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 AC.nr.3360/2020 

 

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

gjyqtarët: Gani Avdiu kryesues, Milena Ðerić e Rafet Haxhaj – anëtarë,  (më tej kolegji), në 

kontestin e paditësit GJ.Q., nga fshati ..., Komuna e Gjakovës, i përfaqësuar nga  av. Y.B., 

nga Gjakova, kundër të paditurës Komuna e Gjakovës-Drejtoria e Arsimit, për kompensimin e 

pagave jubilare dhe të Ushqimisë, duke vendosur sipas ankesës së të paditurës, e paraqitur 

kundër aktgjykimit të Gjykatës Themelore në Gjakovë, C.nr.898/2019 të dt. 12.03.2020, në 

seancën e kolegjit të mbajtur me datë 14.10.2020  jep: 

  

             A K T GJ Y K I M 

 

Refuzohet si e pa themeltë ankesa e të paditurës, Komuna e Gjakovës-Drejtoria e 

Arsimit, kurse aktgjykimi i Gjykatës Themelore në Gjakovë, C.nr.898/2019 i dt. 12.03.2020, në 

pjesën që ka të bëjë me vendimin për shumën e gjykuar në emër të shpërblimit jubilar, 

Vërtetohet.  

Prishet aktgjykimi i Gjykatës Themelore në Gjakovë, C.nr.898/19 i dt. 12.03.2020, në 

pjesën që ka të bëjë me vendimin për  shumën e gjykuar në emër të kompensimit të shpenzimeve 

për ushqim gjatë afatit kohor prej 01.01.2015 deri me 01.01.2020, si dhe vendimi për shpenzimet 

procedurale, 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 Gjakovë, me aktgjykimin C.nr.898/2019 të dt. 12.03.2020, ka 

vendosur si vijon:  

           

REPUBLIKA E KOSOVËS / REPUBLIKA KOSOVA 

http://sq.wikipedia.org/wiki/Skeda:Coat_of_arms_of_Kosovo.svg
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“Aprovohet  kërkesëpadia e paditësit GJ.Q., nga fshati ..., dhe detyrohet e paditura 

Komuna e Gjakovës-Drejtoria e Arsimit, që paditësit nga dt.01 janar 2015 e deri me 20 janar 

2020 t’ia paguaj; 

Në emër të kompensimit të shpenzimeve për ushqim në vendin e punës shumën prej 

2268.00 € ( dymijë e dyqind e gjashtëdhjetë e tetë euro), 

Në emër të kompensimit për shpërblim jubilar për përvojën e punës 42 vjeçare, 150% 

të një page bazë shumën prej 702.98 € ( shtatëqind e dy euro e nëntëdhjetë e tetë cent), 

përkatësisht shumen e përgjithshme prej 2970.98 € (dymijë e nëntëqind e shtatëdhjetë euro e 

nëntëdhjetë e tetë cent), me kamatë ligjore pre 8% nga dita e paraqitjes së padisë prej 11 

nëntor 2019 sa i përketë kompensimit të ushqimit për ushqim deri në pagesën definitive, 

ndërsa sa i përket  kompensimit për shpërblim  jubilar nga data e pensionimit 20 janar 2020, e 

deri në pagesën definitive  si dhe t’ia paguaj shpenzimet procedurale në shumë pre 373.00€, të 

gjitha në afat prej 7 ditësh nga dita e marrjes së aktgjykimit, nën kërcenim të përmbarimit”. 

 

Kundër këtij aktgjykimi, e paditura  me dt. 22.05.2020, ka paraqitur ankesë, me të cilën 

ka kërkuar që  aktgjykimin ankimor, ta prishë dhe lëndën t’ia kthejë gjykatës së shkallës së 

parë, në rigjykim, duke parashtruar këto: konstatimit të gabuar dhe jo të plotë të gjendjes 

faktike dhe zbatim të gabuar të së drejtës  materiale.  

 

Përgjigje në ankesë  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 

17 e 18 të Ligjit për Gjykatat, (“Gazeta Zyrtare e Republikës së Kosovës” nr. 79/2010). 

  

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).  
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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 

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 paditësi GJ.Q., me dt. 11.11.2019, ka paraqitur një 

padi në gjykatën e shkallës së parë, kundër të paditurës Komuna e Gjakovës-Drejtoria e 

Arsimit, duke  kërkuar nga gjykata që t’ia kompensoi ushqimin gjatë orarit të punës dhe atë 2 

euro për çdo ditë të paraqitur në punë, në shumën prej 2170 euro, ku ka punuar si 

“Mësimdhënës”, deri me dt.20.01.2020, ku edhe ka dal në pension. Kërkesën e tij e ka 

mbështetur në nenet 36 e 35 të Kontratës Kolektive mbi Arsimin Parauniversitar  në Kosovë, 

si dhe të Kontratës Kolektive të Arsimit në Kosovë,  andaj i ka propozuar gjykatës që 

kërkesëpadinë e paditësit ta aprovoi në tërësi si të bazuar. 

