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REPUBLIKA E KOSOVËS / REPUBLIKA KOSOVA 

                                                                                                          

 Ac.nr.3284/2019 

 

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 I.H. nga Gjilani, të cilin sipas autorizimit e 

përfaqëson M.N. avokat në Gjilan, kundër të paditurës Komuna e Gjilanit – Drejtoria e 

Arsimit, me përfaqësuesin ligjor Arben Mehmeti, me bazë juridike pagesa e pagave jubilare 

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

paraqitur kundër aktgjykimit të Gjykatës Themelore në Gjilan C.nr.1078/2018, të datës 

16.05.2019, në seancën e kolegjit të mbajtur me datë 25.02.2021, mori këtë 

 

A K T G J Y K I M 

 

REFUZOHET si e pathemeltë ankesa e të paditurës Komuna e Gjilanit – Drejtoria e 

Arsimit, ndërsa aktgjykimi i Gjykatës Themelore në Gjilan, C.nr.1078/2018, i datës 

16.05.2019, VËRTETOHET. 

 

A r s y e t i m 

 

Gjykata e shkallës së parë me aktgjykimin e atakuar C.nr.1078/2018, të datës 16.05.2019, ka 

vendosur si në vijim: 

I.Aprovohet pjesërisht si e bazuar kërkesëpadia e paditësit I.H. nga Gjilani. 

II.Detyrohet e paditura, Komuna e Gjilanit – Drejtoria e Arsimit, që paditësit në emër të tri 

pagave përcjellëse pas pensionimit t’ia paguaj shumën prej 1.406.19€ dhe në emër të 

shpërblimit jubilar shumën prej 1.406,19€, në total për pagat përcjellëse dhe shpërblimin 
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jubilar shumën prej 2.812.38€, me kamatëvonesë prej 8%, duke filluar nga data 16.05.2019, 

si datë e marrjes - pranimit të aktgjykimit e deri në pagesën përfundimtare, të gjitha në afat 

prej shtatë (7) ditësh, nga dita e pranimit të këtij aktgjykimi, nën kërcënimin e përmbarimit. 

II.Pjesa tjetër e kërkesëpadisë së paditësit e kërkuar në emër të përcjelljes në pension dhe 

shpërblimit jubilar në lartësi prej 20.22€ më shumë se shuma e gjykuar refuzohet si e 

pabazuar me ligj. 

III.Detyrohet e paditura që t’ia kompensoj paditësit shpenzimet e procedurës në shumë prej 

279€, në afat prej 7 ditësh pas plotfuqishmërisë së këtij aktgjykimi, nën kërcënimin e 

përmbarimit. 

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

shkeljeve 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 ankesën ta aprovoj në tërësi si të bazuar, ndërsa aktgjykimin e 

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

Përgjigje në ankesë ka parashtruar përfaqësuesi i paditësit  me propozim që Gjykata e Apelit 

e Kosovës ta refuzoj në tërësi si të pa bazuar ankesën e përfaqësuesit të autorizuar të të 

paditurës, ndërsa aktgjykimin e ankimuar ta vërtetoj në tërësi. 

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 e pabazuar. 

Nga shkresat e lëndës konstatohet se paditësi I.H. nga Gjilani, përmes të autorizuarit të tij, 

me datë 14.12.2018, kundër të paditurës Komuna e Gjilanit - Drejtoria  e  Arsimit ka 

ushtruar padi për kompensimin e tri pagave 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 pjesërisht e bazuar dhe lidhur me të njëjtën ka vendosur më 

decidivisht si në dispozitivin e aktgjykimit të ankimuar.  

Në arsyetimin e aktgjykimit gjykata ka parashtruar se nuk është kontestues që paditësi ka 

mbi 40 vite përvojë pune si mësimdhënës në institucione arsimore që janë nën menaxhimin 

e të paditurës, përkatësisht paditësi ka qenë në marrëdhënie pune prej dt.03.10.1975 e deri 

më datë 05.04.2017, - 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. Mbi 

këtë gjendje faktike të vërtetuar dhe me referim në dispozitat e nenit 36 të Kontratës 

Kolektive të Arsimit Parauniversitar (2014), - e  cila kontratë ishte në fuqi në kohën e 
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pensionimit të paditësit, gjykata e detyroi të paditurën që paditësit t’ia paguaj tri paga në 

emër të shpërblimit jubilar ne lartësinë e provuar të 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.  

Gjykata e Apelit e aprovon vlerësimin juridik të gjykatës të shkallës së parë si të rregullt dhe 

të ligjshëm sa i përket vendosjes si në dispozitiv të aktgjykimit të atakuar, për arsye se i 

njëjti nuk është përfshirë me shkelje thelbësore të dispozitave të procedurës kontestimore, të 

pretenduara në ankesën e të paditurës dhe as në shkeljet nga neni 182 paragrafi 2, pika b), 

g), j), k) dhe m), të LPK-së. (të cilat shkelje gjykata e shkallës së dytë i vëren sipas detyrës 

zyrtare). 

