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  CA.nr.2783/2020 

 

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 paditësit F.B. nga Mitrovica, i  përfaqësuar nga D.Z., av. në Prishtinë, kundër të 

paditurës Qeveria e Kosovës, Ministria e Drejtësisë, Rr. “Luan Haradinaj”, p.n. Prishtinë, e 

përfaqësuar nga Nazmije Aliu avokate nga avokatura shtetërore, për shpërblim jubilarë, duke 

vendosur sipas ankesës së përfaqësuesit të paditësit, të paraqitur kundër aktgjykimit të 

Gjykatës Themelore në Prishtinë, C.nr.3589/18 të dt. 27.05.2019, në seancën e kolegjit,  me 

datë 10.06.2021,  jep: 

 

            A K T GJ Y K I M 

 

Refuzohet si e pa themeltë ankesa e  paditësit  F.B., e paraqitur nga përfaqësuesi i tij 

av. D.Z., kurse aktgjykimi i Gjykatës Themelore në Prishtinë, C.nr.3589/18 i dt. 27.05.2019, 

Vërtetohet. 

 

                 A r s y e t i m 

 

Gjykata Themelore në Prishtinë, me aktgjykimin, C.nr.3589/18 të dt. 27.05.2019, ka 

vendosur si vijon:  

“Refuzohet si e pa bazuar kërkesëpadia e paditësit, F.B. nga Mitrovica, me të cilën ka 

kërkuar që të detyrohet e paditura Qeveria e Kosovës-Ministria e Drejtësisë, që paditësit në 

emër të një page për shpërblim jubilar, t’ia paguaj shumën prej 363.00€, me kamatë vjetore në 

lartësi prej 8% nga data e ushtrimit të padisë në gjykatë, gjegjësisht prej 07.12.2018, si dhe 

shpenzimet e procedurës kontestimore, të gjitha këto në afat prej 7 ditësh nga data e pranimit 
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të këtij aktgjykimi nën kërcënim të përmbarimit ligjor. Secila nga palët i bartë shpenzimet e 

veta procedurale”. 

          

Kundër këtij aktgjykimi, i autorizuari i paditësit, me dt. 12.07.2019, ka paraqitur ankesë, me 

të cilën ka kërkuar që aktgjykimi ankimor të ndryshohet, ashtu që kërkesëpadia e paditësit të 

aprovohet në tërësi si e bazuar, duke parashtruar këto shkaqe: konstatim të gabuar dhe jo të 

plotë të gjendjes faktike. 

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 

22 e 23 të Ligjit për Gjykatat, (“Gazeta Zyrtare e Republikës së Kosovës” nr. 22/2018).  

 

Kolegji, në bazë të shkresave të lëndës konstaton se ankesa  është paraqitur brenda 

afatit ligjor, është e lejueshme dhe e plotë, pra 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 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 pathemeltë. 

 

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

kontestimore në këtë çështje juridike, nuk ka bërë shkelje thelbësore të dispozitave të 
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procedurës kontestimore nga neni 182 par. 2 b), g), j), k) dhe m) të LPK, për të cilat Gjykata e 

Apelit, në procedurë sipas ankesës, kujdeset sipas detyrës zyrtare.  

 

Nga shkresat në dosje rezulton se paditësi, me dt. 07.12.2018, ka paraqitur një padi në 

gjykatën e shkallës së parë, kundër të paditurës Qeveria e Kosovës, Ministria e Drejtësisë, 

duke kërkuar që të detyrohet e paditura Qeveria e Kosovës, Ministria e Drejtësisë, që paditësit 

në emër të një page për shpërblim jubilar, t’ia paguaj shumën prej 363.00 €. 

 

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

përshkruara në  procesverbalin  e seancës dhe kishte konstatuar gjendjen faktike të përmbajtur  

në arsyetimin e aktgjykimit ankimor si vijon: se në mes palëve ndërgjyqëse nuk është 

kontestues fakti se paditësi është në marrëdhënie pune te e paditura, “Oficer Korrektues”, në 

Qendrën / Njësia: Qendra Korrektuese në Smrekonicë dhe së të e paditura ka realizuar mbi 10 

vite përvojë pune.  Kontestuese në mes palëve ndërgjyqëse ishte  e drejta në shpërblim jubilar. 

 

Paditësi, ka kërkuar kompensimin për shpërblimin jubilar, pagesën e një page bazë, 

duke iu referuar nenit 52 par.1 pika 1.1 të Marrëveshjes së Përgjithshme Kolektive të 

Kosovës. 

 

Gjykata ka konstatuar se paditësi të e paditura ka realizuar përvojë pune nga dt. 01. 

10.2008- 01.10.2018 në kohëzgjatje prej 10 vite. 

