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Numri i lëndës: 2019:276220 

Datë: 25.02.2020 

Numri i dokumentit:     00853848 

 

 A.nr.331/2017 

GJYKATA THEMELORE NЁ PRISHTINЁ, Departamenti për Çështje Administrative, me gjyqtaren 

Luljeta Maxhuni, bashkëpunëtoren profesionale Mirjeta Shala, në konfliktin administrativ të 

paditësit H.(H.)H.j nga Peja, .................. pn.,  kundër të paditurës Ministria e Punës dhe Mirëqenies 

Sociale (MPMS) – Departamenti i Administratës Pensionale (DPA) të Republikës së Kosovës me 

seli në Prishtinë, për shkak të padisë për anulim Vendimi, pas shqyrtimit kryesor publik të 

mbajtur në prani palës paditëse dhe në mungesë të palës së paditur, me datën 12.02.2020merr 

këtë:   

 

A K T G J Y K I M 

 

I. Aprovohet kërkesëpadia e paditësit H.(H.)H., nga P., dhe Anulohet aktvendimi i të paditurës 

MPMS/DPA-së, i datës 13.12.2016 ndërsa i njihet e drejta në Pension të Personave me Aftësi të 

Kufizuar prej datës së nxjerrjes së ekspertizës datë 24.04.2019 e deri me datën 24.04.2022  në 

vlerën e pensionit prej shtatëdhjetë e pesë euro (75), për çdo muaj. 

 

II. Obligohet  e paditura Ministria e Punës  dhe Mirëqenies Sociale-  Departamenti  i 

Administratës  Pensionale  të Kosovës, që paditësit H. (H.) H. t’ia  kompensojë në mënyrë 

retroaktive pagesën në emër të pensionit për personat me aftësi të kufizuar(PPAK) për periudhën  

kohore  nga data e ndërprerjes 26.05.2014 së pensionit  me aftësi të kufizuar datë prej 75 euro 

(shtatëdhjetë e pesë  euro), për çdo muaj  deri në nxjerrjen e ekspertizës datë 24.04.2019  krejt 

këto në afat prej   15 ditësh, nën kërcenim të ekzekutimit me dhunë.   

 

III. Ky aktgjykim i zëvendëson aktet e nulura. 

 

A r s y e t i m 

Seanca e shqyrtimi kryesor në këtë çështje juridike, është mbajtur në kuptim të nenit 41 të LKA-së, në 

prezencë të palës paditëse e në mungesë të palës së paditur e  ftuar në mënyrë të rregullt(Provë: 
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fletë-kthesa e datës 23.01.2020) si dhe në prezencën e ekspertëve mjekësor të QKUK-së, Dr. D.Xh., 

Dr. I. L. dhe Dr. I.. K.. 

 

Paditësi me padinë parashtruar me datën 23.02.2017 ka kërkuar nga gjykata  që padia e tij të 

aprovohet si e bazuar dhe të anulohet Vendimi i Ministrisë së Punë dhe Mirëqenies Sociale-

Departamenti i Administratës Pensionale të Kosovës –Këshilli i Ankesave  nr. 5004403 i datës 

24.11.2016 dhe paditësit të i njihet e drejta në pension të personave me aftësi të kufizuar të 

përhershme. Në seancën e datës 27.12.2018 i njëjti e ka bërë precizimin e padisë ashtu që ka 

kërkuar të anulohet vendimi i të paditurës i datës 13.12.2016, dhe të i njihet e drejta e pensionit 

me aftësi të kufizuar të përhershme pasi që i njëjti këtë pension e ka marrë më herët. Arsyet mbi 

të cilat thirret e paditura me rastin e refuzimit  të ankesës nuk qëndrojnë pasi që nuk janë të 

vërteta pasi që parashtruesi i padisë pohon se është komplet me aftësi të kufizuar të përhershme, 

vuan nga sëmundje serioze dhe nevoja për ndihme fizike dhe përkrahje financiare ndaj tij është 

më se e domosdoshme. Më tutje, ka shtuar se vlen të ceket se natyra e sëmundjes së tij është e 

rëndë e mund të vërehet edhe në çastin e parë,e për çka është i detyruar të shkoj vazhdimisht në 

kontroll te mjekët specialit si dhe më se e nevojshme sigurimi i medikamenteve për shërim. 

