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Ac.nr.4235/16 

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

Faton Ademi - kryetar, Rrustem Thaqi dhe Mehmet Ndrecaj anëtarë, me zyrtarin ligjor Faton 

Xhaqkaj, në çështjen juridike të paditësve R.Z. nga Prishtina dhe R.K. nga Prishtina, të cilët i 

përfaqëson sipas autorizimit B.L. av. nga Prishtina, kundër të paditurit Universiteti i Prishtinës 

“Hasan Prishtina” në Prishtinë, të cilin e përfaqëson S.TH. zyrtar ligjor i UP-së, në çështjen për 

kompensim të pagave - borxhit, duke vendosur sipas ankesës së të paditurit të ushtruar kundër 

Aktgjykimit të Gjykatës Themelore në Prishtinë, Departamenti i Përgjithshëm – Divizioni Civil, 

C.nr.1733/2013 të datës 20.09.2016, në seancën e kolegjit të mbajtur me datë 03.07.2019, mori 

këtë: 

 

A K T G J Y K I M 

 

REFUZOHET e pa themeltë ankesa e të paditurit Universiteti i Prishtinës “Hasan Prishtina” në 

Prishtinë, ndërsa Aktgjykimi i Gjykatës Themelore në Prishtinë, Departamenti i Përgjithshëm – 

Divizioni Civil, C.nr.1733/2013 i datës 20.09.2016. VËRTETOHET.  

A r s y e t i m 

 

Gjykata e shkallës së parë me Aktgjykimin e atakuar, C.nr.1733/2013 të datës 20.09.2016,  në 

pikën e I-rë të dispozitivit ka vendosur që të aprovohet në tërësi e bazuar kërkesëpadia e 

paditësve R.Z. nga Prishtina dhe R.K. nga Prishtina. 

Në pikën e II-të ka vendosur që të detyrohet i padituri, Universiteti i Prishtinës “Hasan Prishtina” 

në Prishtinë që paditësve R.Z. dhe R.K. të ju paguaj borxhin nga 2380.00 euro për secilin, 

gjithsejtë shumën prej 4760.00 euro, me kamatë ligjore ashtu siç e parashohin bankat për mjetet 

e deponuara mbi një vit pa destinim të veçantë, si dhe shpenzimet e procedurës kontestimore në 

shumë të përgjithshme prej 559 euro, të gjitha këto kërkesa në afat prej 7 dite, nga dita e marrjes 

së aktgjykimit, nën kërcënim të përmbarimit me dhunë. 

Kundër këtij Aktgjykimi në afatin ligjor ka paraqitur ankesë i autorizuari i paditësit, për shkak të 

vërtetimit të gabuar dhe jo të plotë të gjendjes faktike dhe aplikimit të gabuar të së drejtës 

materiale, me propozim që Gjykata e shkallës së dytë ta prishë aktgjykimin e goditur si të 

pabazuar dhe çështjen ta kthej në rigjykim për vendosje në përputhje me dispozitat ligjore dhe 

lirin akademike si institucion publik në bazë të LAL që ka Universiteti i Prishtinës dhe mos të 

krijoj raste precedent tek rregullat me të cilat kompensohen komisionet që krijohen tek organet e 

Universitetit të Prishtinës. 

Përgjigje në ankesë ka paraqitur i autorizuari i paditësve, B.L., av. nga Prishtina, me propozim që 

Gjykata e shkallës së dytë, konform dispozitës së nenit 195 par.1(d) të LPK-së, ta refuzoj 

ankesën si të pathemeltë dhe ta vërtetojë aktgjykimin ankimor. Shpenzimet e procedurës i ka 

kërkuar në shumë, gjithsejtë 208.00 euro. 
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Gjykata e Apelit i shqyrtoi shkresat e lëndës, Aktgjykimin e atakuar dhe pretendimet ankimore, e 

pas vlerësimit të tyre në bazë të nenit 194 të LPK-së gjeti se: 

Ankesa e të paditurit është e pa themeltë 

  

Nga shkresat e lëndës rrjedh se paditësit kanë ushtruar padi ndaj të paditurit me datë 17.07.2013 

për borxh, vlera e kontestit 2380.00 euro. 

Gjykata e shkallës së parë me datë 20.09.2016, ka mbajtur seancën kryesore në mungesë të palës 

së paditur dhe janë administruar provat e është bërë leximi i tyre, si dhe dëgjimi i palës prezentë. 

Pas përfundimit të seancës së shqyrtimit kryesor, Gjykata merr Aktgjykimin C.nr.1733/2013 të 

datës 20.09.2016, me të cilin e ka aprovuar në tërësi të bazuar kërkesëpadinë e paditësve, duke 

vendosur decidivisht si në dispozitiv të Aktgjykimit të atakuar. 

