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A.nr.921/18 

 

GJYKATA THEMELORE NЁ PRISHTINЁ-Departamenti për Çështje 

Administrative, me gjyqtaren Anita Nikçi-Morina dhe zyrtaren ligjore Albana 

Shabani, në konfliktin administrativ sipas padisë së paditëtese  Z. K    nga GJ.. Rr. 

‘’Y.M..’’ hyrja 1 Nr. ..    përfaqësuar nga  D. K   kundër të paditurës M.P.M.S në 

P.../Departamenti i Administratës P..., për shkak të anulimit të vendimi, në shqyrtimin 

kryesor publik të mbajtur në të mbajtur në prezencë  të përfaqësuesit   e në   mungesë 

të palës së paditur  të thirrur në mënyrë të rregullt  me dt. 04.11.2020  merr këtë: 

 

A K T G J Y K I M 
 

REFUZOHET Kërkesëpadia e paditëtese  Z. K    nga Gj.. me të cilën ka kërkuar 

anulimin e vendimit dt. 28.03.2018, të lëshuar nga M.P.M.S. Sociale e Republikës së 

Kosovës/Departamenti i P... në P..., si e pabazuar. 

 

 

A r s y e t i m 

 

Në seancën e datës 04.11.2020 përfaqësuesi i paditëses kërkon nga gjykata anulimin e 

vendimit të  paditurës  datës 28.03.2018 me të cilin i është refuzuar kërkesa për 

njohjen e të drejtës në  pensionit parapelgjik dhe tetraplegji në kategorinë e parë.  

 

Pretendon se vendimi i të paditurës është i padrejtë dhe i pabazuar, për arsyes se 

paditësja ka ofruar prova të mjaftueshme lidhur me gjendjen e saj shëndetësore, 

përfaqësuesi me tej shton  se me rastin e aplikimit i ka dorëzuar komisionit të gjitha 

dokumentet e nevojshme me të cilat vërtetohet paaftësia e paditëse   por megjithatë 

komisioni nuk i ka marrë për bazë dokumentet dhe ia ka refuzuar  kërkesën për 

njohjen e të drejtës për pensionit parapelgjik dhe tetraplegji në kategorinë e parë.  
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E paditura në përgjegjien në padi të dt. 08.07.2019 e ka kontestuar në tërësi 

kërkespadinë e paditëses si të pabazuar, për arsye se vendimi i atakuar është i bazuar 

në të gjitha dispozitat në fuqi dhe pretendimet e palës paditësit për shkelje ligjore nuk 

qëndrojnë, andaj i ka propozuar gjykatës që pas administrimit të provave të marr 

aktgjykim për refuzimin e kërkesëpadisë së paditëses në tërësi si të pabazuar. 

 

Gjykata në seancën e shqyrtimit kryesor të dt. 04.11.2020 ka bërë administrimin e 

provave dhe atë: : Vendimi i datës 28.03.2018 , dokumenti mjekësor lëshuar nga 

ambulanca specialistike  - neuropsikiatrike në Gj... datë 16.02.2018 , kopja e 

letërnjoftimit  paditëses , dokumenti mjekësor i datës 24.02.2012 , dosja e kërkesës 

për personat paraplegjik dhe tetraplegjik datë 28.01.2018 , dorëzimi i vendimit të 

PPAK-së datë 06.04.2018 , ankesa e datës 21.02.2018 , vendimi i datës 02.02.2018 , 

flet regjistrimi i datës 19.01.2018, kërkesa për njohjen e statusit të personave 

paraplegjik dhe tetraplegjik datë 18.01.2018 , ekstrakti nga regjistri qendror i gjendjes 

civile datë 18.01.2018, fatura e tatimit në pronë datë 18.01.2018 , kontrata për 

përkujdesje dhe shoqërimin e personit me aftësi të kufizuara datë 18.01.2018 ,  

vlerësimi i komisioni mjekësor për njohjen e statusit dhe të drejtave të personave 

paraplegjik dhe tetraplegjik datë 22.03.2018, ekspertiza mjekësore e datës 11.03.2020. 

                                                                                            

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 paditëses është e pabazuar. 