Andaj, konsideron se vendimi i të paditurës nuk mund të qëndrojë pasi që paditësi bazuar në 

provat materiale ka të drejtë në pensionin e personave me aftësi të kufizuar të përhershme.  

 

E paditura në përgjigjen në padi të parashtruar në gjykatë me 10.04.2018, e ka kontestuar në 

tërësi kërkesëpadinë e paditësit si të pa bazuar, duke theksuar se vendimi i MPMS – DPA është 

nxjerrëkonform të gjitha dispozitave në fuqi, ashtu që pala paditëse pretendimet e veta nuk i ka 

vërtetuar as edhe me një provë. Andaj, i ka propozuar gjykatës që pas administrimit të provave të 

merr aktgjykim me të cilin do ta refuzojë kërkesëpadinë e paditësit në tërësi si të pabazuar duke 

lënë në fuqi vendimin e të paditurës.  

 

Gjykata të paditurës së bashku me fletë kthesën për seancë i ka dorëzuar edhe ekspertizën e datës 

24.04.2019 dhe plotësim ekspertizën e datës 16.12.2019  por që e njëjta gjykatës nuk i ka 

paraqitur ndonjë kundërshtim apo propozim lidhur me këtë. 

 

Për vërtetimin e gjendjes faktike, gjykata sipas detyrës zyrtare me Aktvendimin A.nr.331/17 datë 

27.12.2018 kishte caktuar nxjerrjen e provës me ekspertizë nga Qendra Klinike Universitare e 

Kosovës (QKUK) dhe për ekspert nga Qendra Klinike Universitare e Kosovës (QKUK) janë caktuar 

Dr. G. J.-Ortoped, Dr. D.Gj. dhe Dr. I. L.-Kardiolog, të cilët kanë përpiluar raportin e ekspertizës me 

datën 24.04.2019. Mirëpo gjykata me aktvendimin A.nr.331/17 të datës 11.07.2019 e ka kthyer 

ekspertizën në plotësim pasi që  në përbërjen e grupit mjekësorë nuk ka qenë një ekspert i lëmis 
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së psikiatrisë. Lidhur me këtë QKUK-ja me vendimin e datës 29.07.2019 e ka caktuar Dr. I.K.-

Psikiatër për plotësimin  e ekspertizës së datës 11.07.2019, të cilët  janë ftuar për deklarim në 

seancë të shqyrtimit kryesorë.  

 

Eksperti mjekësor  Dr.I. L. në seancën e shqyrtimit kryesorë dhe në fjalën e tij përfundimtare ka 

deklaruar se qëndroj pranë ekspertizës nga e cila është kryer dhe plotësimit të saj ashtu që 

konsiderojmë se është person me aftësi te kufizuar dhe i takon kjo e drejte. 

 

Eksperti mjekësor Dr. D. Xh. në seancën e shqyrtimit kryesorë dhe në fjalën e tij përfundimtare ka 

deklaruar se qëndroj pranë ekspertizës dhe plotësimit te ekspertizës ku ne si ekspert 

konsiderojmë se personi ne fjale është me aftësi te kufizuar te përhershme dhe se kjo e drejte i 

takon. 

 

Eksperti mjekësor Dr.I. K. në seancën e shqyrtimit kryesorë dhe në fjalën e tij përfundimtare ka 

deklaruar sebazuar në eksplorimit psikologjik aktualisht aftësitë intelektuale në nivel të 

përgjithshëm i përgjigjen nivelit të retardimit të lehte mendore. Duke u bazuar në ekzaminimin të 

drejtë për drejtë të paditësit dhe duke u bazuar në shkresat e lëndës, ekzaminimit psikologjik 

është diagnostifikuar me diagnoze prapambetje mendore e lehte shifra është 70. Në baze të të 

dhënave anamestike, heteromanestike, ekzamninimit psikiatrik dhe eksplorimit psikologjik si dhe 

dokumentacionin të cilin e  posedon konkludojmë se: nen aftësitë sociale janë të prekura në masë 

të konsiderueshme si pasoje e të dëgjuarit të dobësuar dhe vështirësive ne komunikim që ndikon 

në krijimin e reaksioneve sociale, b) prag i ulët i tolerancës ndaj situatave ballafaquese dhe c) 

shkathtësi të kufizuara ekzekutuese/funksionale. 

