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Numri i dokumentit:     03546833 

 

 

A.nr.2366/2018 

 
GJYKATA THEMELORE NË PRISHTINË-Departamenti për Çështje Administrative, me 

gjyqtaren, Liridona Ajeti Kajtazi, me sekretare juridike Nazife Sheholli, në konfliktin 

administrativ sipas padisë së paditëses A...K...., përfaqësuar nga kujdestari i përhershëm F...K...., 

P..., rr.”N... B...”, nr..., kundër të paditurës M...P..M...S..., përfaqësuar nga Avokatura Shtetërore, 

me bazën juridike: anulim i vendimit, në seancën e shqyrtimi gjyqësor të mbajtur me prezencën 

e kujdestarit të përhershëm të paditëses, me datë 19.10.2022, merr këtë : 

 

AKTGJYKIM 

 

REFUZOHET kërkesëpadia e paditëses A...K...., përfaqësuar nga kujdestari i përhershëm 

F...K...., Prishtinë, kundër të paditurës M...P..M...S... me të cilën ka kërkuar që të anulohet 

vendimi i të paditurës i datës 17.08.2018, si e pabazuar. 

                                                  

                                                                  A r s y e t i m  

 

Paditësja përmes kujdestarit të përhershëm me padi dhe rregullimin e padisë ka kërkuar anulimin 

e vendimit të datës 17.08.2018. Gjatë shqyrtimit gjyqësor mes tjerash ka theksuar se nuk kam 

çka të shtoj, ekspertiza e ka përcaktuar, sa i përket pa aftësisë së përhershme merr pension. 

 

E paditura në përgjigjen në padi e ka kontestuar në tërësi kërkesëpadinë e paditëses si të pa 

bazuar, duke propozuar të refuzohet kërkesëpadia e paditëses dhe të mbetet në fuqi vendimi i të 

paditurës. 

 

Bazuar në aktvendimin e QPS të datës 28.06.2022, sipas caktimit të kujdestarit të përhershëm 

është vazhduar procedura me prezencën e kujdestarit të përhershëm të këtu paditëses të caktuar 

si në këtë vendim të QPS. 

 

Shqyrtimi kryesor në këtë çështje juridiko-administrative, është mbajtur  në kuptim  të nenit 41 

të Ligjit për Konfliktet Administrative (LKA), me prezencën e kujdestarit të përhershëm të 

paditëses, në mungesën e të paditurës e ftuar me ftesë të rregullt gjyqësore. 
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Në kuptim të nenit 368 të Ligjit për Procedurën Kontestimore, i zbatueshëm në kuptim të nenit 

63 të Ligjit për Konfliktet Administrative, duke pasur parasysh edhe deklarimin e kujdestarit të 

përhershëm të këtu paditëses se nuk ka pyetje për ekspertët dhe se mund të vazhdohet me 

shqyrtimin, gjykata ka mbajtur seancën. 

 

Me qëllim të vërtetimit të gjendjes faktike, gjykata në procedurën e provave të shqyrtimit kryesor 

– publik të datës 19.10.2022 ka administruar provat dhe atë si në vijim: vendim dt.17.08.2018, 

aktvendim i dt.23,04.2018, udhëzim 07.03/2018 , 18.11.2008, 26.05.2016, 06.03.2018, vendim 

04.06.2018, 28.03.2018, raport mjekësor 24.08,1999, raport konziliar 08.03.2017, aktvendim 

26.03.2018, vendim 28.02.2019, formular 03.04.2018, vlerësim i komisionit vlerësues 

04.06.2018, raport konziliar 03.08.2017, raport-ekspertizë bashkangjitur aktit përcjellës të 

dt.19.11.2021, aktvendim dt.28.06.2022, certifikatë dt.19.04.2022, ekspertizë mjekësor 

dt.24.12.2021  

 

Nga vendimi i datës 17.08.2018 konstatohet refuzimi i ankesës të këtu paditëses për njohjen e të 

drejtës në kompensimin për personat paraplegjik dhe tetraplegjik për arsye se nuk janë plotësuar 

kushtet ligjore. 

 

Gjykata vlerësoi ligjshmërinë e vendimit të goditur në përputhje me nenin 43.3 të LKA-së dhe 

provave të administruara në seancën e shqyrtimit kryesor, ku ka gjetur se kërkesëpadia e 

paditëses është e pabazuar.   

