jenë përfitues nga kjo skemë dhe 
obligohen që të kthej shumën e përfituar në mënyrë të pa ligjshme. Departamenti 

i Administratës Pensionale i Regjionit të Gjakovës ka ndërprerë me vendimin e 
datës 21.01.2006 në Gjakovë dhe ka obliguar që shumën e mjeteve të shfrytëzuar 
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pa bazë ligjore ti kthen në të njëjtën llogari , gjithashtu organi i shkallës së dytë 
ka refuzuar ankesën e datës 16.02.2006 dhe ka lënë në fuqi vendimin paraprak 

dhe ka obliguar që shumën e mjeteve të shfrytëzuara pa bazë ta kthen në fondin 
DAPK-së. Andaj ka kërkuar që të aprovohet kërkesë padia në tërësi si e bazuar, 

duke detyruar të paditurin A.B. nga Gjakova shumën e mjeteve prej 880€ të 
kthen në KSB të Kosovës. 

 
E autorizuara e paditëses, në seancën kryesore ka deklaruar se mbetet në 

tërësi pranë padisë dhe kërkesë së saj, i propozoj gjykatës që kërkesë padinë e 
paditëses ta aprovoi në tërësi si të bazuar, dhe ta detyroi të paditurin që të 

paguaj shumën prej 880€, në emër të pasurimit të pabazë si dhe shpenzimet e 
procedurës. Në fjalën përfundimtare e njëjta ka deklaruar se nga provat e 

administruara është vërtetuar në tërësi kërkesë padia e paditëses, andaj, dhe ka 
kërkuar na i padituri që shumën prej 880.00 euro, të kthehen në llogarinë ..., në 

emër të pasurimit të pa bazë ligjore tek paditësja Ministria e Punës dhe 
Mirëqenies Sociale. Nuk i ka kërkuar shpenzimet procedurale. 

 
I padituri A.B. gjatë shqyrtimit gjyqësor ka deklaruar se e kundërshton në 

tërësi padinë e paditëses si për nga baza, pasi që, unë konsideroj se shuma e 
kërkuar është tepër e lartë për faktin se unë vetëm një vit kam përfituar ndihmë 

sociale dhe atë shumën prej 440.00 euro dhe jo dy vite siç pretendon paditësi. 
Është e vërtetë se në kohën e aplikimit tim për përfitimin e presonit me aftësi të 

kufizuar, unë kam pasur të regjistruar biznesin tim “T.”, por me të njëjtin biznes 
shumë pak kam punuar pasi që nuk kam pasur mundësi dhe nuk kam pasur 

aftësi për të punuar. Në fjalën përfundimtare ka deklaruar se e kundërshtoj në 
tërësi padinë dhe kërkesë padinë e paditëses pasi që e njëjta është e pa bazuar si 

dhe lartësia e sajë sepse nuk është vërtetuar ma asnjë provë se të njëjtin më 
kanë realizuar mjete në shumën prej 880.00 euro, pasi që unë vetëm një vitë 

kam pranuar pensionin nga paditësja, andaj i ka propozuar gjykatës që padinë 
dhe kërkesë padinë e paditëses ta refuzoj në tërësi së të pa bazuar. Nuk i ka 

kërkuar shpenzimet procedurale.  
 

 
Gjendja faktike e vërtetuar 

 
Për vërtetimin e drejtë të gjendjes faktike gjykata ka administruar provat si 

në vijim: është bërë leximi i vendimit të lëshuar nga Departamenti i 
Administratës Pensionale të Kosovës me nr.25/44-06 të datës 16.01.2006; është 

bërë shikimi dhe leximi i vendimit të lëshuar nga Departamenti i Administratës 
Pensionale të Kosovës për pensionin e personave me aftësi të kufizuar me numër 

të dosjes 5003207 të datës 02.08.2004; bëhet leximi në formën e shikimit e 
pagesave të kryera për të paditurin A.B. për 6 muaj të vitit 2005 dhe 4 muaj të 

vitit 2004; është bërë leximi në aktvendimin me numër të dosjes 5003207 të 
datës 23.03.2006 e lëshuar nga Departamenti i Administratës Pensionale të 

Kosovës; është bërë leximi në vërtetimin e datës 24.01.2006 e lëshuar nga 
Ministria për Ekonomi dhe Financa – Administrata Tatimore e Kosovës në 

Gjakovë. 
 

