
                                      

CA.nr.2474/2020 

 

GJYKATA E APELIT E KOSOVËS NË PRISHTINË, Kolegji i përbërë nga 

gjyqtarët: Gani Avdiu kryesues, Hunaida Pasuli e Faton Ademi – anëtarë,  (më tej 

kolegji), në kontestin e paditëses B.H., kundër të paditurës Komuna e Prizrenit,    për 

pagesën e pagave me rastin e pensionimit, duke vendosur sipas ankesës së të paditurës të 

paraqitur kundër aktgjykimit të Gjykatës Themelore në Prizren, C.nr.878/2019 të dt. 

05.12.2019, në seancën e kolegjit, të mbajtur  me datë 04.02.2021, jep:   

 

A K T GJ Y K I M 

 

Refuzohet si e pa themeltë ankesa e të paditurës, Komuna e Prizrenit, ndërsa 

aktgjykimi i Gjykatës Themelore në Prizren,  C.nr.878/2019 i dt.05.12.2019,  në pjesën që 

ka të bëjë vendimin, për detyrimin e të paditurës për pagesën përcjellëse me rastin e 

pensionimit për paditësen, në shumën prej 1.902.00€, Vërtetohet. 

 

Prishet, aktgjykimi ankimor, në pjesën që ka të bëjë me vendimin për shumën e 

gjykuar  të cilën është detyruar e paditura që paditëses t’ia paguaj në  emër të shpërblimit 

jubilar, dhe çështja në këtë pjesë i kthehet gjykatës së shkallës së parë, në rigjykim. 

 

    A r s y e t i m 

 

 

Gjykata Themelore në Prizren, me aktgjykimin  C.nr.878/2019 të dt. 05.12.2019, 

ka vendosur si vijon:  

 

      ”Miratohet kërkesëpadia e paditëses B.H.,  nga Prizreni. 
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 Detyrohet e paditura Komuna e Prizrenit, që në emër të tri pagave përcjellëse pas 

pensionimit t’i paguan paditëses B.H., shumën prej 1.902,00 euro,  dhe tri paga jubilare 

shumën 1,902.00€, gjithsej shumën e përgjithshme 3,804.00€. 

 

Si dhe të paguan shpenzimet e procedurës për palën paditëse në shumën 140,00€, të 

gjitha këto në afat prej 15 ditësh nga dita e plotfuqishmërisë së këtij aktgjykimi, nën 

kërcenim të ekzekutimit të dhunshëm”.  

 

          Kundër këtij aktgjykimi, e paditura, me dt.05.03.2020, ka paraqitur ankesë, me të 

cilën ka kërkuar që aktgjykimi ankimor të ndryshohet ose të prishet dhe çështja t’i kthehet 

gjykatës së shkallës së parë në rishqyrtim dhe rivendosje, duke parashtruar këto shkaqe: 

Shkelje thelbësore të dispozitave të procedurës kontestimore, vërtetim të gabuar dhe jo të 

plotë të gjendjes faktike dhe zbatim të gabuar të së drejtës materiale.  

Përgjigje në ankesë nuk është paraqitur. 

 

Kompetenca: Gjykata e Apelit, duke u kujdesur sipas detyrës zyrtare vlerësoi se ka 

juridiksion për procedim dhe vendimmarrje në këtë çështje juridike, duke u bazuar në 

nenet 22e 23 të Ligjit për Gjykatat, (“Gazeta Zyrtare e Republikës së Kosovës” nr. 

22/2018).  

 

Vlerësimi formal i ankesës: Nga shkresat e lëndës,  rezulton se ankesa kundër 

aktgjykimit të shkallës së parë është e lejueshme, është paraqitur brenda afatit ligjor, është 

e plotë si dhe është paraqitur për shkaqet nga të cilat mund të goditet aktgjykimi i shkallës 

së parë. 

