
 

      
REPUBLIKA E KOSOVËS/REPUBLIKA KOSOVA 

 

A.nr.1334/2017 

 

GJYKATA THEMELORE NЁ PRISHTINЁ/Departamenti për Çështje Administrative, me 

gjyqtarin, Lirije Maksutaj, zyrtarën ligjore, Kaltrina Çitaku, në konfliktin administrativ të 

paditësi, E.Zh., nga P., Rr.”Sh.R.”,nr..., kundër të paditurit, Këshilli i Pavarur Mbikëqyrës për 

Shërbimin Civil të Kosovës në Prishtinë, për shkak të anulimit të vendimit dhe pagimin e pagave 

për përcjellje në pension dhe shpërblim jubilar, në seancën e shqyrtimit kryesor publik, të mbajtur 

me dt.26.09.2019, merr këtë, 

 

 

A K T G J Y K I M 

 

 

 

I. Aprovohet si e bazuar, kërkesëpadia e paditësi E.Zh. ndërsa Anulohet vendimi i të paditurit, 

Këshillit të Pavarur Mbikëqyrës për Shërbimin Civil të Republikës së Kosovës në Prishtinë, me 

numër A 02/315/2017, i dt.31.07.2017 si dhe vendimi Gjykatës se Apelit dt.22/17 i dt.04.05.2017 

. 

 

II. Detyrohet Gjykata e Apelit, që paditësit, në emër të përcjelljes në pension, t’ia paguaj 

dy paga në vlerën e pagës se fundit (441.53 ) euro, në total 883.06 euro, si dhe në emër të 

shpërblimit jubilar tri (3) paga në shumën prej 1324.59 euro, me kamat ligjore prej 8%, të 

gjitha këto në afat prej 15 ditësh nga dita e marrjes së formës së prerë të këtij aktgjykimi, 

nën pasojat e ekzekutimit me detyrim. 

 
 

A r s y e t i m 

 

 

 

Paditesi i lartcekur në padinë e parashtruar me dt.08.08.2017 ka kundërshtuar 

arsytimin e të paditurit si i pa bazuar meqë punëdhensi i ka pagaur një (1) pagë me 

shkuarje në pension duke mos zbatuar marrveshjen e përgjithshme kolektive e cila 

ka hyrë në fuqi me dt.01/01/2015 e ku sipas nenit 82 të saj paditesja gëzon të drejtën 

në tri (3) paga përcjellese në lartesin vlerës së pagës për 3 (tre) muajt e fundit para 

pensionimit në kuptim te nenit 53. Prandaj mbi ketë arsye kërkon nga gjykata që ti 

nihet  e drejta në kompenzimet me rastin e pensionimit në lartësin e vlerës së 

pensionimit prej tri (pagave).  
 

E paditura  në përgjigjen e dorzuar gjykatës me shkrim ka kundershtuar ne tersi 

peretndiemte paditesit meqe ka vlersuar se GJA vendimin e saj  te dt.04.05.2017 e e ka 

nxjerre komfrom nenit 22 pargraf 2 nenparagraf 2.2 te Ligjit  nr.03/L-147 per pagat  

Nenpundsve Civil si dhe rregulloren nr.33/2012 per ne page dhe kopenzimet e tjera te 

nenpunsve Civil, q eparashe s enenpunesit civil gezojn te drjeten ne nje page ne shumen 

mujore te njhershem ne velren e pages s efundit.Prandja nga keto arsye kan krkeura qe 

padia kerkespadia e saj te hudhet si pabazuar.  
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Gjykata në seancën e shqyrtimit kryesor të dt.26.09.2019, ka bërë leximin e provave dhe atë: 

padia dt.08.08.2017, vendim dt.14.02.2017 agj.nr.197/17,ankes dt.04.07.2017,dëshmi nga 

posta 01.06.2017, vendim dt.04.05.2015, dt.31.07.2017, përgjigje ne padi dt.17.06.2019, 

vendim A/02/315/2017, parashtrese e dt.02.06.2017, Bugjeti i Republikës së Kosovës, 

kërkese për pagesën retroaktive dt.01.05.2017-16.02.2017, kërkese për përgjigje ne 

ankese dt.06.06.2017, flet kthese nr.394/17, vërtetim, vendim dt.14.04.2017, deklarate 

nen betim dt.17.06.2015. 
  

Gjykata vlerësoi ligjshmërinë e vendimit të kontestuar në përputhje me nenin 46.4 të Ligjit për 

Konfliktet Administrative dhe provave të administruara në seancën e shqyrtimit kryesor, ku ka 

gjetur se kërkesëpadia e paditësit është e bazuar.  