 Gjykata pas vlerësimit të pohimeve të palëve ndërgjyqëse dhe provave të 
tjera, në kuptim të nenit 8 të Ligjit për Procedurën Kontestimore (LPK), me 
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kujdes dhe me ndërgjegje ka çmuar çdo provë veç e veç dhe të gjitha ato së 
bashku dhe ka gjetur se: 

 
 Kërkesëpadia e paditëses Ministria e punës dhe Mirëqenies Sociale është e 

pa bazuar. 
 

Nga leximi i vendimit të lëshuar nga Departamenti i Administratës 
Pensionale të Kosovës me nr.25/44-06 të datës 16.01.2006, gjykata ka vërtetuar 

faktin se me ketë vendim DAPK-ja ka ndërprerë pensionin për persona me aftësi 
të kufizuar ndaj A.B.t, për shkak se e ka konstatuar se nuk i plotëson kushtet 

ligjore për të drejtën e shfrytëzimit të pensionit Invalidor me arsyetimin se 
personat e aftë për punësim apo qe aktualisht janë të punësuar në çfarëdo 

mënyre duke përfshirë çfarëdolloj vetëpunësimi të përkufizuar me Ligjet tatimore 
të Kosovës nuk janë të përzgjedhur në skemën e PPAK-së, pasi që këtu i padituri 

A.B. ka punësim aktual ‘’auto-T. A.B.’’. 
 

Nga leximi i vendimit të lëshuar nga Departamenti i Administratës 
Pensionale të Kosovës për pensionin e personave me aftësi të kufizuar me numër 

të dosjes 5003207 të datës 02.08.2004, gjykata ka vërtetuar faktin se 
Departamenti i Administratës Pensionale të Kosovës ka miratuar kërkesën e këtu 

të paditurit A.B. duke ja njohur të drejtën e tij për përfitimin e pensionit për 
persona me aftësi të kufizuara, ashtu që i njëjti nga data 01.01.2004 të përfitoj 

shumën prej 40€ për çdo muaj, si dhe pagesa prej 320€ për muajt paraprak, për 
muajt të cilët kanë kaluar, që nënkupton se me rastin e aprovimit të kërkesës ju 

ka njohur e drejta për pagesën e muajve që kanë kaluar dhe në vazhdim tu 
deponohen mjete në shumë prej 40 euro për çdo muaj. E që gjykata nga leximi i 

pagesave të kryera për të paditurin A.B. për 6 muaj të vitit 2005 dhe 4 muaj të 
vitit 2004, ka vërtetuar se këtu paditësja i ka paguar të paditurit shumën e 

përgjithshme prej 360€ në xhirollogarinë personale të tij me numër ... 
 

Nga leximi i aktvendimit me numër të dosjes 5003207 të datës 23.03.2006 
e lëshuar nga Departamenti i Administratës Pensionale të Kosovës, gjykata ka 

konstatuar se Departamenti i Administratës Pensionale të Kosovës ka konstatuar 
me aktvendim se i padituri A.B. nuk i plotëson kriteret për përcaktimin e aftësisë 

së kufizuar dhe si i tillë obligohet që të kthej të gjitha shumat e paguara jo 
meritore të pensionit për persona me aftësi të kufizuara prej datës 01.01.2004. 

Kështu që DAPK – respektivisht Sektori i Ankesave pas shqyrtimit të 
dokumentacionit, konstaton se ankesa e të paditurit e datës 10.02.2006 është e 

pa vend, e njëjta refuzohet dhe në fuqi mbetet vendimi i datës 16.01.2006 me 
numër 5003207 i regjionit të Gjakovës. 

 
Nga leximi i vërtetimit e datës 24.01.2006 e lëshuar nga Ministria për 

Ekonomi dhe Financa – Administrata Tatimore e Kosovës në Gjakovë, gjykata ka 
vërtetuar se këtu i padituri A.B. nga Gjakova, ka në pronësi firmën ‘’A.T. A.B.’’ – 

NRB...., dhe i njëjti ka deklaruar dhe ka paguar të gjitha obligimet ndaj 
Administratës Tatimore të Kosovës. Ky vërtetim është lëshuar me datë 

06.06.2005 për çregjistrim të firmës, respektivisht për mbyllje të firmës. 
 

 
Baza ligjore 
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Me nenin 194 të Ligjit mbi Marrëdhëniet e Detyrimeve (LMD), është 
paraparë ‘’Secili person që pasurohet pa bazë ligjore në dëme të tjetrit, është i 
detyruar të kthej atë që ka marrë nga tjetri, ose ndryshe të kompensojë vlerën e 
fitimit të humbur’’ .  
 

