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REPUBLIKA E KOSOVËS / REPUBLIKA KOSOVA 

                                                                                                          

 Ac.nr.1004/2019 

 

GJYKATA E APELIT E KOSOVËS NË PRISHTINË, në kolegjin e përbërë nga gjyqtarët 

Hunaida Pasuli, kryetare e kolegjit, Gani Avdiu dhe Faton Ademi, anëtar të kolegjit, në 

çështjen juridike kontestimore të paditësit R.A. nga fshati ..., Komuna e Gjilanit, kundër të 

paditurës Komuna e Gjilanit –Drejtoria Komunale e Arsimit, të cilën e përfaqëson 

përfaqësuesi ligjor Arben Mehmeti nga Gjilani, me bazë juridike pagesa e një page jubilare 

dhe tri pagave përcjellëse ne pension, duke vendosur sipas ankesës së palës së paditur, të 

paraqitur kundër aktgjykimit të Gjykatës Themelore në Gjilan, C.nr.508/2017, të datës 

27.12.2018, në seancën e kolegjit të mbajtur me datë 24.03.2021 mori këtë: 

 

A K T G J Y K I M 

 

I. APROVOHET pjesërisht si e themeltë ankesa e të paditurës Komuna e Gjilanit –Drejtoria 

Komunale e Arsimit në Gjilan, ndërsa aktgjykimi i Gjykatës Themelore në Gjilan, 

C.nr.508/2017, i datës 27.12.2018 në pikën I (një) të dispozitivit në pjesën e aprovuar të 

kërkesëpadisë përkitazi me kompensimin e një page bazë në emër të shpërblimit jubilar 

PRISHET, dhe i kthehet gjykatës së shkallës së parë në riprocedurë dhe vendosje. 

II. Në pjesën tjetër ankesa e të paditurës REFUZOHET, ndërsa aktgjykimi i shkallës së parë 

përkitazi me pjesën e aprovuar të kërkesëpadisë për pagesën e tri pagave në emër të përcjelljes 

në pension VËRTETOHET. 

A r s y e t i m 

 

Gjykata e shkallës së parë me aktgjykimin e atakuar C.nr.508/2017, të datës 27.12.2018, ka 

vendosur si në vijim: 

http://sq.wikipedia.org/wiki/Skeda:Coat_of_arms_of_Kosovo.svg
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I. Aprovohet si e bazuar kërkesëpadia e paditësit R.A. nga fshati ..., Komuna e Gjilanit dhe 

detyrohet e paditura Komuna e Gjilanit - Drejtoria e Arsimit, që paditësit t’ia paguaj tri paga 

për përcjellje në pension në shumën prej 1,401.03 €, dhe një pagë bazë për shpërblim jubilar 

në vlerë prej 467.01 €, të gjitha këto në shumën e përgjithshme prej 1,868.04 €uro, me kamatë 

ligjore prej 3.2%, duke filluar nga data 27.12.2018 (data e marrjes së vendimit) e deri pagesën 

definitive, të gjitha në afat prej 7 ditësh pas ditës së pranimit të këtij aktgjykimi, nën kërcënim 

të përmbarimit të dhunshëm 

II. Secila palë i bartë shpenzimet e veta procedurale. 

Kundër këtij aktgjykimi brenda afatit ligjor ka paraqitur ankesë e paditura, për shkak të 

shkeljes thelbësore të dispozitave të procedurës kontestimore, konstatimit të gabuar dhe jo të 

plotë të gjendjes faktike dhe për shkak të zbatimit të gabuar të së drejtës materiale, me 

propozim që Gjykata e Apelit ta aprovoj ankesën e të paditurës dhe ta ndryshoj aktgjykimin 

e atakuar duke e refuzuar në tërësi kërkesëpadinë e paditësit, apo ta prishë aktgjykimin e 

atakuar dhe lëndën t’ia kthejë gjykatës së shkallës së parë në rigjykim dhe vendosje.  

Gjykata e Apelit si gjykatë e shkallës së dytë, pas vlerësimit të pretendimeve ankimore lidhur 

me aktgjykimin e atakuar, në mbështetje të dispozitës së nenit 194, 195 dhe 200 të Ligjit për 

Procedurën Kontestimore (LPK), ka gjetur se: 

Ankesa e të paditurës është pjesërisht e bazuar. 