Kolegji, vlerëson se ankesa i përmbush kërkesat ligjore nga nenet 176, 178 dhe 

181 të Ligjit për Procedurën Kontestimore i Kosovës nr.03/L-006 (më tej LPK).  

 

Kufijtë e ekzaminimit të aktgjykimit të shkallës së parë: Gjykata e Apelit në 

seancën e kolegjit, në kuptim të nenit 194 të Ligjit për Procedurën Kontestimore (“Gazeta 

Zyrtare e Republikës së Kosovës” nr.38/2008) më tej LPK, e ekzaminojë aktgjykimin e 
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shkallës së parë brenda kufijve dhe shkaqeve të treguara në ankesë si dhe, duke u kujdesur 

sipas detyrës zyrtare për zbatimin e së drejtës materiale si dhe për shkeljen e dispozitave 

të procedurës kontestimore  dhe gjeti se: 

Ankesa është e pjesërisht e themeltë.  

 

Kolegji, konstaton se gjykata e shkallës së parë gjatë zbatimit të procedurës 

kontestimore në këtë çështje juridike, në pjesën vërtetuese të aktgjykimit të gjykatës së 

shkallës së parë, nuk ka bërë shkelje thelbësore të dispozitave të procedurës kontestimore 

nga neni 182 par. 2 b), g), j), k) dhe m) të LPK, për të cilat Gjykata e Apelit, si gjykatë e 

shkallës së dytë, në procedurë sipas ankesës, kujdeset sipas detyrës zyrtare.  

 

Nga shkresat në dosje rezulton se paditësja, me dt.12.06.2019, ka paraqitur një 

padi në gjykatën e shkallës së parë, kundër të paditurës Komuna e Prizrenit, për pagesën e 

pagave jubilare dhe përcjellëse me rastin e pensionimit.  

 

 Në mbështetje të padisë kishte bashkangjitur Provat shkresore : Vendimin për 

ndërprerjen e marrëdhënies së punës, vendimin për njohjen e të drejtës ne pension, 

kërkesën e paditëses të dt.08.05.2019, drejtuar punëdhënësit, për pagesën e shumave të 

specifikuara tani në kërkesëpadi. 

 

Gjykata e shkallës së parë, ka bërë shqyrtimin kryesor të çështjes, kishte marrë 

provat e cekura në  procesverbalin  e seancës,  dhe kishte konstatuar gjendjen faktike të 

përmbajtur  në arsyetimin e aktgjykimit ankimor si vijon: Se mesë të ndërgjyqësve nuk 

janë kontestuese faktet se paditësja ka qenë në marrëdhënie pune të e paditura, në vendin 

e punës “Mjeke specialist Oftamolog-konsultat” në QKMF, deri me  dt. 29.01.2015, kur i 

kishte pushuar marrëdhënia e punës sipas fuqisë ligjore për shkak të arritjes së moshës për 

pension. Paditësja, të e paditura  kishte realizuar përvojë pune prej dt.02. 12.1980 deri me 

dt.29.01.2015, në kohëzgjatje prej 34 vite, 1 muaj e 27 ditë.  
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Paditësja të e paditura kishte realizuar pagë mujore bazë, në shumën prej 634,00€, 

e që rezulton se vlera e tri (3) pagave në rastin e pensionimit si pagë përcjellëse në këtë 

rast është në shumë prej 1.902,00 €. 

 

Kontestuese është baza e kërkesëpadisë për 3 paga në emër të shpërblimit jubilar si 

dhe vlera e 3 pagave në rastin e përcjelljes në pension.  

 

Në bazë të kësaj gjendje të çështjes gjykata e shkallës së parë kishte vendosur si në 

dispozitivin e aktgjykimit ankimor me arsyetim se, në kohen e pensionimit të paditëses 

pra me dt.29.01.2015,  ishte në fuqi MPKK, e vitit 2014, e cila sipas nenit 82, kishte hyrë 

në fuqi nga dt.01.01.2015 dhe rezulton se ishte në fuqi deri  me dt.31.12.2017. 