 

Me vendimin e organit të shkallës së parë paditëses i është refuzuar e drejta e 

pensionit të plotë me arsyetimin se paditësja   nuk i plotëson kriteret në përputhje me 

nenin 7 piken 1 te nenit 8  të Ligjit Nr. 05/L-067 për Statusin dhe të Drejtat e 

Personave Paraplegjik dhe Tetraplegjik. Në procedurën sipas ankesës, organi i shkallës 

së dyte  dt. 28.03.2018 Këshilli  i Ankesave i duke u bazuar në faktet relevante në lëndë 

konstatoi se sipas dokumentacioni në lëndë shihet se paditësja nuk i plotëson kushtet 

ligjore  për  kompensim për personat Paraplegjik dhe Tetraplegjik andaj refuzoi 

ankesën e paditëses si të pabazuar.   

 

Gjykata pas mbajtjes së shqyrtimit përgatitor, duke vërejtur gjendjen shëndetësore të 

paditëses, sipas detyrës zyrtare, mori aktvendimin për nxjerrjen e provës me 

ekspertizë, me ç’rast ka obliguar QKUK-në që të caktojë ekspertët mjekësor të cilët do 

të hartonin ekspertizën mjekësore në bazë të dokumentacionit dhe ekzaminimit të 

drejtpërdrejtë të paditëses.   

 

Gjykata në seancën e shqyrtimit gjyqësor të datës 04.11.2020, ka ftuar ekspertët 

mjekësor,  Dr. A.  B – neurolog, Dr. A. SH.- neurolog dhe  Dr. M. K - psikiatër  të 

njëjtit   kanë  sqaruar ekspertizën mjekësore duke u përgjigjur në pyetjet e gjykatës 

dhe përfaqësuesit të paditëses.  
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Në bazë të ekspertizës së datës 11.03.2020  si dhe deklarimit të eksperteve mjekësor në 

seancën e shqyrtimit kryesor, ekspertët konstatojnë se   paditësja vuan  nga 

Hemiplegjia eshtë forma më e shpeshtë e paralizave,    kjo paralizë vjen si 

pasojë e përfshirjës së rrugëve kortikospinale. Vendi apo niveli i lezionit 

përcaktonë deficitin neurologjik. Sëmundjet e lokalizuara në korteksin 

cerebral, substancën e bardhë cerebelare (corona radiata) dhe në 

capsula interna zakonisht manifestohen me dobësi ose paralizë të 

këmbës, dorës dhe pjesës së poshtme të fytyrës në anën e kundërt, bazuar 

në tabelat mjekësore për vlerësimin e zvogëlimit te aktivitetit te përgjithshëm 

mjekësor  të aprovuar nga Ministria e Shëndetësisë nr.61/16 date 19.05.2016 , sipas 

pikës 1.1.2 a pikës 195 b llogaritur sipas formulës baltazar paditësja ka shkallën e 

zvogëlimit të aktivitetit të përgjithshëm jetësor prej 74.5%. Për të sqaruar çështjen e 

kalkulimit të % , të gjitha problemet shëndetësore te cilat kanë % në tabelën mjekësore 

llogariten sipas formulës se baltazarit. 

 

 

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

mjekësore dhe ekspertizës mjekësore të datës 11.03.2020 gjykata konstaton se 

paditësja nuk i plotëson kriteret konform Ligjit Nr. të Ligjit Nr. 05/L-067 për  Statusin 

dhe të Drejtat e Personave Paraplegjik dhe Tetraplegjik . 

 

Gjykata i vlerësoi të pabazuara  pretendimet e paditëses , 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. Paditësja me asnjë provë nuk dëshmon pretendimet e saj, 

ndërsa faktet e prezantuara nuk janë me ndikim për vendosjen ndryshe të kësaj çështje 

administrative-juridike.     

 

Nga kjo gjykata vlerëson se vendimi kontestues, është i drejtë dhe i bazuar në ligj dhe 

se organi i paditur, drejtë ka zbatuar dispozitat e Ligjit për Procedurën Administrative, 

drejtë ka vërtetuar gjendjen faktike dhe të drejtë ka zbatuar ligjin material, kur ka 

refuzuar ankesën e paditëses. Mbi këto arsye kërkesëpadinë e paditëses  nuk e aprovoi, 

sepse vlerësoj se nuk është cenuar ligji në dëm të paditëses.  

 

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 LKA-së, ka vendosur si në dispozitiv të këtij aktgjykimi. 

 

 

                                           GJYKATA THEMELORE NË PRISHTINË 

Departamenti për Çështje Administrative 

A.nr.921/18 me datë 04.11.2020 

                                                                                                               G j y q t a r j a 

                                                                                                                 Anita Nikçi-Morina                                                                                                                     
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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. 

 

 

 

 

 

 