Nga shkresat e lëndës konstatohet se paditësi R.A. nga Gjilani, me datë 17.07.2017, kundër 

të paditurës Komuna e Gjilanit –Drejtoria Komunale e Arsimit në Gjilan, ka ushtruar padi për 

kompensimin e një page bazë në emër të shpërblimit jubilar dhe tri pagave për përcjellje në 

pension, me arsyet dhe kërkesë si në padi. 

Gjykata e shkallës së parë duke vepruar sipas padisë dhe me qëllim të vërtetimit të drejtë të 

gjendjes faktike, në seancën e shqyrtimit kryesor ka zhvilluar procedurën për administrimin e 

provave të paraqitura nga palët ndërgjyqëse. Mbi bazën e provave të nxjerra, ka vlerësuar se 

kërkesa nga padia është e bazuar dhe të njëjtën e aprovoi  në tërësi duke vendosur më 

decidivisht si në dispozitivin e aktgjykimit të ankimuar.  

Në arsyetimin e aktgjykimit gjykata ka parashtruar se paditësi ka mbi 38 vite përvojë tek e 

paditura, përkatësisht paditësi ka qenë në marrëdhënie pune prej dt.05.12.1974 e deri më datë 

31.08.1975 dhe prej datës 01.09.1979 deri me dt. 06.06.2017, - kur sipas fuqisë ligjore është 

pensionuar. Po ashtu nuk ishte kontestues as lartësia e pagës të cilën paditësi e ka realizuar 

nga marrëdhënia e punës, e cila është vërtetuar edhe nga vërtetimi i lëshuar nga SHFMU 

“Ibrahim Uruqi” në ..., nga e cila vërtetohet se paditësi në tre muajt e fundit sa ishte në 

marrëdhënie pune te e paditura kishte realizuar page mujore neto në shumë prej 467.01 €. Mbi 

këtë gjendje faktike të vërtetuar dhe me referim në dispozitat e nenit 36 paragrafi 9, pika 9.3 

dhe 10  të Kontratës Kolektive të Arsimit Parauniversitar, gjykata e detyroi të paditurën që 

paditësit t’ia paguaj një pagë bazë në emër të shpërblimit jubilar ne lartësinë e provuar të 



3 
 

pagës neto dhe tri paga në emër të përcjelljes në pension në vlerën e pagave që paditësi i ka 

realizuar në tre muajt e fundit nga marrëdhënia e punës te e paditura.  

Qëndrimin juridik të gjykatës së shkallës së parë lidhur me mënyrën e vendosjes sipas 

aktgjykimit të ankimuar Gjykata e Apelit nuk mund ta pranojë në tërësi si të drejtë. Kjo ngase 

Gjykata e Apelit ka gjetur se aktgjykimi i ankimuar në pjesën e vërtetuar nuk përmban shkelje 

esenciale të dispozitave të LPK-së, si ato për të cilat Gjykata e Apelit kujdeset sipas detyrës 

zyrtare ashtu edhe të atyre që atakohen me ankesë e poashtu nuk kemi as vërtetim të gabuar 

të gjendjes faktike e as aplikim të gabuar të së drejtës materiale e veçanërisht të Ligjit të Punës 

dhe Kontratës Kolektive të Arsimit Parauniversitar, mirëpo në pjesën e kundërshtuar të 

aktgjykimit në të cilën vendoset për kompensimin në emër të shpërblimit jubilar i njëjti është 

i përfshirë me shkelje thelbësore të dispozitave të procedurës kontestimore nga neni 182 

paragrafi 2, pika n), sepse kjo pjesë e dispozitivit është në kundërshtim me arsyetimin dhe 

provat të cilat janë administruar pranë gjykatës së shkallës së parë dhe gjenden në shkresat e 

lëndës, dhe i njëjti në këtë pjesë ka të meta të cilat e bëjnë të pakuptueshëm dhe sipas të cilave 

nuk mund të shqyrtohet aplikimi i të drejtës materiale nga ana e gjykatës së shkallës së parë.  

Shkeljet thelbësore të dispozitave të sipërcituara ligjore konsistojnë në atë se aktgjykimi i 

ankimuar në pjesën e aprovuar të kërkesëpadisë përkitazi me kompensimin në emër të 

shpërblimit jubilar nuk përmban arsye të mjaftueshme lidhur me faktet vendimtare të cilat 

kanë pas ndikim në mënyrën e vendosjes dhe ato arsye të cilat janë dhënë janë të paqarta dhe 

kontradiktore. Arsyetimi i bërë nga gjykata se me provat e administruara gjatë shqyrtimit 

kryesor ka ardhur në përfundimin se kërkesëpadia e paditësit është e bazuar, sipas vlerësimit 