 

Për të vlerësuar këtë, gjykata fillimisht iu referua Ligji Nr. 05/L -067 për Statusin dhe të Drejtat 

e Personave Paraplegjik dhe Tetraplegjik neni 3 paragrafi 1 përcaktohet : 

 

” 1.1. Paraplegjikët – janë personat të cilët si shkak i sëmundjes apo dëmtimit të sistemit nervor 

qendror apo periferik kanë humbur në formë të përhershme mundësinë e zhvendosjes dhe lëvizjes 

së ekstremiteteve të poshtme. 

 1.2. Tetraplegjikët – ose (kuadriplegjikët) – janë personat të cilët si shkak i sëmundjes apo 

dëmëtimit të sistemit nervor qendror apo periferik kanë humbur në formë të përhershme 

mundësinë e zhvendosjes dhe lëvizjes të ekstremiteteve të sipërme dhe të poshtme”. 

 

Me nenin 7 paragrafi 2 të Ligji Nr. 05/L -067 për Statusin dhe të Drejtat e Personave Paraplegjik 

dhe Tetraplegjik përcaktohet:  

 

“2. Përfituesit e këtij ligji, në bazë të vlerësimit nga komisioni vlerësues, të cilët kanë pasoja të 

përhershme dhe të plota në inkontinencë, përdorin medikamente në baza ditore, kanë humbje të 

ndjeshmërisë së plotë të ekstremiteteve dhe me qëllim të parandalimit të plagëve dekubitare 

marrin një shumë shtesë prej pesëdhjetë përqind (50%) të kompensimit nga paragrafi 1 i këtij 

neni”. 

 

Me nenin  8 paragrafi 1 të Ligji Nr. 05/L -067 për Statusin dhe të Drejtat e Personave Paraplegjik 

dhe Tetraplegjik  përcaktohet se :  
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“Përfituesve të këtij ligji u njihet e drejta për një kujdestar personal, në bazë të vlerësimit nga 

komisioni vlerësues, me qëllim të ofrimit të kujdesit dhe shërbimeve të domosdoshme ditore, e të 

cilët kompensohen në shumën e njëjtë sikurse përfituesit e këtij ligji”. 

 

Si dhe në kuptim të nenit 9 paragrafi 1 të Rregullore (QRK) Nr. 07/2017 për Përbërjen, 

Funksionimin, Përgjegjësitë e Komisionit Vlerësues dhe Përcaktimin e Procedurave për Njohjen 

e Statusit dhe të Drejtave të Personave Paraplegjik dhe Tetraplegjik ku përcaktohet: “Në bazë të 

vlerësimit të Komisionit Vlerësues, përfituesit e grupit të parë me pasoja të përhershme dhe të 

plota me inkontinencë, humbje të plotë të ndjeshmërisë së ekstremiteteve dhe me qëllim të 

parandalimit të dekubituseve do t’i nënshtrohen rivlerësimit në çdo pesë vite, kurse për 

përfituesit e grupit të dytë që nuk kanë pasoja të përhershme dhe të plota me inkontinencë, 

humbje të plotë të ndjeshmërisë së ekstremiteteve dhe me qëllim të parandalimit të dekubituseve 

rivlerësimi konform Ligjit Nr. 05/L-067 për Statusin dhe të Drejtat e Personave Paraplegjik dhe 

Tetraplegjik’’. 

 

Në bazë të vlerësimit të Komisionit Mjekësor, të datës 10.07.2018 nga mjekët specialistë të 

lëmisë përkatëse, i cili ka bërë ekzaminimin e dokumentacionit mjekësor të bashkangjitur në 

ankesë, ka konstatuar që nuk janë plotësuar kushtet ligjore për kompensim për personat 

paraplegjik dhe tetraplegjik, prandaj ankesën e ka refuzuar si e pabazuar. 