 

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

provat e cekura në  procesverbalin  e seancës përkatëse dhe kishte konstatuar gjendjen faktike 

të përmbajtur  në arsyetimin e aktgjykimit ankimor si vijon: Se paditësi GJ.Q. ishte në 

marrëdhënie punë të e paditura në cilësinë si “Mësimdhënës” i mësimit klasor deri me 
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dt.20.01.2020, kur atij, i kishte pushuar marrëdhënia e punës sipas fuqisë ligjore për shkak të 

pensionimit. Paditësi te e paditura kishte realizuar 42 vite përvojë pune pa ndërprerje. 

- Paditësit, nga e paditura i ishin 3 paga përcjellëse me rastin e pensionimit, fakt i 

deklaruar nga paditësi.  

Kontestuese në mesë të palëve procedurale ishte se paditësi a kishte të drejtë në 

kompensimin shpërblim  jubilar dhe kompensim të shpenzimeve për ushqim në vendin e 

punës.  

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

dispozitivin e aktgjykimit ankimor me arsyetim se, janë përmbushur kërkesat ligjore nga neni 

36 i Kontratës Kolektive të Arsimit Parauniversitar të Kosovës, si dhe nenit 35 të Kontratës 

Kolektive të Arsimit në Kosovë. Ndërsa vendimin për kamatëvonesën e kishte bazuar në 

nenin 382 të LMD. 

 

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

ankimor, konsiderojmë se është marrë me vërtetim të gabuar  dhe jo te plotë të gjendjes 

faktike sipas dispozitës së nenit 183 pika 1 të LPK, e cila ekziston gjithmonë  kur gjykata  

gabimisht ka vërtetuar ndonjë fakt vendimtar, përkatësisht kur faktin e tillë nuk e ka vërtetuar 

fare. 

 Gjykata në këtë rast nuk ka vërtetuar gjendjen faktike pasi qe nuk e ka vlerësuar nenin 

46 të Kontratës Kolektive të Arsimit të Kosovës të nënshkruar me dt.18.04.2017. 

 

Aktgjykimi  ankimor i gjykatës së shkallës së parë, gjithashtu konsiderojmë se është 

marrë me zbatim të gabuar të së drejtës materiale në kuptim të dispozitave të nenit 184 të 

LPK, e cila ekziston çdo herë kur gjykata nuk e ka zbatuar dispozitën e së drejtës materiale që 

është dashur ta zbatojë, apo dispozitën e tillë nuk e ka zbatuar në mënyrë të drejtë.  

 

 Gjykata e shkallës së parë, shihet se në mënyrë të gabuar ka aplikuar dispozitat 

materiale të ligjeve dhe akteve në fuqi ngase, ne harmoni me dispozitat ligjore për personelin 



 

5 

 

arsimor Ligjit Nr. 03/L-212 të Punës, Ligjit Para universitar Nr.04L-032, Ligjit për Arsimin 

në Komunat e Republikës së Kosovës Nr.03-L-068 si dhe rregulloreve e udhëzimeve 

përkatëse të aprovuara nga MASHT, nuk është paraparë dhe rregulluar e drejta e punëtorit të 

pensionuar për pagesën e shpërblimit jubilar, apo atë për përcjellje në pension, në dispozitat e 

akteve ligjore dhe nën ligjore në fuqi, nuk përcaktohet as ndonjë shpërblim për ushqim në 

vendin e punës. 

 

Gjykata, në këtë rast nuk ka zbatuar drejtë të drejtën materiale pasi qe është bazuar 

vetëm në Kontratën Kolektive të Arsimit, e jo në ligjin material që është bazë për krijimin dhe 

përfundimin e marrëdhënies së punës. 

 

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

aktgjykimit ankimor,  sa i përket pjesës vërtetuese të aktgjykimit,  kolegji e vlerëson të drejtë 

dhe të bazuar në ligj, pasi që për këtë pjesë të vendimmarrjes  drejtë dhe plotësisht është 

konstatuar gjendja faktike, në të cilën drejtë është zbatuar e drejta materiale.  

 

Nuk janë kontestuese faktet, se paditësi në cilësinë e punëmarrësit ishte në 

marrëdhënie pune të e paditura në vendin e punës “Mësimdhënës” deri me dt. 20 janar 2020 

dhe kishte realizuar, përvojën e punës në kohëzgjatje prej 42 vitesh. 

 

E paditura, paditësit me rastin e pensionimit, i kishte paguar një pagesë përcjellëse, në 

lartësi prej 3 pagave, por nuk  i kishte paguar shpërblimin jubilar. 

