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Numri i lëndës: 2019:276635 

Datë: 01.09.2021 

Numri i dokumentit:     02136486 

 
A.nr. 1851/19 

 

GJYKATA THEMELORE NË PRISHTINË-Departamenti për Çështje Administrative, me 

gjyqtaren Arjeta Sadiku, në konfliktin administrativ të paditëses H. L. nga P..., përfaqësuar me 

autorizim nga A. D, avokat në P..., kundër të paditurës Ministria e Kulturës, Rinisë dhe Sportit të 

Republikës së Kosovës, me bazë juridike; kompensim pagave jubilare,  në seancën publike të 

shqyrtimit kryesor, të mbajtur në prani të palës paditëse, me datën 12 korrik 2021, merr këtë:  

 

A K T G J Y K I M 

 

I. APROVOHET si e bazuar padia e paditëses H. L. nga P... 

 

II. ANULOHET vendimi i të paditurës, Ministria e Administratës Publike të Republikës së 

Kosovës, Nr.43 i datës 07.03.2018 dhe çështja i kthehet të njëjtës në rishqyrtim dhe rivendosje.  

 

III. Secila palë i bart shpenzimet e veta procedurale.  

 

A r s y e t i m i 

 

Paditësja H. L. nga P...,, me padinë e datës 11.07.2019, me parashtresën e datës 17.05.2021 dhe në 

seancën e shqyrtimit kryesor, përmes përfaqësuesit me autorizim, ka kërkuar nga gjykata anulimin e 

vendimit të të paditurës Nr. 43 të datës 07.03.2018 me të cilin i është njohur kompensimi i një page 

me rastin e pensionimit. Thekson se vendimi i lartcekur nuk është zbatuar asnjëherë nga ana e të 

paditurës, për të cilën as e paditura nuk ka bashkangjitur asnjë provë, me të cilën do të dëshmonte 

ekzekutimin e një page. Po ashtu, shton se vendimi i të paditurës është marr duke u bazuar në Ligjin 

për Pagat e Nëpunësve Civilë, në mënyrë selektive. Kjo për faktin se i njëjti bazohet vetëm në nenin 
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22.2 (2.2) të të njëjtit, ndërsa injorohet në tërësi neni 22.2 (2.3) përmes së cilit parashihet që paditëses 

i takon shpërblimi i përvjetorit jubilar. Po ashtu, shton se e paditura ka qenë e obliguar të zbatojë edhe 

Kontratën Kolektive, andaj i propozon gjykatës që të aprovojë padinë si të bazuar, të anulojë vendimin 

e të paditurës si jo ligjor dhe të detyrohet e paditura MAP që paditëses në emër të kompensimit për 3 

(tre) paga përcjellëse për pesnion dhe 3 (tre) paga në emër të kompensimit të shpërblimit jubilar, t’ia 

paguajë shumën e tërësishme prej 2.475 Euro, me kamatën ligjore prej 8% në vit, duke filluar nga data 

e dorëzimit të padisë, deri në pagesën përfundimtare si dhe shpenzimet e procedurës sipas TA-së.  

 

E paditura, në përgjigjen në padi të datës 28 prill 2021, e ka kundërshtuar padinë e paditëses si të 

pabazuar, me arsyetimin se vendimi i atakuar është mrr konform të gjitha dispozitave në fuqi dhe ajo 

në të cilën pretendon pala, nuk qëndron fare. Vendimi i atakuar është marr konform legjislacionit në 

fuqi dhe në mënyrë të drejtë, ndërsa pala paditëse pretendimet e veta nuk i ka vërtetuar as edhe me një 

provë të vetme. I propozon gjykatës që padia të refuzohet si e pabazuar, ndërsa vendimi i të paditurës 

të mbetet në fuqi.  

 

Në seancën e datës 12 korrik 2021, palët janë ftuar me rregull, e paditura ftesës së gjykatës nuk i është 

përgjigjur dhe mungesën nuk e ka arsyetuar. Andaj, gjykata konform nenit 41 të Ligjit Nr. 03/L-202 

për Konfliktet Administrative (LKA), seancën e ka mbajtur në mungesë të palës së paditur. 

 

Gjykata në seancën e shqyrtimit kryesorë të datës 12 korrik 2021, ka bërë administrimin e provave dhe 

atë: vendimin nr. 42/18 të datës 07.03.2018; pasqyra bankare për periudhën 01.12.2017 deri më 

30.03.2018 si dhe prej 01.01.2016 deri më 28.02.2016; formulari i të dhënave për listën e pagave 

nr.2684 në emër të paditëses; vendimi nr. 43 i datës 07.03.2018; urdhër obligimi për pagesë i datës 

03.05.2018 dhe kërkesa për zotim të mjeteve e datës 16.04.2018. 

 

Gjykata vlerësoi ligjshmërinë e aktvendimit të goditur në përputhje me nenin 44 të LKA-së dhe 

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

është e bazuar. 

 

Nga vendimi i kontestuar del se i njëjti është në kundërshtim me dispozitat ligjore të Ligjit për 

Procedurën e Përgjithshme Administrative.  Vendimi i kundërshtuar është juridikisht  i paqartë dhe 

kundërthënës me vetveten dhe me arsyetimin e tij.  
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Nga aktvendimi i kundërshtuar, gjykata vëren se, në fund të njëjtit nuk përmban udhëzimin juridik 

ashtu siç parashihet me nenin 84 parag. g dhe h te LPA-së i cili shprehimisht parasheh se çka duhet te 

përmbaje akti administrativ: 

 

g) një kujtesë për palët që ato kanë të drejtë të apelojnë kundër vendimit në rrugë administrative ose 

gjyqësore, një kujtesë për afatet kohore që palët duhet t’i kenë parasysh për dorëzimin e kërkesës për 

rishqyrtim ose të ankimit administrativ apo gjyqësor.  