Vlerësimi përfundimtar i gjykatës 
 

Në bazë të të gjitha provave të administruara të cilëve dhe gjykata ja fali 
besimin e plotë ka vërtetuar se kërkesë padia e paditëses është e bazuar ashtu që 

vendosi si në dispozitiv të këtij aktgjykimi. Për gjykatën nuk është kontestuese 
fakti se i padituri në kohen kur ka aplikuar për të përfituar pension të personit 

me aftësi të kufizuar ka pasë të hapur biznesin e tij “T...”, të cilin fakt i njëjti e ka 
pranuar edhe vetë në shqyrtimin kryesorë, i cili ka theksuar se “është e vërtetë se 
në kohën e aplikimit tim për përfitimin e presonit me aftësi të kufizuar, unë kam 
pasur të regjistruar biznesin tim “T...”,. Gjithashtu gjykata nga administrimi i 
provave ka vërtetuar se i padituri A.B. pasi që i është njohur e drejta e përfitimit të 
pensionit të personit me aftësi të kufizuar ka përfituar shumën prej 40 euro në 
muaj dhe atë për dy vite me radhë dhe atë shumën prej 880.00 euro dhe kjo 
vërtetohet nga vendimit të lëshuar nga Departamenti i Administratës Pensionale 

të Kosovës për pensionin e personave me aftësi të kufizuar me numër të dosjes 
5003207 të datës 02.08.2004, e cila ja ka njohur të drejtën për pension që nga 

data 01.01.2004 si dhe vendimi të lëshuar nga Departamenti i Administratës 
Pensionale të Kosovës me nr.25/44-06 të datës 16.01.2006, me të cilin i është 

ndërprerë pensioni i përfituar. Andaj, në bazë të këtyre vendimeve gjykata ka 
vërtetuar se i padituri për dy vite ka realizuar të ardhura nga paditësja në emër 

të përfitimit të pa bazë të pensionit të personit me aftësi të kufizuar. Gjykata 
duke analizuar të gjithë çështjen ka konstatuar dhe ka vërtetuar se i padituri pa 

bazë ligjore ka përfituar të ardhura nga paditësja duke bërë mashtrimin e 
paditëses në kohen e aplikimit të tij për të përfituar pension të personit me aftësi 

të kufizuar, pasi që i njëjti qëllimisht ka fshehur fakte përkatësisht ka fshehur 
biznesin e tij “T.”, i cili po të deklarohet si biznes nuk do ti kishte plotësuar 

kushtet ligjore për të përfituar nga pensioni i personave me aftësi të kufizuar, 
andaj një gjë të tillë i padituri duke e ditur një rrethanë të tillë, nuk e ka 

deklaruar biznesin e tij gjë që paditësen e ka vure në lajthim dhe pa bazë ligjore 
ka përfituar në shumën prej 880.00 euro. 

 
Gjykata analizoj edhe pretendimet e të paditurit në lidhje ma atë se 

paditësja nuk i ka paguar dy vite pension, por vetëm një vit në shumë prej 

440.00 euro dhe jo dy vite, për gjykatën ky pretendim nuk është i bazuar dhe si 
të tillë nuk e morri për bazë, pasi që i padituri nuk ka dorëzuar asnjë provë për 

të vërtetuar këtë fakt, pasi që i njëjti ka mundur të sjell prova për ta vërtetuar 
pretendimin e tillë. Sepse për gjykatën, nga provat e administruara është 

vërtetuar se i njëjti – i padituri ka përfituar për dy (2) vite dhe kjo vërtetohet nga 
vendimet e lartcekura, andaj këto pretendime të të paditurit janë vetëm 

deklarative dhe kanë për qëllim shmangien nga detyrimi ndaj paditëses 
 

 Gjykata ka vlerësuar edhe theksimet e tjera të palëve ndërgjyqëse, por ka 
ardhur në përfundim se të njëjtat janë pa ndikim në nxjerrjen e këtij aktgjykimi. 

 
Vendimi mbi shpenzimet procedurale është marrë konform nenit 450 të 

LPK-së, pasi që pala e paditur nuk i kërkoi të njëjtat.  
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Nga të lartcekurat u vendos si në dispozitiv të këtij aktgjykimi, e konform 

nenit 143 të LPK-së.  
 

 
GJYKATA THEMELORE NË GJAKOVË 

C.nr.130/2020, datë 30.04.2020 
 

 
          Gjyqtari 

     Besnik Bislimaj 
 

 
 KËSHILLA JURIDIKE: Kundër këtij aktgjykimi pala e pakënaqur ka të 

drejtë ankese në afat prej 15 ditësh pas ditës së pranimit, Gjykatës së Apelit në 
Prishtinë, nëpërmjet të kësaj gjykate.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