Nuk qëndrojnë pretendimet ankimore të të paditurës se aktgjykimi është përfshirë në shkelje 

thelbësore të dispozitave të procedurës kontestimore nga neni 182 paragrafi 2 pika (n) e 

LPK-së. Sipas vlerësimit të Gjykatës së Apelit, dispozitivi i aktgjykimit të atakuar është 

mjaft i qartë, e në përputhje të plotë me arsyet e aktgjykimit, duke qenë kështu në harmoni 

logjike dhe juridike dispozitivi me arsyetimin. Gjykata ka arsyetuar të gjitha faktet me peshë 

vendimtare për themelësinë e kërkesëpadisë, e në lidhshmëri me këtë ka arsyetuar mënyrën 

se si janë vërtetuar faktet e gjithashtu edhe mënyrën se si i ka vlerësuar provat për secilin 

fakt të provuar. 

Gjendja faktike është vërtetuar në mënyrë të drejtë, përderisa faktet vendimtare nuk kanë 

qenë kontestuese dhe atë se paditësi kishte 40 vite përvojë pune te e paditura në cilësinë e 

mësimdhënësit nga dt.03.10.1975 e deri më dt.05.04.2017, kur edhe është pensionuar për 

shkak të arritjes së moshës 65 vjeç Rrjedhimisht, gjykata e shkallës së parë me aprovimin e  

kërkesëpadisë, rezulton se drejtë ka aplikuar dispozitat e ligjit material, për arsye se referimi 

i aktgjykimit është bërë në Kontratën Kolektive të Arsimit Parauniversitar (2014) e cila 

Kontratë ka krijuar të drejta për paditësin për të kërkuar pagesën e tri pagave në emër të 

shpërblimit dhe tri pagave për përcjellje në pension – sipas mesatares së tri pagave të fundit 

të realizuar nga marrëdhënia e punës. 

Sipas nenit 36 parag.9 të Kontratës Kolektive të Arsimit Parauinversitar të datës 11.04.2014, 

e cila ka qenë në fuqi në kohën e pensionimit të paditësit, përcaktohet se: “ punëtorët 

(anëtar të SBASHK-ut) në vitet jubilare të punësimit përfitojnë shpërblim jubilar nga 

punëdhënësi i tyre i fundit, për 10 vjet të përvojës së punës në vlerë të një page bazë; për 20 

vite përvojë pune te punëdhënësi i fundit në vlerë të dy pagave bazë; për 30 vjet të përvojës 

së punës te punëdhënësi i fundit në vlerë të tri pagave bazë” ndërsa në paragrafin 10 të 

nenit 36 të të njëjtës Kontratë Kolektive përcaktohet se:“punëtorët(anëtarët e SBASHK-ut) 

që dalin në pension përfitojnë pagesë përcjellëse në lartësi të tri pagave sipas mesatares së 

tri pagave të fundit të punëtorit”.  

Në rastin konkret, gjykata e shkallës së parë, në raport me faktet e rastit, drejtë ka zbatuar 

ligjin material kur ka vendosur që kërkesëpadia të aprovohet pjesërisht si e bazuar dhe të 

detyrohet e paditura që paditësit t’i paguaj shumën e gjykuar si në dispozitivin e 



4 
 

aktgjykimit, të cilin vendim nga arsyet e parashtruara më sipër, e përkrah si të ligjshëm edhe 

gjykata e shkallës së dytë, gjersa pretendimet ankimore në drejtim të vërtetimit të gabuar 

apo jo të plotë të gjendjes faktike dhe zbatimit të gabuar të së drejtës materiale, kjo gjykatë i 

vlerësoi si krejtësisht të pambështetura. 

Vendimi për shpenzimet e procedurës është në përputhje me dispozitat e LPK-së, dhe sa i 

përket lartësisë është në harmoni me tarifën e Odës së Avokatëve dhe me udhëzimin 

administrativ nr.01/2017, për unifikimin e taksave gjyqësore. 

Gjykata e Apelit me rastin e vendosjes i vlerësoi edhe të gjitha pretendimet e tjera ankimore, 

mirëpo të njëjtat nuk ishin me ndikim për një vendim ndryshe për çka edhe vendosi si në 

dispozitiv të këtij aktgjykimi. 

Prandaj, mbi bazën e arsyeve të parashtruara si më lartë dhe në mbështetje të nenit 195.1 

pika d), lidhur me nenin 200 të LPK-së, Gjykata e Apelit vendosi si në dispozitiv të këtij 

aktgjykimi. 

 

GJYKATA E APELIT E KOSOVËS NË PRISHTINË 

Ac.nr.3284/2019 me datë 25.02.2021. 

 

Kryetare  e  kolegjit 

           Hunaida Pasuli 