 

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

dispozitivin e aktgjykimit ankimor, duke vlerësuar se kërkesëpadia e paditësit është e pa 

bazuar për faktin se Marrëveshja e Përgjithshme Kolektive e Kosovës, ka hyrë në fuqi nga 

data 01.01.2015 për një kohëzgjatje prej tri vite, pra deri me 01.01.2018, e që d.m.th. së në 

kohen kur paditësi me dt. 01.10.2018 të e paditura ka realizuar 10 vite të përvojës së punës, 

MPKK, nuk ishte në fuqi.    
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Pretendimet ankimore : paditësi në ankesë ka pohuar se vendimi i gjykatës së shkallës 

së parë bazohet në vërtetim të gabuar të gjendjes faktike, sepse paditësi të e paditura ka 

realizuar përvojën e punës në kohëzgjatje prej 10 vitesh të i njëjti punëdhënës,  andaj atij i 

takon e drejta në shpërblim jubilar sipas nenit 52 të MPKK kurse e paditura nuk e ka 

përmbushë këtë obligim, paditësi, sipas bazës ligjore të nenit 245 të LMD, ka të drejtë që nga 

e paditura të kërkoj përmbushjen e detyrimit. 

 

Gjykata e shkallës së parë aktgjykimin ankimorë e ka bazuar në faktin se MPKK ishte 

e vlefshme deri më 1 janar 2018, duke mos marrë për bazë se paditësi marrëdhënien e punës e 

ka filluar në vitin 2008 e që nënkupton që në vitin 2018 e ka fituar të drejtën për shpërblim 

jubilar. Me nenin 87 të Ligjit të Punës është paraparë se kërkesat në para parashkruhen për 3 

vite nga dita e arritjes së kërkesës. 

Qëndrimin juridik të gjykatës së shkallës së parë, të shprehur në aktgjykimin ankimor, 

kolegji, e vlerëson të bazuar në ligj dhe të drejtë. 

 

Me nenin 52.1.1 të MPKK të dt. 15.03.2014 e cila ishte në fuqi nga dt. 01.01.2015 deri 

me 01.01.2018  është përcaktuar: ”I punësuari ka të drejtë në shpërblim jubilar: për 10 vjet të 

përvojës në punë pa ndërprerë të punëdhënësi i fundit në vlerë të një page mujore të tij..., të 

punëdhënësi i fundit është aj që paguan shpërblime jubilare, shpërblimi jubilar paguhet në 

afat prej 1 muaj pas plotësimit të kushteve nga ky paragraf...” 

 

Nga gjendja në shkresat e lëndës vërtetohet se paditësi ka realizuar përvojë pune të e 

paditura nga data 01.10.2008 e që do të thotë se vitin jubilar prej 10 vitesh, e ka arritur me 

datën 01.10.2018, në kohën kur MPKK, nuk ishte në fuqi.  

 

Me nenin 90.4 të Ligjit të Punës Nr. 03/L-212, ishte paraparë mundësia e lidhjes së 

Marrëveshjeve Kolektive për një periudhë të caktuar, me kohëzgjatje jo më shumë se 3 vjet 
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Shpërblimi jubilar, nuk është detyrim ligjor, por obligim që rrjedhë nga marrëveshja 

kolektive, e cila prodhon efekt juridik vetëm gjatë kohës sa është në fuqi.  

  

Pra sipas MPKK të datës 18.03.2014, të drejtën në shpërblim jubilar e kanë të gjithë të 

punësuarit të cilët nga data 01.01.2015 deri më 01.01.2018 realizojnë përvojën e punës për 

vitet jubilare prej 10 vite, 20 vite e 30 vite, te punëdhënësi i fundit.   

 

Në rastin konkret paditësi 10 vjeteshin jubilar, të e paditura e ka arritur me datën 

01.10.2018 në kohën kur MPKK i kishte skaduar afati. 

 

Andaj, kolegji vlerëson, se me qenë se në kohen kur paditësi ka realizuar përvojën e 

punës 10 vjeçare të tani e paditura, nuk kishte marrëveshje as kontratë kolektive në fuqi, me të 

cilën përcaktohej e drejta në shpërblim jubilar, rezulton se gjykata e shkallës së parë, drejtë 

dhe plotësisht e ka konstatuar gjendjen faktike, dhe drejtë ka zbatuar të drejtën materiale kur 

ka vendosur si në dispozitivin e aktgjykimit ankimor, kurse pretendimet ankimore, të 

paditësit, ishin të pa themelta.  

Me sa u tha më lartë, e në bazë të nenit 200 të LPK, u vendos si në dispozitiv të këtij 

aktgjykimi. 

GJYKATA E APELIT E KOSOVËS-PRISHTINË 

CA.nr.2783/2020 dt. 10.06.2021 

 

                                                                                                   Kryesuesi i Kolegjit – gjyqtari                                                                                                                                         

                                                                                                                   Gani Avdiu 