 

Me qëllim të vendosjes meritore në këtë çështje juridike administrative kjo gjykate duke u bazuar 

në neni 43.3 të Ligjit për Konflikte Administrative dhe për të vërtetuar gjendjen faktike në këtë 

çështje, ka caktuar marrjen e provës me ekspertizë. Me vendimin e QKU të Kosovës datë 

27.08.2021 janë caktuar ekspertë mjekësor për dhënien e mendimit profesional në përbërje të 

Dr.V... R..., F...Sh.... dhe M... Ka.. që të tre psikiatër dhe me parashtresën e datës 19.11.2021 i 

është adresuar Gjykatës raporti i ekspertizës. Duke pasur parasysh se me këtë raport të 

ekspertizës ishin ekspertë vetëm psikiatër kurse nga shkresat e lëndës fushat e nevojshme ishte 

nga neurologjia, fiziatria, urologjia dhe po ashtu kirurgji, në kuptim dhe  të pikës II të aktvendimit 

A.nr.2366/18 datë 10.08.2021, Gjykata ka kthyer në plotësim ekspertizën. Me parashtresën e 

datës 30.12.2021 pranë kësaj Gjykate është dorëzuar ekspertiza mjekësore e datës 24.12.2021, 

nga ekspertët e përcaktuar nga QKUK në përbërje të B... T...-neurolog, Dr,M.... M....-fiziatër dhe 

Dr. B... F....-urolog, me konstatimin se pacientja ka dëmtime neurologjike dhe psikike të 

përhershme, të cilat rezultojnë me dëmtim të sferës njohëse dhe të kujtesës si pasoja të një 

infeksioni të mëhershëm trunor, këto dëmtime janë të përhershme dhe të pashërueshme, pacientja 

nuk është e aftë të kujdeset për higjienën e saj personale dhe të ushqyerit prandaj ka nevojë për 

kujdesin dhe përcjelljen e një personi përcjellës, mirëpo pacientja nuk bënë pjesë në kategorinë 

e personave paraplegjik dhe teraplegjik. 

 

Gjatë shqyrtimit gjyqësor eksperti mjekësor Dr. B...T.... ka theksuar se paditësja sipas 

ekzaminimit dhe shkresave të lëndës ka dëmtime të përhershme neurologjike dhe psiqike të cila 

rezultojnë me dëmtime të sferës njohëse dhe të kujtesës si pasojë e infeksionit të mëhershëm 

trunor, pacientja nuk hyn në asnjë kategori të presonave paraplegjik dhe teraplegjik sespe e ka 

të ruajtur forcën muskulare dhe të anësive të poshtme dhe të atyre të sipërme. 
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Dr. B... F... dhe Dr. M... M.... kanë mbështetur deklarimet e ekspertit mjkeësor. 

 

Përfaqësuesi i paditëses ka propozuar një ekspertizë të re, i cili propozim është refuzuar nga 

gjykata, marrë parasysh se përfaqësuesi i paditësit nuk ka arsyetuar relevancën e ekspertizës së 

re në raport me konstatimin e gjendjes faktike, pastaj pse është e nevojshme një ekspertizë e dytë 

kur nga shkresat e lëndës konstatohet se fillimisht është nxjerrë ekspertiza mjekësore nga 

ekspertët në përbërje prej psikatrave dhe kjo ekspertizë është kthyer në plotësim dhe kësaj 

Gjykate i është dorëzuar nga QKUK ekspertiza e plotësuar me përbërjen e ekspertëve sipas 

shkresave të lëndës dhe raporteve mjekësore. Andaj gjykata duke pasur parasysh fillimisht 

ekonomizimin e procedurës dhe po ashtu mos zvarritje të procedurës, si dhe deklarimeve si në 

seancën e datës 15.06.2021 që ekspertiza të mbulohet nga Gjykata duke pasur parasysh kushtet 

e vështira ekonomike, Gjykata ka refuzuar propozimin për një ekspertizë të re, duke i falur 

besimin ekpertizës së datës 24.12.2021, e dhënë nga institucione përkatëse dhe kompetente 

lidhur me ekpsertizën në fjalë, për faktin se ekspertiza në mënyrë të detajuar ka përshkruar 

funksionet e dobësuara të këtu paditëses, gjykata këtu kishte parasysh se ekspertiza është 

realizuar nga institucioni kompetente dhe janë përmbushur detyrat nga ekspertët e fushave 

përkatëse lidhur me ekspertizën. 