 

Me vendimin e Këshillit të Pavarur Mbikëqyrës për Shërbimin Civil të Kosovës në Prishtinë, me 

A 02/315/2017, i dt.31.07.2017 i padituri i ka refuzuar ankesën e paditësit si të pa bazuar, ndërsa 

vendimin  e dt.22/17 i dt.04.05.2017 .te GJA.  

 

Paditësi i pakënaqur me këto vendime, ka ushtruar padi në këtë gjykatë me dt.08.08.2017, duke e 

kontestuar ligjshmërinë e të njëjtëve.  

 

Nga vendimet e kontestuara del se ato përmbajnë të meta të tilla, për shkak të te cilave nuk mund 

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

Ligjit për Procedurën e Përgjithshme Administrative Nr.05/L-031. Shkeljet thelbësore të këtyre 

dispozitave konsistojnë në faktin se me nenin 48 të këtij ligji është përcaktuar se “1. Arsyetimi i 

siguron palës mundësinë që ta kuptojë aktin administrativ. Arsyetimi përmban:1.1. paraqitje të 

shkurtër të kërkesës së palës; 1.2. shpjegimin e situatës faktike mbi të cilën është marrë 

vendimi;1.3. shkaqet të cilat kanë qenë vendimtare gjatë vlerësimit të provave;1.4. bazën ligjore 

të vendimit dhe arsyen pse është e zbatueshme në rastin konkret; 1.5. shkaqet për të cilat nuk 

është pranuar ndonjëri nga pretendimet e palëve;1.6. në rastin e ushtrimit të diskrecionit, 

shpjegimin pse është ushtruar ai në mënyrën e dhënë në vendim.2. Një arsyetim që është 

dukshëm i pamjaftueshëm, i paqartë, kundërthënës apo i pakuptueshëm, është i barabartë me 

mungesën e tij”. 

 

Vendimet e kundërshtuara janë juridikisht i pa qarta 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 vendimeve të kundërshtuara.  

 

Në arsyetimin e vendimeve është dhënë një formulim i përgjithshëm dhe abstrakt, ku thuhet se, 

“Kolegji për shqyrtimin e ankesave, ka shqyrtuar pretendimet ankimore te ankueses e cila   

pretendon se organi i punësimit duhet të bëjë pagesën në vlerë të tri (3) pagave me rastin e 

pensionimit ashtu siç parashihet me “Marrëveshjen Kolektive” dhe ka konstatuar se pretendimet 

ankimore te ankuesit janë të pa bazuara, sepse për kompensimet e nëpunësve civil janë të 

aplikueshëm dispozitat e Ligjit nr.03/L-147 për Pagat e Nëpunësve Civil dhe aktet e tjera 

nënligjore për zbatimin e këtij ligji dhe në bazë të këtij ligji nëpunësve civil në rastin e 

pensionimit ju takon kompensimi në vlerë të një page të njëhershme, e jo të tre pagave siç ankuesi 

pretendon kjo parashihet me nenin 22 të Ligjit nr.03/L-147 për Pagat e Nëpunësve Civil si dhe 

dispozitat e nenit 9 paragrafi 2 të Rregullores 33/12 për Shtesa në Page dhe Kompenzime 

Tjera të Nëpunësve Civil i cili përcakton se: paragrafi 1. sipas ligjit nëpunësit civil, që 

arrin moshën e pensionimit në shërbimin civil, gëzon të drejtën e kompenzimit dhe 

paragrafi 2. Nëpunësi civil që arrin moshën e pesnionimit, gozën të drejtën e marrjës së 

një pagesë në shumën e një (1) pagë mujore të njëherëshme në vlerën e pagës së fundit, 

andaj mbi bazën e kësaj këshilli konstaton se kërkesa për pagesën e tri pagave me rastin e 

pensionimit të ankuesit, janë të pa bazura, sepse ankuesi është thirrur në kontratën 

kolektive të cilën  neni 4  paragrafi 1 Ligjit nr.03/L-147, për Shërbimin Civil të 
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republikës së Kosovës, e njeh si të aplikueshme vetëm për kategoritë e punonjësve 

publikë të cilët nuk janë pjesë e shërbimit civil, e që decidivishtë përcakton se 

“Marrëdhënia e tyre e punës rregullohet me Ligjin e Punës, ligje të veqanta, marrëveshje 

kolektive ose me rregullore sektoriale”. 
 