 

Pretendimet ankimore të paditurës: E paditura në ankesë ka pohuar se gjykata e 

shkallës së parë aktgjykimin e ka dhënë me shkelje thelbësore të dispozitave të procedurës 

kontestimore nga neni 182 paragrafi 2 b), g), j), k) dhe n) të LPK. 

 

Bazuar në nenin 87 të Ligjit të Punës, parashihet se “Të gjitha kërkesat nga 

marrëdhënia e punës në para, parashkruhen brenda afatit pre tri (3) vitesh, nga dita e 

paraqitjes së kërkesës”. 

 

Duke u bazuar në arsyet e lartë cekura, aktgjykimi i kundërshtuar është marrë në 

kundërshtim  me LPK, dhe në kundërshtim të dispozitave të procedurës së përgjithshme 

administrative pasi që në bazë të Marrëveshjes së Përgjithshme Kolektive të Kosovës, të 

dt.18.03.2014 dhe Kontratës Kolektive Sektoriale, të dt.11.06.2018, përgjegjës dhe 

garantues për implementimin e tyre është pala nënshkruese, palë nënshkruese të MPKK 

janë: përfaqësuesit e punëdhënësve, përfaqësuesit   e të punësuarve dhe Qeveria e 

Republikës së Kosovës.  

 

  Qëndrimin juridik të gjykatës së shkallës së parë të shprehur në dispozitivin e 

aktgjykimit ankimor, në pjesën që ka të bëjë me shumen e gjykuar për pagesën përcjellëse 
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për pension në shumë prej 3 pagave bazë të cilën është e detyruar e paditura t’ia paguaj 

paditëses, kolegji e vlerëson të ligjshëm dhe të drejtë. 

 

MPKK, e nënshkruar nga  palët e autorizuara, me dt.14.03.2014, sipas nenit 82 të 

saj rezulton se ka hyrë në fuqi me dt.01.01.2015, dhe ishte ne fuqi deri me dt.31.12.2017. 

 

Me nenin 53 të marrëveshjes së lartë cituar,  është përcaktuar: “ I punësuari me 

rastin e pensionimit gëzon të drejtën në pagesën përcjellëse në lartësi prej tri (3) pagave 

mujore që i ka marrë tre (3) muajt e fundit”. 

 

Kolegji ,vlerëson se për fitimin e të drejtës në pagë përcjellëse në rastin e 

pensionimit,  duhet të përmbushen dy (2) kushte komulative : 1) që punëtorit t’i pushoj 

marrëdhënia e punës të punëdhënësi, për shkak të arritjes së moshës për pensionim, dhe 

2)  në kohën e pensionimit të ekzistoi baza juridike, marrëveshja apo kontrata kolektive-

efektive, akti normativ i punëdhënësit që rregullon këtë çështje, ose kontrata e punës.   

 

E drejta në pagesë përcjellëse në rastin e pensionimit, nuk është detyrim ligjor i 

punëdhënësit, por detyrim që rrjedh nga MPKK, e cila ishte ne fuqi (nga dt.01.01.2015 

deri me dt.31.12.2018), në kohen e pensionimit të paditëses. 

  

Andaj, kolegji vlerëson, se gjykata e shkallës së parë, në këtë rast  drejtë dhe 

plotësisht ka konstatuar gjendjen faktike, në të cilën drejtë ka zbatuar të drejtën materiale, 

përkatësisht nenin 53 të MPKK, duke marrë për bazë faktet se në kohen e pensionimit të 

paditëses me dt.29.01.2015,  ishte në fuqi  MPKK, e që  paditëses, me rastin e pensionimit 

i takonte e drejta në pagesën përcjellëse në lartësinë e tri (3) pagave mujore qe i ka marrë 

3 muajt e fundit. 