të Gjykatës së Apelit është përfundim pa ndonjë analizë ligjore, sepse gjykata e shkallës së 

parë nuk ka arritur që të sqaroj se me provat e administruara cilin apo cilat fakte i ka vërtetuar, 

pse dhe si i ka vërtetuar ato fakte, po që se i ka vërtetuar cilën provë apo prova konkrete i ka 

shfrytëzuar, pra dispozitivi i aktgjykimit është kontradiktor me arsyet e aktgjykimit, ndërsa 

arsyet e paraqitura për faktet vendimtare janë të paqarta dhe kontradiktore me përmbajtjen e 

provave që gjenden në shkresat e lëndës, me çka rrjedhimisht na del se aktgjykimi i ankimuar 

në përmbajtjen e tij nuk është hartuar në përputhje me dispozitën ligjore të nenit 160 pika 4 të 

LPK-së. 

Aktgjykimi i ankimuar është përfshirë edhe në shkelje përkitazi me gjendjen faktike të 

konstatuar në mënyrë jo të plotë dhe të drejtë, për shkakun se gjykata e shkallës së parë me 

provat e administruara nuk ka arritur të vërteton faktet vendimtare lidhur me bazueshmërinë 

e kërkesëpadisë së paditësit përkitazi me kompensimin e shpërblimit jubilar. Për Gjykatën e 

Apelit ka mbetur e paqartë se si gjykata e shkallës së parë ka vërtetuar se paditësit i takon e 

drejta në shpërblim jubilar kur në shkresat e lëndës nuk ka prova sa vite saktësisht ka përvojë 

pune paditësi. Duke vepruar kështu duhet pasur parasysh se e drejta në kompensimin e 

shpërblimit jubilar realizohet në vitin kur është arritur viti jubilar dhe jo kur është gjetur se 

është e përshtatshme. Konkretisht shpërblimi jubilar për 30 vite përvojë, punëtori realizon në 

vitin kur ai i arrin 30 vite përvojë, andaj është e paqartë se si gjykata e shkallës së parë e ka 
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vërtetuar se kur paditësi e ka arritur jubileun e tretë nga përvoja e punës e që një gjë e tillë 

është kusht për kompensimin e shpërblimit jubilar 

Nën rrethanat e tilla të konstatuara gjykata e shkallës së dytë vlerëson se në rastin konkret 

gjendja faktike është vërtetuar në mënyrë të gabuar dhe jo të plotë, e që ka ndikuar edhe në 

zbatimin e gabuar të së drejtës materiale. Si rrjedhojë, për shkak të mangësive të evidentuara 

më lartë, e që i referohen shkeljes së dispozitave ligjore, konstatimit jo të plotë të gjendjes 

faktike dhe zbatimit të gabuar të së drejtës materiale, kjo gjykatë vlerëson se nuk janë krijuar 

kushtet ligjore që në këtë pjesë të mund të ndryshohet aktgjykimi i gjykatës së shkallës së 

parë, por është dashur që i njëjti të prishet në pjesën e aprovuar të kërkesëpadisë përkitazi me 

shpërblimin jubilar dhe lënda të kthehet në rishqyrtim dhe rivendosje. 

Andaj, udhëzohet gjykata e shkallës së parë që në riprocedurë të veprojë sipas vërejtjeve të 

gjykatës së shkallës së dytë, ashtu që fillimisht pas administrimit të provave të propozuara 

nga palët ndërgjyqëse, të vërtetojë gjendjen faktike duke vërtetuar saktësisht se kur paditësi 

ka mbushur 30 vite përvojë pune dhe pas asaj të shqyrtoj se a i takon e drejta e shpërblimit 

jubilar, që pastaj mbi gjendjen faktike të vërtetuar duke aplikuar normat e së drejtës materiale 

të ketë mundësi që të bie një vendim të drejtë të bazuar në prova dhe ligj. Pas përfundimit të 

shqyrtimit gjykata duhet të kujdeset që vendimi në strukturë dhe përmbajtje të jetë në pajtim 

me dispozitat e LPK-së nga neni 160. 

Nga të cekurat më lart, e në mbështetje të dispozitave nga neni 194 dhe 195 paragrafi 1 pika 

(c) e LPK-së, u vendos si në dispozitiv të këtij aktvendimi. 

 

GJYKATA E APELIT E KOSOVËS NË PRISHTINË 

Ac.nr.1004/2019 me datë 24.03.2021 

 

Kryetare  e  kolegjit 

           Hunaida Pasuli 

 