Nga ky arsyetim i vendimit kontestues, gjykata nuk mund të kuptoj se pse këtu paditëses nuk i 

takon e drejta e përcaktuar nga Marrëveshja e Përgjithshme Kolektive, kjo për faktin se e njëjta 

marrëveshje është në fuqi që nga dt.01.01.2015 dhe së e njëjta Marrëveshje e Përgjithshme 

Kolektive, është nënshkruar nga Qeveria e Republikës së Kosovës, përkatësisht kryeministri i saj, 

e cila duke u bazuar në nenin 6 të Ligjit për Shërbimin Civil të Republikës së Kosovës e 

Administron Shërbimin Civil të Kosovës. Ku në nenin 53 të te njëjtës i punësuari në rastin e 

pensionimit gëzon të drejtën në pagesën përcjellëse në lartësi të tri (3) paga mujore, që i ka marrë 

për tre muajt e fundit. Krejt kjo për faktin së dispozitat e kësaj marrëveshje obligojnë palët e kësaj 

marrëveshje në sektorin privat, publik dhe shtetëror (në nivel të përgjithshëm në nivel të degëve 

dhe në nivel ndërmarrjeje), e përcaktuar me nenin 2 të te njëjtës. Gjithashtu kjo marrëveshje sipas 

nenit 3 aplikohet në tërë territorin e Republikës së Kosovës dhe nuk mund të përbëjë përjashtim 

për rastin e paditësit.   

 

Sipas vlerësimit të gjykatës pretendimi i të paditurit në arsyetimin e vendimit kontestues se 

nëpunësit civil i takon vetëm një pagë në bazë të Ligjit për Pagat e Nëpunësve civil dhe të  

Rregullorës 33/2012 për Shtesa në Pagë dhe Kompenzime Tjera të Nëpunësve Civil, është i pa 

bazuar për faktin se, Marrëveshja e Përgjithshme Kolektive e Kosovës, është ligj për palët 

nënshkruese me të cilën përfaqësuesit e punëdhënësve dhe përfaqësuesit e të punësuarve ka marrë 

të drejta dhe detyrime shtesë në raport me ligjet ekzistuese, të cilat i rregullojnë marrëdhëniet e 

punës në sektorin publik-shtetëror dhe privat dhe si e tillë, kjo marrëveshje duhet edhe të 

zbatohet. 

 

Me vendimin e lëshuar nga Agj.nr.197/2017 i dt.14.04.201708 gjykata vërteton se paditësit i 

është ndërprerë marrëdhënia e punës për shkak të arritjes së moshës së pensionimit, dhe i është 

njohur e drejta në një pagë me rastin e pensionimit në vlerën e një page të fundit në shumë prej 

495.13, pagë kjo e cila i është paguar paditëses dhe kjo vërtetohet nga vendimi i dt.02/06.2017.        

Ndërsa me vendimin e KZKA të ATK-së, të dt.28.07.2017, paditëses i është refuzuar ankesa për 

pagesën e pagave të tjera të kërkuar nga ankuesja tani paditëse me rastin e pensionimit. 

  

Lidhur me lartësinë e pagave percjellëse dhe një page shpërblimit jubilar me rastin e pensionimit 

te paditeses, gjykata u bazua në vendimin e lëshuar te ATK-së  te dt.02.06.2017, në të cilën 

figuron se paditëses i është pagur nga punëdhenësi i saj  një  pagë në vlerën e pagës së fundit me 

rastin e përcjeljes në pensionim në shumen prej 495.13 euro. 

 

Mbi këto arsye gjykata i anulon vendimin e të paditurit dhe vendimin e ATK-së të kontestuara  

nga paditësja si të kundërligjshme dhe paditëses ia njeh të drejtën në pagesën e dy pagave 

përcjellëse në pension dhe një (1)  paga për shpërblim jubilar në përputhje me provojnë e punës 

në bazë të dispozitave të sipërcituara të Marrëveshjes së Përgjithshme Kolektive. 

 

Duke u bazuar në arsyet e dhëna me lart, gjykata në kuptim të nenit 46.4, lidhur me nenet 5, 6, 

dhe 38 Ligjit për Konfliktet Administrative, ka vendosur si në dispozitiv të këtij aktgjykimi.  

 

 

GJYKATA THEMELORE NЁ PRISHTINЁ 

Departamenti për Çështje Administrative  

A.nr.1334/2017, dt.26.09.2019, 

 

                       

Zyrtare Ligjore                                                                                          G j y q t a r e  

Kaltrina Çitaku                                                                                       Lirije Maksutaj 
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Këshillë Juridike: Kundër këtij aktgjykimi është e lejuar ankesa, në afat prej 15 ditësh, nga dita e 

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

 