 

 

Me qëllim të vërtetimit të drejtë dhe të plotë të gjendjes faktike, gjykata në procedurën e provave 

të shqyrtimit kryesor – publik të datës 12.02.2020 ka administruar provat relevante, të rastit, dhe 

atë si në vijim: vendimi i dt. 10.10.2016 me nr. te dosjes 5004403, vendimi i dt. 30.09.2004, flete 

lëshimi i dt. 01.03.2001, raporti nga konsulta i dt. 09.02.2017, udhëzimi i dt. 05.02.2017, raporti 

nga konsulta i dt. 09.02.2017, udhëzim për konsultim i dt. 09.02.2017, Raporti nga konsulta i dt. 

09.02.2017, udhëzimi për konsultim i dt. 09.02.2017, raporti nga konsulta i dt. 09.02.2017, 

udhëzimi për konsultim i dt. 09.02.2017, raporti nga konsulta i dt. 10.02.2017, Udhëzimi për 

konsultim i dt. 09.02.2017, vërtetimi i dt. 08.03.1979, vendimi i dt. 01.02.2019 me nr. 299/4, 

ekspertiza e dt. 24.04.2019, flete lëshimi i dt. 13.02.2019, raporti nga konsulta i dt. 07.02.2015, 

udhëzimi për konsultim i dt. 06.02.2019, vendimi i dt. 15.07.2004, raporti nga konsulta i dt. 

19.11.2018, udhëzimi për konsultim i dt. 19.11.2018, raporti nga konsulta i dt. 19.10.2018, 
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udhëzimi për konsultim i dt. 19.11.2018, udhëzimi për konsultim me nr. 007449, raporti nga 

konsulta i dt. 09.02.2017, raporti nga konsulta i dt. 07.12.2017, udhëzimi për konsultim i dt. 

06.02.2019, raporti nga konsulta 07.02.2019, udhëzimi i dt. 06.02.2019, raporti i dt. 08.02.2019, 

vendimi i dt. 29.07.2019, plotësimi -ekspertiza mjekësore e dt. 16.12.2019, ekspertiza e dt. 

31.01.2019, raporti për konsultim i dt. 06.02.2019, Flete lëshimi i dt. 13.02.2019. 

 

Gjykata vlerësoi ligjshmërinë e vendimit të goditur me padi, në përputhje me nenin 43.3 dhe 67 të 

Ligjit për Konflikte Administrative ashtu që vendosi që vetë meritorisht ta vendosë këtë çështje 

administrative. Gjykata duke vlerësuar e vendimin e goditura me padi, në përputhje me nenin 

44.3 dhe nenit 67 të LKA-së dhe provave të administruara në seancën e shqyrtimit kryesor, 

thënieve të padisë, përgjigjes së dhënë nga e paditura ka gjetur se kërkesëpadia e paditësit është e 

bazuar. 

 

Nga vendimi i kontestuar del se, ai përmban të meta të tilla, për shkak të cilave, nuk mund 

shqyrtohet ligjshmëria e tyre. Të metat e tilla qëndrojnë në shkeljet thelbësore të dispozitave të 

Ligjit për Procedurën Administrative. Shkeljet thelbësore të këtyre dispozitave konsistojnë në 

faktin se me nenin 84 par. 2 të këtij ligji është paraparë se akti administrativ, që në këtë rast 

nënkupton vendimin e goditur me padi, duhet të përmbajë përveç tjerash edhe një përmbledhje 

të konstatimeve faktike, bazuar në provat e paraqitura gjatë procedimit administrativ ose në 

faktet e siguruara nga administrata, një deklarim të bazës ligjore në të cilat bazohet akti etj. Akti 

administrativ duhet të jetë i arsyetuar. Në nenin 85 të po të njëjtit ligj, parashikohet se përveç 

rasteve ku ligji vet e parashikon dhënien e arsyeve, duhet të jepen domosdoshmërish arsyet për 

të gjitha ato akte, të cilat pjesërisht ose tërësisht mohojnë, shuajnë, kufizojnë apo prekin në një 

mënyrë apo tjetër të drejta dhe interesa ligjore ose vendosin detyrime apo ndëshkime, përbëjnë 

një vendim të kundërt me pretendimet e palëve të interesuara, ose janë në kundërshtim me një 

informacion apo propozim zyrtar etj. Arsyetimet duhet të formulohen qartë dhe të përfshijnë 

shpjegimet e bazës ligjore dhe faktike të aktit. 