Gjykata e shkallës së parë, Aktgjykimin e goditur ndër të tjera e arsyeton duke theksuar se: midis 

palëve ndërgjyqëse nuk është kontestuese fakti se e paditura me vendimin ref.3/500 datë 

08.12.2009 të Senatit të Universitetit të Prishtinës në mbledhjen e mbajtur me datë 17.11.2009 i 

ka emëruar paditësit anëtar të komisionit për sigurinë e cilësisë në Universitetin e Prishtinës, 

ndërsa sipas vendimit të Këshillit Drejtues të UP-së ref.2/804 të datës 28.09.2012, ka vendosur 

që anëtarëve të komisionit për sigurinë e cilësisë si kompensim të ju paguaj shumën mujore nga 

70 euro dhe atë në mënyrë retroaktive nga momenti i marrjes së vendimit nga Senati i UP-së, 

përkatësisht nga data 17.11.2009 deri me datë 28.09.2012. Me procesverbalin, nga takimi i 

Komisionit për Sigurimin e Cilësisë i dt. 22.09.2011 dhe procesverbalin nga takimi i Komisonit 

për Sigurinë e Cilësisë i dt. 22.07.2011, shihet edhe nënshkrimet e anëtareve të komisionit, 

gjykata ka konstatuar se komisioni në fjalë është mbledhur dhe ka punuar për sigurimin e cilësisë 

në UP. 

Sa i përket lartësisë së kërkesëpadisë, gjykata u bazua në vendimin e të paditurës ref.2/804 të 

datës 28.09.2012 ku në bazë të këtij vendimi anëtarëve të komisionit për Sigurinë e Cilësisë në 

UP u takon kompensim prej 70 euro dhe atë në mënyrë retroaktive prej datës 17.11.2009 gjerë 

me datë 28.09.2012. 

Lidhur me bazën juridike, gjykata e shkallës së parë është mbështetur në nenin 206 të Ligjit mbi 

Marrëdhëniet e detyrimeve ku parashihet se, “Kreditori në marrëdhëniet e detyrimeve ka të drejtë 

që nga debitori të kërkojë përmbushjen e detyrimit, ndërsa debitori ka për detyrë përmbushjen e 

detyrimit në tërësi.” dhe meqenëse në rastin konkret është vërtetuar se i padituri i ka mbetur 

borxh paditësit për shkak të mos pagesës së borxhit për periudhën 17.11.2009 gjer me datë 

28.09.2012, gjykata e shkallës së parë vendosi që ta detyrojë të paditurin t’ia kompensoj borxhin 

në shumat e gjykuara. Lidhur me shpenzimet e procedurës dhe kamatëvonesën gjykata e shkallës 

së parë është bazuar në nenin 277 të LMD-së dhe 452 të LPK-së. 

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, për arsye se Aktgjykimi i atakuar 

nuk është përfshirë me shkelje thelbësore të dispozitave të procedurës kontestimore e sidomos 
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nuk ka shkelje nga neni 182 par.2, pika b), g), j), k) dhe m) për të cilat gjykata kujdeset sipas 

detyrës zyrtare konform nenit 194 të LPK-së, vërtetim të gabuar dhe jo të plotë të gjendjes 

faktike dhe nuk ka aplikim të gabuar të drejtës materiale.  

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 përveç atyre jo kontestuese e gjithashtu edhe mënyrën se si i ka vlerësuar provat për secilin 

fakt të provuar.  

Gjykata e Apelit vlerëson se Gjykata e shkallës së parë me rastin e vendosjes si në dispozitiv të 

Aktgjykimit të atakuar drejtë ka vendosur kur e ka aprovuar të bazuar kërkesëpadinë e paditësve, 

pasi që për detyrimin e cekur ekziston baza ligjore. 

Nuk qëndrojnë pretendimet ankimore për gjendjen faktike të konstatuar në mënyrë të gabuar dhe 

jo të plotë nga ana e Gjykatës së shkallës së parë, për arsye se sipas vlerësimit të kësaj Gjykate 

gjendja faktike është vërtetuar drejtë dhe në mënyrë të plotë siç kërkohet me dispozita ligjore, 

ndërsa pas vlerësimit të gjendjes faktike ka rezultuar se kërkesëpadia e paditësve është e bazuar 

në tërësi. Për Gjykatën e Apelit, kruciale në këtë çështje kontestimore mbetet fakti se ekziston 

vendimi nr.3/500 i datës 08.12.2009 i Senatit të Universitetit të Prishtinës mbi formimin e 

komisionit për sigurimin e cilësisë në Universitetin e Prishtinës e po ashtu ekziston edhe vendimi 

nr.2/804 i datës 28.09.2012 i Këshillit Drejtues të Universitetit të Prishtinës me të cilin është 

vendosur që anëtarët e komisionit për sigurimin e cilësisë të iu takojë kompensim mujor në 

lartësi prej 70.00 euro në mënyrë retroaktive prej momentit të marrjes së vendimit nga Senati i 

UP-së përkatësisht prej datës 17.11.2009. e të cilat vendime nuk janë kontestuese për palën e 

paditur, andaj ekziston baza ligjore për themelësinë e kërkesëpadisë respektivisht vërtetimit të 

vendimit të Gjykatës së shkallës së parë. 