 

Po ashtu gjykata iu referua edhe nenit 124.6, të Ligjit për Procedurën e Përgjithshme Administra t ive 

Nr.05/L-031, i cili përcakton se: 

 

“Shterimi i mjetit juridik administrativ të rregullt, përkatës, është kusht paraprak për ngritjen e padisë 

në gjykatën kompetente për çështjet administrative. Përjashtimisht, mund të ngrihet drejtpërdrejt padi 

në gjykatë, pa qenë e nevojshme shterimi i mjeteve juridike administrative, në këto raste: 6.1. nuk 

ekziston organi epror;6.2. palës së tretë i janë cenuar të drejtat apo interesat juridike nga akti 

administrativ që zgjidh ankesën, apo 6.3 parashikohet shprehimisht me ligj”. 

 

Neni 92 i LPA-se paragrafi c dhe d, Akti administrativ është absolutisht i pavlefshëm kur akti është 

nxjerrë në kundërshtim me formën e kërkuar nga ky ligj ose ndonjë ligj tjetër, d) kur akti është nxjerrë 

në kundërshtim me procedurën e parashikuar nga ky Ligj ose ndonjë ligj tjetër. Neni 93 Pasojat e aktit 

administrativ absolutisht të pavlefshëm, “Akti administrativ absolutisht i pavlefshëm nuk prodhon 

asnjë pasojë juridike”. 

 

Në këtë kuptim gjykata vlerëson se, vendimi kontestues i organit te paditur nuk përmban elementet e 

aktit administrative ashtu siç parashihet me dispozitat ligjore te lartcekura, pasi që pala nuk është 

udhëzuar me këshillën juridike. Andaj mungesa e këtyre elementeve një akt të tillë e bënë të 

pavlefshëm, pasi që akti kontestues është nxjerrë në kundërshtim me formën e kërkuar nga ky ligj. 

 

Gjykata gjithashtu, nuk mund të vendosë në mënyrë meritore lidhur me kërkesëpadinë e paditëses, 

pasi që dispozitat ligjore të Marrëveshjes së Përgjithshme Kolektive të Kosovës, në të cilën është 

bazuar kërkesëpadia e paditëses, aplikohen vetëm prej momentit kur hyjnë në fuqi dhe tutje deri në 

skadimin e afatit për të cilin janë lidhur. Andaj, duke e pasur parasysh se e njëjta ka hyrë në fuqi me 

datën 01.01.2015, në rastin konkret dispozitat e saj nuk mund të aplikohen në këtë çështje juridike pasi 

që në bazë të vendimit nr.42 te dt.07.03.2018, paditësja është pensionuar me datën 25.03.2018.   
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Gjykata vendosi që konform nenit 43.2 që çështjen ta kthejë në rishqyrtim dhe rivendosje tek e 

paditura, në mënyrë që e njëjta të ketë mundësi të eliminojë të metat e vendimit të kontestuar si dhe të 

vendosë në bazë të provave dhe fakteve, pasi që, konflikti administrativ nuk mund të shqyrtohet në 

bazë të fakteve të vërtetuara në procedurën administrative. Për më tepër, për gjykatën nuk është 

plotësisht e qartë nëse vendimi i kontestuar me padi është zbatuar si dhe nëse paditëses i është 

kompensuar shpërblimi jubilar gjatë periudhës së kaluar, siç parashihet me nenin 22.3 të Ligjit për 

Pagat e Nëpunësve Civilë e që është dashur të zbatohet në kohën e arritjes së përvojës së caktuar.  

 

Në këtë drejtim gjykata e obligon organin e paditur, në kuptim të nenit 65 të Ligjit për Konflik tet 

Administrative, që në afat prej 30 ditësh, në riprocedurë të veproj sipas vërejtjeve të dhëna në këtë 

aktgjykim dhe pasi t’i mënjanoj të metat e cekura, të merr aktvendim të drejtë, e të bazuar në ligj.  

 

Lidhur me kërkesën për kompensimin e shpenzimeve procedurale, gjykata vendosi në bazë të nenit 64 

të LKA-së i cili përcakton se secila palë i bart shpenzimet e veta procedurale. 

 

Duke u bazuar në arsyet e dhëna me lart, gjykata në kuptim të neneve 5, 35, lidhur me nenin 44.2, dhe 

46 par. 3 i Ligjit për konfliktet Administrative, ka vendosur si në dispozitiv të këtij aktgjykimi 

 

GJYKATA THEMELORE NË PRISHTINË 

Departamenti për Çështje Administrative 

A.nr. 1851/19 me datë 12 korrik 2021 

                                                                                                                             G j y q t a r j a  

                                                                                                                               Arjeta Sadiku   

 

KËSHILLA JURIDIKE: Kundër këtij aktvendimi është e lejuar ankesa në afat prej 15 ditësh, nga 

dita e marrjes së të njëjtit, në  Gjykatën e Apelit, përmes kësaj gjykate.  