 

Gjykata i vlerësoi të pabazuara pretendimet e paditëses në padi dhe gjatë shqyrtimit gjyqësor se 

paditëses i takon e drejta për njohjen e të drejtës në kompensimin për personat paraplegjik dhe 

teraplegjik, sepse të njëjtat janë në kundërshtim me gjendjen faktike të vërtetuar nga ana e organit 

të paditur dhe nga ana e organit të shkallës së parë dhe në kundërshtim me provat në shkresat e 

lëndës, ekspertizën mjekësore të datës 24.12.2021. Me nenin 3 të Ligjit për Statusin dhe të Drejtat 

e Personave Paraplegjik dhe Tetraplegjik përcakton se: “ 1.1 Paraplegjikët – janë personat të 

cilët si shkak i sëmundjes apo dëmtimit të sistemit nervor qendror apo periferik kanë humbur në 

formë të përhershme mundësinë e zhvendosjes dhe lëvizjes së ekstremiteteve të poshtme. 1.2. 

Tetraplegjikët – ose (kuadriplegjikët) – janë personat të cilët si shkak i sëmundjes apo dëmëtimit 

të sistemit nervor qendror apo periferik kanë humbur në formë të përhershme mundësinë e 

zhvendosjes dhe lëvizjes të ekstremiteteve të sipërme dhe të poshtme”, kurse konstatimi i 

mendimit të ekspertëve mjekësor  thekson se paditësja nuk bënë pjesë në grupin e pacientëve 

paraplegjik dhe teraplegjik. 

 

Po ashtu me nenin 7 paragrafi 2 i po të njëjti Ligj përcakton se: “ Përfituesit e këtij ligji, në bazë 

të vlerësimit nga komisioni vlerësues, të cilët kanë pasoja të përhershme dhe të plota në 

inkontinencë, përdorin medikamente në baza ditore, kanë humbje të ndjeshmërisë së plotë të 

ekstremiteteve dhe me qëllim të parandalimit të plagëve dekubitare marrin një shumë shtesë prej 

pesëdhjetë përqind (50%) të kompensimit nga paragrafi 1 i këtij neni”, kurse me nenin 8 të këtij 

ligji përcaktohet: “1. Përfituesve të këtij ligji u njihet e drejta për një kujdestar personal, në bazë 

të vlerësimit nga komisioni vlerësues, me qëllim të ofrimit të kujdesit dhe shërbimeve të 

domosdoshme ditore, e të cilët kompensohen në shumën e njëjtë sikurse përfituesit e këtij ligji”, 

andaj bazuar në konstatimet  si në ekspertizën mjekësore dhe provave të administruara 

përjashtohet humbjen e ndjeshmërisë së plotë të ekstremiteteve ashtu siç e parasheh neni 7 

paragrafi 2 dhe neni 3 paragrafi 1.1 dhe 1.2 i Ligjit për Statusin dhe të Drejtat e Personave 

Paraplegjik dhe Tetraplegjik dhe po ashtu nuk dëshmohen plotësimi i kushteve për aplikimin e 
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nenit 8 paragrafi 1 i këtij ligji. Ekspertët mjekësor në ekspertizë dhe as gjatë shqyrtimit gjyqësor 

në asnjë fazë nuk kanë konstatuar humbjen në formë të përhershme të mundësisë së zhvendosjes 

dhe lëvizjes së ekstremiteteve të poshtme apo të sipërme të këtu paditëses, po ashtu nuk është 

konstatuar se ka pasoja të përhershme dhe të plota në inkontinencë, se ka humbje të ndjeshmërisë 

së plotë të ekstremiteteve, andaj edhe në këtë kuptim me ekspertizë nuk është konstatuar se këtu 

paditësja ka humbur në mënyrë të përhershme dhe të plotë mundësinë e zhvendosjes dhe lëvizjes 

së ekstremiteteve të poshtme dhe të sipërme, si dhe ka humbur ndjeshmërinë e plotë të 

ekstremiteteve, në mënyrë që kjo Gjykatë të vendosë ndryshe. Po ashtu edhe nga provat e 

administruara në shqyrtim gjyqësor si vendim dt.17.08.2018, aktvendim i dt.23,04.2018, 

udhëzim 07.03/2018, 18.11.2008, 26.05.2016, 06.03.2018, vendim 04.06.2018, 28.03.2018, 

raport mjekësor 24.08,1999, raport konziliar 08.03.2017, aktvendim 26.03.2018, vendim 

28.02.2019, formular 03.04.2018, vlerësim i komisionit vlerësues 04.06.2018, raport konziliar 

03.08.2017, raport-ekspertizë bashkangjitur aktit përcjellës të dt.19.11.2021, aktvendim 

dt.28.06.2022,certifikatë dt.19.04.2022, ekspertizë mjekësor dt.24.12.2021, nuk dëshmohet se 

këtu paditësja plotëson kushtet nga Ligjit për Statusin dhe të Drejtat e Personave Paraplegjik dhe 

Tetraplegjik, për njohjen e të drejtës në kompensimit për persona paraplegjik dhe teraplegjik.  