 

Vendimi i të paditurës, është juridikisht të paqarta dhe kundërthënëse me vetveten dhe me 

arsyetimin e tij. Në arsyetimin e  tij nuk janë dhënë arsye mbi faktet vendimtare që kanë 

kushtëzuar marrjen e vendimit të kundërshtuar. Në arsyetimin e vendimit kontestues është 

dhënë një formulim i përgjithshëm dhe abstrakt ku thuhet se “DP-ve duke vepruar sipas 

Aktgjykimit të Gjykatës Themelore në Prishtina A.nr.892/2014  i datës 12.10.2016 në lidhje me 

padinë e z. H.H.j me adrese Rr.........” p.n., nga P.,  gjegjësisht komisioni mjekësorë me ekspert të lëmive 

përkatëse në seancën e datës 24.11.2016 në mënyrë të gjithanshme, e përsëri ka shqyrtuar shkresat 

e lëndës, pretendimet ankimore, dokumentacionin mjekësorë dhe vlerësimet e komisionit mjekësorë 



 Numri i lëndës: 2019:276220 
 Datë: 25.02.2020 
 Numri i dokumentit: 00853848 
 

5 (8) 

2
0

1
9

:2
7

6
2

2
1

 

të shkallës së dytë në përputhje me neni 9 të Ligjit të cekur më larë dhe ka konstatuar se nuk janë 

ofruar dëshmi të mjaftueshme për të qenë shfrytëzues i pensionit  me pa aftësi të përhershme, 

prandaj komisioni mjekësorë i caktuar enkas në ri-procedurë pajtohet me vlerësimin e komisionit 

mjekësorë të shkallës së dytë që nuk janë plotësuar kriteret për PAK dhe konform kësaj ankesën e 

refuzon si të  pabazuar”.  

 

Gjykata duke vlerësuar ligjshmërinë aktit kontestues të nxjerrë në rivendosje nga organi i paditur 

sipas vërejtjeve të aktgjykimit të Gjykatës Themelore në Prishtinë, A.nr.892/14 i datës 12.10.2016 

gjen se, paditësit i është refuzuar sërish kërkesa respektivisht ankesa e tij për Pensionin e 

Personave me Aftësi të Kufizuara, vetëm me konstatimin se, refuzimi i kërkesës është “bazuar në 

vlerësimin e Komisionit Mjekësor, i cili e ka vlerësuar aftësinë e kufizuar të ushtruesit të kërkesës 

dhe ka konstatuar se tek i njëjti aftësia e kufizuar e plotë dhe e përhershme nuk ekziston”. 

 

Më tutje, gjykata vëren se, me vendimin e të paditurës të datës 08.01.2009 paditësit i është njohur 

e  drejta në Pensionin për Persona me aftësi të Kufizuara, për periudhën kohore prej pesë (5) 

viteve., duke filluar nga data 01.01.2009.  

 

Kjo gjykatë pas administrimit të provave si më lart pasi  që i ka vlerësuar me kujdes secilën provë 

veç e veç dhe të gjitha së bashku, i ka   falë  besimin raporteve të administruara në  seancë, me të 

cilat konstatohet se  paditësi është i paaftë për punë  dhe gjendja, sëmundja apo aftësia e kufizuar 

është e përhershme. Në veçanti gjykata krijoj bindjen e saj nga ekspertiza e nxjerrë nga grupi i 

ekspertëve pranë QKUK-së e datës 24.04.2019 dhe plotësim ekspertiza e datës 16.12.2019  të 

cilët  bazuar në gjendjen aktuale të pacientit këtu paditësi H.H., të dhënat anamnestike dhe 

dokumentacionin e plotësues mjekësor kanë konstatuar se i njëjti vuan nga sëmundja kronike 

mendor për çka kanë rekomanduar si të domosdoshme kontrollat e  rregullta ambulantore 

psikiatrike dhe mjekimin psikiatrik medikamenoz, në aspektin kardiologjik dhe ortopedik ka 

nevojë për tërapi, ndërsa në apsketin psikiatrik bazuar në eksplorimin psikologjik aktualisht 

aftësitë intelektuale në nivelin e përgjithshëm i përgjigjen nivelit të retardimit të lehtë mendor, 

Dg: Prapambetje mendore e lehtë F70, duke ardhur në përfundim se aftësitë sociale janë të 

prekura në masë të konsiderueshme si pasojë e të dëgjuarit e dobësuar dhe vështirësive  në 

komunikim, që ndikojnë në krijimin e relacioneve sociale, pragu i ulët i tolerancës ndaj situatave 

ballafaquese dhe shkathtësit e kufizuara ekzekutuese-funksionale. Mbi këto komisioni mjekësore 

ka konstatuar se paditësi  është i pa aftë për punë.  