 

Me nenin 180.3 të LPK, është përcaktuar: “Prapësimi i parashkrimit dhe 

prapësimi me qellim kompensimi, që nuk janë paraqitur në gjykimin e shkallës së parë, 

nuk mund të paraqiten me ankesë”.  
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Kolegji me vështrim në shkresat e lëndës, (procesverbalet C.nr.878/2019 të dt. 

26.shtator 2019, C.nr.878/2019 të dt.18.nëntor 2019, C.nr.878/2019 të dt.5 dhjetor 2019), 

konstatoj se përfaqësuesi i të paditurës, Sh. K., deri në përfundimin e çështjes në gjykatën 

e shkallës së  parë, nuk ka paraqitur prapësimin e parashkrimit të kërkesës së paditëses në 

këtë kontest. 

 

Andaj, kolegji vlerëson se prapësimi i parashkrimit,  i cili nuk është paraqitur gjatë 

gjykimit të çështjes, në gjykatën e shkallës së parë, por vetëm në ankesën kundër 

aktgjykimit ankimor, në kuptim të nenit 180.3 të LPK, është i palejuar dhe si i tillë, nuk 

shqyrtohet në mënyrë meritore. 

 

Kolegji, konstaton se gjykata e shkallës së parë, gjatë zbatimit të procedurës 

kontestimore, lidhur me çështjen që ka të beje me pagën e shpërblimit jubilar, aktgjykimi 

ankimor në këtë pjesë është  dhënë me shkelje thelbësore të dispozitave të procedurës 

kontestimore, nga neni 197 b) i LPK, sepse nuk hap fare shqyrtimin për faktin vendimtar 

kontestues, se në  cilën datë paditësja ka realizuar përvojën e punës  prej 30 vitesh, të e 

paditura, si punëdhënës i fundit, dhe se në kohën kur paditësja ka realizuar këtë përvojë 

pune të e paditura, a ekzistonte baza juridike, për realizimin e kësaj të drejte. 

 

Në prani të shkeljeve të tilla, aktgjykimi ankimor, nuk mund të qëndroj dhe si i 

tillë duhej prishur. 

 

Për fitimin e të drejtës në emër të shpërblimit jubilar nuk është i vetë mjaftueshëm 

vetëm fakti i realizimit të përvojës së caktuar të punës, të punëdhënësi i fundit,  por në 

këtë rast duhet të ekzistoi edhe MPKK, ose Kontrata Kolektive e Kosovës, (në kuptim të 

dispozitave ligjore të nenit 90 të Ligjit të Punës), e cila duhet të jetë në fuqi. 

 

Gjykata e shkallës së parë, në rigjykim ka për detyrë, që të hap shqyrtim për faktin 

kontestues relevant, se me cilën datë, muaj dhe vit, paditësja ka realizuar përvojën e punës 
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në kohëzgjatje prej 30 vitesh pa ndërprerë,  të e paditura si punëdhënës i fundit, dhe se në 

kohën e arritjes së kësaj përvoje të punës, a kishte në fuqi Marrëveshje apo Kontratë 

Kolektive me të cilën ishte përcaktuar një e drejtë e tillë. 

 

Pas evitimi të kësaj shkelje procedurale, konstatimit të plot dhe të drejtë të 

gjendjes faktike, do të krijoheshin kushtet ligjore për zbatimin e drejtë të së drejtës 

materiale si bazë për vendimmarrje të ligjshme dhe të drejtë në zgjidhjen e këtij kontesti. 

 

Kolegji, vlerëson se janë plotësuar kushtet ligjore nga nenet 197 b) e  200 i LPK,  

për të vendosur si në dispozitiv të këtij aktgjykimi.     

 

GJYKATA E APELIT E KOSOVËS-PRISHTINË 

CA.nr.2474 dt. 04.02.2021 

 

         Kryesuesi i Kolegjit-gjyqtari                                                                                                                                         

                                                                                                 Gani Avdiu 