 

Pretendimet e paditëses se vendimi kontestues është marrë mbi bazën e shkeljeve esenciale të 

dispozitave të procedurës, ku në arsyetim nuk ka paraqitur  faktet me rëndësi vendimtare  për 

vendosje meritore dhe se vendim është i paligjshëm dhe se është marrur bazuar në prezumacione 

hipotetike, gjykata konstaton se në këtë çështje të konfliktit administrativ kjo gjykatë ka 

vendosur meritorisht çështjen,  ku ka administruar provat e mjaftueshme me të cilat konstatohet 

gjendja shëndetësore e këtu paditëses, përfshirë edhe nxjerrjen e provës me ekspertizë mjekësore 

dhe nga këto prova nuk ka mundur të konstatoj një gjendje tjetër faktike, andaj edhe sikur të 

anulohej vendimi bazuar në përmbajtjen e të metave formale, përball konstatimit të gjendjes 

faktike me provat e administruara në ketë shqyrtim gjyqësor nuk e ndryshon gjendjen faktike të 

vërtetuar në konfliktin administrativ, sipas vendosjes meritore dhe se përsëritja e procedurës 

paraqet vetëm zvarritje. Paditësja nuk dëshmon pretendimet e saj, ndërsa faktet e prezantuara 

nuk janë me ndikim për vendosjen ndryshe të kësaj çështje administrative juridike. Paditësja nuk 

ka bashkangjitur prova për të vërtetuar se e njëjti i plotëson kushtet nga  Ligji nr.05/L-067, duke 

pasur parasysh se organi administrativ ka konstatuar se nuk janë plotësuar kriteret e parapara me 

ligj, gjykata këtu kishte parasysh edhe provat e administruara në shqyrtim gjyqësor, mendimin 

si në ekspertizën mjekësore dhe deklarimeve të mjekëve në seancën e shqyrtim gjyqësor. 

 

Mbi këtë gjendje të fakteve, gjykata nuk i aprovoi pretendimet e paditëses sepse i vlerësoi të pa 

ndikim në vërtetimin e një gjendje tjetër faktike nga ajo e vërtetuar nga ana e organeve 

administrative.  

 

Gjykata kishte parasysh konstatimin si në ekspertizë se te paditësja ka dëmtime neurologjike dhe 

psikike të përhershme  dhe të pashërueshme, por se lidhur me paaftësinë e  përhershme  në 

shkresat e lëndës gjykata ka konstatuar se paditësja ka të miratuar nga e paditura të drejtën për 

njohjen e të drejtës në pension të personave me paaftësi të përhershme prej datës 05.01.2019 dhe 

po ashtu kishte parasysh deklarimin e kujdestarit të përhershëm se paditësja sa i përket paaftësisë 

së përhershme merr pension. Kurse gjykata konstaton se në këtë procedurë të konfliktit 
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administrativ është atakuar vendimi mbi refuzimin e të drejtës në kompensim për personat 

paraplegjik dhe teraplegjik, e për të cilën të drejtë është konstatuar se paditësja nuk i plotëson 

kushtet sipas provave të shqyrtuara në këtë procedurë të konfliktit administrativ, si dhe 

ekspertizës mjekësore dhe deklarimit të ekspertëve mjekësor se paditësja nuk hyn në asnjë 

kategori të personave paraplegjik apo tetraplegjikë, qoftë të kategorisë së parë apo të kategorisë 

së dytë. 

 

Duke u bazuar në të dhënat e lart cekura, gjykata në kuptim të nenit 5,6, 38, 43 dhe 46.2 të LKA-

së, ka vendosur si në dispozitiv të këtij aktgjykimi duke e refuzuar si të pa bazuar kërkesëpadinë 

e paditëses.  

 

GJYKATA THEMELORE NЁ PRISHTINЁ 

Departamenti për Çështje Administrative 

A.nr. 2366/18, datë 19.10.2022 

 

 

Sekretare Juridike                                                                                         G j y q t a r e  

Nazife Sheholli                                                                                        Liridona Ajeti Kajtazi  

 

 

Këshillë 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. 

 

 

 

 