 

Po ashtu,  gjykata ka vlerësuar  si provë edhe vlerësimin e Komisionit mjekësorë të  paditurës për  

faktin se paditësi ka realizuar të drejtën në pensionin e personave me aftësi te kufizuar nga data 
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01.01.2009 në periudhë prej pesë (5) viteve, deri sa e paditura me vendimin e datës 26.05.2014 e 

ka refuzuar  kërkesën e paditësit për pensionin me aftësi të kufizuara me arsyetimin se tek i njëjti  

aftësia e kufizuar e plotë dhe e përhershme nuk ekziston. Mirëpo nga shkresat e lëndës shihet dhe 

vërtetohet se gjendja e tij shëndetësore nuk ka ndryshuar dhe këtë fakt e vërtetoj dhe ekspertiza 

e QKUK-së, datës 24.04.2019 dhe deklarimet e komisionit mjekësorë në procedurën gjyqësore. 

Për të gjitha këto arsye kjo gjykatë nuk mundi të falë besimin mendimit dhe konstatimit të 

komisionit mjekësor të së paditurës të dhënë në vendimin e datës 26.05.2014 si provë e vetme 

sipas të cilit paaftësia e përhershme e kufizuar të paditësi nuk ekziston. Meqë bazuar në provat e 

lartcekur dhe ekspertiza datës 24.04.2019 dhe plotësim ekspertiza e datës 16.12.2019 në 

përbërje prej tre (3) profesionisteve të fushave përkatëse vërtetohet se, paditësi është person me 

aftësi te kufizuar të plotë dhe te përhershme, kjo gjykatë  vendosi si dispozitave të këtij 

aktgjykimi.        

 

Nga provat e administruara në seancën e shqyrtimit kryesor gjykata vërtetoj se paditësi e lart 

cekur është person me aftësi të kufizuara dhe në përputhje të nenit te Ligjit nr.04/L-131 për 

Skemat Pensionale të Financuara nga Shteti, përkatësisht nenit 9, paragrafët 1 dhe 5 të të njëjtit, 

ku përcaktohet se “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”. Një person do të konsiderohet me pa 

aftësi të përhershme, nëse: ofron dëshmi se është me pa aftësi të përhershme para se të aplikojë për 

pension, duke siguruar të gjitha dëshmitë mjekësore; Komisioni Mjekësor vlerëson se ekziston pa 

aftësia e përhershme e punës të parashtruesi i kërkesës; Komisioni Mjekësor vlerëson paaftësinë në 

kohëzgjatje për periudhën prej një (1), tre (3) apo pesë (5) vitesh;.  Pas skadimit të afateve të 

përcaktuara në nen paragrafin 5.3 të këtij paragrafi personi i nënshtrohet procedurës së rivlerësimit 

mjekësor.” Nga kjo rrjedh se e rëndësisë partikulare  që një personi ti njihet e drejta në pension të 

personave me aftësi të kufizuar është që të konstatohet nëse ekziston apo jo paaftësia e 

përhershme e punës, e që në rastin konkret e paditësi ka ofruar dëshmi të mjaftueshme ashtu siç 

është përcaktuar me dispozitat e lartcekura ligjore andaj gjykata ka vendosur si në diapozitiv të 

këtij aktgjykimi.  

 

Sipas nenit 9 paragrafi 1 të Ligjit nr.04/L-131 për Skemat Pensionale të Financuara nga Shteti, 

është përcaktuar që  “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 nenin 17 të Ligjit Nr.03/L-

202 për Konfliktin Administrativ është paraparë që “Në procedurën e konfliktit administrativ 
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mund të kërkohet edhe kthimi i sendeve të marra, si dhe kompensimi i dëmit që i është shkaktuar 

paditësit me ekzekutimin e aktit që kontestohet”. 