 

Me nenin 35.8 të Marrëveshjes Kolektive të Arsimit në Kosovë, e cila është në fuqi 

kohen në kur ishte pensionuar paditësi, ishte përcaktuar se punëtorët në vitet jubilare të 

punësimit përfitojnë shpërblimin jubilar nga punëdhënësi i fundit në vlerë prej...150% të një 

page bazë për 40 vjet të përvojës së punës.  
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Andaj, kolegji vlerëson se gjykata e shkallës së parë, drejtë ka zbatuar të drejtën 

materiale, kur ka vendosur  si në dispozitivin e aktgjykimit ankimor, duke aprovuar 

kërkesëpadinë e paditësit që në emër të shpërblimit jubilar për 40 vite përvojë pune, paditësit 

t’i paguaj shumën prej 702.98 €, respektivisht shumën prej 150% të një page bazë.  

  

Kolegji, vlerëson se,  ankesa e të paditurës ishte e pathemeltë, sepse  e paditura, nuk 

provoi me fakte dhe prova të duhura se paditësi në këtë rast nuk kishte të drejtë në pagesën 

jubilare, të caktuar si në  dispozitivin e aktgjykimit ankimor, respektivisht se e paditura nuk 

kishte obligim në cilësi të punëdhënësit, që paditësit t’i paguaj shumën e përcaktuar në emër 

të shpërblimit jubilar sipas nenit 35.8 të Kontratës Kolektive të Arsimit në Kosovë, edhe për 

kundër faktit se e kishte barrën e provës. 

 

Kolegji, konstaton se pretendimet ankimore të paditurës, në raport me shumën e 

gjykuar, të cilin e paditura duhej t’i paguante paditësit, në emër të ushqimit për afatin kohor 

prej 01.01.2015 deri me 20.01.2020, është përfshirë me shkelje thelbësore të dispozitave të 

procedurës kontestimore, sepse gjykata e shkallës së parë, faktet i kishte bazuar vetëm në vitet 

kalendarike shkollore, pa verifikuar paraprakisht se paditësi, a kishte ndonjë mungesë nga 

puna gjatë këtij afati kohor. 

 

Pra, gjykata e shkallës së parë në këtë rast, aktgjykimin ankimor e kishte dhënë me 

shkelje thelbësore të dispozitave të procedurës kontestimore nga neni 197 c) i LPK, sepse nuk 

kishte hapur shqyrtim për faktin kontestues për ditët që paditësi i kishte realizuar në vendin e 

punës gjatë afatit kohor të cekur në kërkesëpadi.  

 

Gjykata e shkallës së parë, është dashur që faktet  e tilla t’i vërtetoj në bazë të 

mendimit të ekspertit financiar kompetent, duke vërtetuar faktet se paditësi gjatë këtij afati 

kohor, sa ditë pune kishte realizuar në vendin e punës të e paditura, dhe në bazë të këtyre 

fakteve, eksperti të jep konstatim dhe mendim profesional në përputhje me dispozitat ligjore 

profesionale si dhe dispozitat e LPK, që rregullojnë marrjen e provës me mendimin e 
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ekspertit, duke u bazuar gjithashtu edhe në nenin 35.7 të Kontratës Kolektive të Arsimit në 

Kosovë.  

 

Gjykata e shkallës së parë, në rigjykim ka për detyrë, të veproj në përputhje me 

dispozitat ligjore të nenit 199 të LPK, duke hap shqyrtim rreth faktit vendimtar, se paditësi 

gjatë afatit kohor 01 janar 2015- 20 janar 2020, sa ditë pune i kishte realizuar në vendin e 

punës të e paditura. Për marrjen e kësaj prove, gjykata duhet të caktoj ekspert financiar, i cili 

duhej të  konstatoi dhe llogarisë se sa ditë pune paditësi kishte realizuar në vendin e tij të 

punës, gjatë afatit kohor, për të cilën kërkon kompensimin në emër të ushqimit.  

Pas evitimit të kësaj shkelje procedurale, konstatimit të plotë dhe të drejtë të gjendjes 

faktike, do të krijoheshin kushtet ligjore për vendimmarrje të ligjshme dhe të drejtë në 

zgjidhjen e këtij kontesti. 

Me sa u tha më lartë, kolegji, vlerëson se janë plotësuar kushtet ligjore nga nenet 197 

c)  dhe 200 të  LPK,  për të vendosur si në dispozitiv të këtij aktgjykimi. 

 

GJYKATA E APELIT E KOSOVËS-PRISHTINË 

                                               CA.nr.3360/2020 dt. 14.10.2020 

 

 

Kryesuesi i Kolegjit – gjyqtari,                                                                                                          

                                                                                                        Gani Avdiu 

 