Në raport me pretendimet e palës ankuese parashtruar në faqe 3 paragrafi 3, se: “...mungojnë 

provat e komisionit për sigurimin e cilësisë me të cilat anëtarët është dashur të mbajnë 

procesverbal për secilën mbledhje të mbajtur, të hartojnë raport për punën e komisionit në fjalë 

dhe të njëjtit pas protokollimit është dashur të dërgojnë për miratim në Senatin e UP-së...”, 

Gjykata e Apelit konsideron se këto mbesin vetëm pretendime të palës ankuese dhe në asnjë 

formë nuk janë të argumentuara apo të vërtetuara me prova konkrete sepse është dashur që 

komisioni ta ndjek një procedurë të tillë, ose në bazë të cilës rregullore apo akt të brendshëm 

është specifikuar që të ndiqet një procedurë e tillë, andaj një pretendim i tillë i ripërsëritur disa 

herë në ankesën e të paditurës mbetet vetëm pretendim ankimor dhe pa peshë për vendim 

ndryshe ngase është vendosur në shkallë të parë. Madje pjesa që i referohet e paditura me ankesë 

është çështje e brendshme e të paditurës e cila lidhet me mënyrën e funksionimit të komisionit në 

fjalë dhe raportimit të së njëjtit por që assesi nuk afekton dhe të ketë ndikim në pagesën apo mos 

pagesën e anëtarëve të komisionit pasi për këtë çështje mbi të gjitha është vendimi për pagesë i 

cituar më lartë. 
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Pretendimet e tilla e paditura është dashur që t’i ngrit në procedurë të brendshme dhe të bëhet 

vlerësimi i punës së komisionit në fjalë, dhe më pastaj nëse me të vërtetë ka mungesë të 

raporteve apo nuk është kryer puna si duhet, duhet të pasonin vendimet tjera nga organet 

menaxhuese të të paditurës që do të mund të afektonin në aspektin e pagesës. 

Përderisa vendimi për pagesën e anëtarëve në fjalë është në fuqi, madje aty specifikohet edhe 

shuma mujore për pagesë, e drejta e paditësve është e bazuar dhe se me të drejtë gjykata e 

shkallës së parë ka vepruar kur ka aprovuar kërkesëpadinë e paditësve. 

Gjykata e shkallës së parë nuk është e lidhur me pretendimet dhe kundërshtimet e palës së 

paditur në raport me sjelljen e provave, konkretisht pretendimit ankimor se Komisioni në fjalë 

apo anëtarët e tij tashmë paditësit në procedurë, nuk kanë sjell raporte me të cilat vërtetohet puna 

e komisionit për sigurimin e cilësisë sepse për këtë raport detyrimi të mos pagesës së pagave 

mujore ekziston vendim i organit të vet të paditurës, i cili vendim është i detyrueshëm dhe i 

zbatueshëm pavarësisht se a është kryer apo jo punë nga ana e komisionit. Për më tepër, i 

padituri Universiteti i Prishtinës “Hasan Prishtina” ka dështuar të provojë se ekziston vendim 

tjetër ndryshe nga ai i Këshillit Drejtues apo i Senatit me të cilin do të ishte detyruar Komisioni 

për sjelljen e raporteve apo ndjekjes së procedurave fikse administrative.  

Gjykata e Apelit i shqyrtoi me kujdes provat dhe pretendimet e palës paditëse lidhur me zbatimin 

e të drejtës materiale, aplikimit të Rregullores për kompensim të punës së komisioneve nr.917 të 

datës 27.04.2015, por që Gjykata gjeti se pikërisht neni 3 pika 2 e Rregullores në fjalë thekson 

se, citoj: “Kompensimi për pjesëmarrje në një komision për punën shtesë sipas rregullit bëhet 

për çdo mbledhje të mbajtur efektive nga 50 euro neto për secilin anëtar të komisionit, por jo më 

shumë se dy mbledhje në muaj, përveç në raste të veçanta, kur vendos Këshilli Drejtues.”, andaj 

në këtë rast gjen zbatim Vendimi i Këshillit Drejtues nr.2/804 i datës 28.09.2012 i cili në pikën II 

ka vendosur që anëtarët e komisionit, pjesë përbërëse e të cilit janë paditësit, të kompensohen në 

mënyrë retroaktive me nga 70.00 euro në muaj nga data e themelimit të komisionit. 

Nga të cekurat u vendos sikurse në dispozitiv të këtij aktvendimi në bazë të nenit 209 pika b), të 

LPK-së. 

GJYKATA E APELIT E KOSOVËS NË PRISHTINË 

Ac.nr.4235/16, me datë 03.07.2019 

 

                                                                             Kryetari i kolegjit-Gjyqtari  

                                              Faton Ademi 

 