 

Prandaj për  faktin se paditësi ka ofrua dëshmi të mjaftueshme për njohjen e kësaj të drejte dhe 

duke u bazuar në dispozitat e lartcekurat, gjykata kërkesëpadinë saj e aprovoj si të bazuar dhe si 

rrjedhojë e detyroj të paditurën si në dispozitiv të këtij aktgjykimi meqë vlerësoj se sa i përket 

mendimeve dhe vlerësimit të eksperteve, ekspertiza është e çart dhe nuk ka kontradiktoritet.  Për 

të gjitha këto arsye kjo gjykatë me qëllim të respektimit të parimit të ekonomizimit të procedurës, 

respektivisht në respektim të nenit 6 të Konventës Evropiane për të Drejtat e Njeriut për një 

proces të rregullt brenda afateve të arsyeshme, nga vlerësimi i përgjithshëm ka krijuar bindje se 

ekspertiza e nxjerrë nga QKUK, është provë e besueshme e paanshme për të vendosur çështjen. 

 

 

 

Po ashtu sipas Konventës për të drejtat e Personave me Aftësi të Kufizuar dhe Protokollin 

OpsionalNewYork, 2006 neni 1. parashihet  se ”Qëllimi i kësaj Konvente është të nxis, mbroj dhe 

të sigurohet që të gjithë personat me aftësi të kufizuara të gëzojnë plotësisht dhe në mënyrë të 

barabartë të gjitha të drejtat dhe lirit themelore të njeriut si dhe të nxisë respektin për dinjitetin e 

njeriut” 

 

Fakti se Republika  e Kosovës në Kushtetutën e saj neni 22, i saj ka marr përgjegjësi për zbatimin 

e  Marrëveshjeve dhe Instrumenteve Ndërkombëtare që kanë për qellim respektimin e të drejtave 

dhe lirive themelore të gjithë personave pa dallime, në  ketë kontest dhe e paditura duke pasur 

parasysh se kjo kategori e personave ka nevoja të veçantë është në mandatin e saj të zhvilloj 

politika dhe të krijoj mundësi të barabarta për këta persona që të gëzojnë shërbime për nevojat e 

tyre dhe që shkojnë në mbrojte të dinjitetit të kësaj kategori ashtu që të jenë pjesë aktive dhe e 

dobishme e zhvillimit të gjithmbarshëm të shoqërisë.  

 

Kjo gjykatë vlerësoj dhe pretendimet e të paditurës të dhëna në përgjigje në padi mirëpo, të 

njëjtat pretendime i vlerëson si të pa bazuara, nga fakti se nga provat e administruara në seancën 

e shqyrtimit kryesor është vërtetuar se paditësi i plotëson kërkesat e ligjit për njohjen e të drejtës 

së kërkuar. 

 

Kjo gjykatë vlerësoj dhe pretendimet e të paditurës të dhëna në përgjigje në padi mirëpo, të 

njëjtat pretendime i vlerëson si të pa bazuara, nga fakti se nga provat e administruara në seancën 
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e shqyrtimit kryesor është vërtetuar se paditësi i plotëson kërkesat e ligjit për njohjen e të drejtës 

së kërkuar.  

 

Lidhur me lartësinë e pensionit, gjykata u bazua në vlerën e caktuar me vendimin e Qeverisë së 

Republikës së Kosovës, me nr.01/176, të dt.10.03.2014, ku lartësia e këtij pensioni është ngritur 

në shumë prej 75 euro për muaj. 

 

Duke u bazuar në arsyet e dhëna më lart, gjykata në kuptim të nenit 43.3, 46.2, 5 lidhur me nenet 

5, 6, 38 dhe 67 Ligjit për Konfliktet Administrative dhe nenit 9 të Ligjit për Skemat Pensionale të 

Financuara nga Shteti ka vendosur si në dispozitiv të këtij aktgjykimi. 

 

GJYKATA THEMELORE NЁ PRISHTINЁ 

Departamenti për Çështje Administrative 

A.nr.331/17, datë 12.02.2020 

 

Bashkëpunëtore Profesionale                                                                                           G j y q t a r e 

Mirjeta Shala                                                              Luljeta Maxhuni    

 

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. 

  


