
 

REPUBLIKA E KOSOVËS / REPUBLIKA KOSOVA 

 

  Ac.nr. 429/2019 

 

 

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

Hunaida Pasuli – kryetare e kolegjit, Gani Avdiu dhe Faton Ademi anëtarë, në çështjen 

kontestimore të paditësit A. (J.) V. nga fsh. ..., Komuna Skenderaj, të cilin  me autorizim e 

përfaqëson Shefqet Ibrahimi avokat në Skenderaj, kundër të paditurës Komuna Skenderaj – 

Drejtoria Komunale e Arsimit, për pagesën e pagave në emër të shpërblimit jubilar, duke vendosur 

sipas ankesës së të paditurës, të paraqitur kundër aktgjykimit të Gjykatës Themelore në Mitrovicë 

- Dega në Skenderaj C.nr.238/2018, datë 19.11.2018, në seancën e kolegjit të mbajtur me datë 

09.03.2021, mori këtë: 

 

 

 

A K T G J Y K I M 

 

 

 

REFUZOHET si e pathemeltë ankesa e të paditurës Komuna Skenderaj – Drejtoria e Arsimit, 

ndërsa aktgjykimi i Gjykatës Themelore në Mitrovicë - Dega në Skenderaj C.nr. 238/2018, i datës 

19.11.2018, VËRTETOHET. 

 

 

 

A r s y e t i m 

 

 

Gjykata Themelore në Mitrovicë - Dega në Skenderaj në dispozitivin e aktgjykimit C.nr.238/2018, 

datë 19.11.2018, ka vendosur si në vijim: 

 

I. Aprovohet kërkesëpadia e paditësit A. V. e bazuar. 

II. Detyrohet e paditura Komuna Skenderaj – Drejtoria Komunale për Arsim në Skenderaj 

që në emër të 3 (tri) pagave për shpërblim jubilar t’i paguaj paditësit shumën prej 

1045,86€, në afat prej 7 (shtatë) dite nga pranimi i këtij aktgjykimi. 

III. Obligohet e paditura që paditësit në emër të shpenzimeve të procedurës kontestimore 

t’ia paguaj shumë prej 259€, në afat prej 7 dite nga plotfuqishmëria e këtij aktgjykimi. 
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Kundër këtij aktgjykimi, e paditura brenda afatit ligjor ka parashtruar ankesë për shkak të shkeljes 

së dispozitave procedurale, vërtetimit jo të plotë apo të gabuar të gjendjes faktike dhe zbatimit të 

gabuar të së drejtës materiale me propozim që ankesa të miratohet, ndërsa aktgjykimi i atakuar të 

prishet dhe lënda të kthehet në gjykatën e shkallës së parë në rigjykim. 

 

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 dhe 195 të Ligjit për Procedurën 

Kontestimore (LPK), ka gjetur se:  

 

Ankesa e të paditurës është e pathemeltë. 

 

Nga shkresat e lëndës konstatohet se paditësi A. (J.) V. nga fshati ..., Komuna Skenderaj, në 

gjykatën e shkallës së parë me datë 13.07.2018, ka parashtruar padi kundër të paditurës Komuna  

Skenderaj – Drejtoria e Arsimit, me arsye dhe kërkesë si në padi. 

 

Gjykata e shkallës së parë duke vepruar sipas padisë dhe me qëllim të vërtetimit të drejtë dhe të 

plotë të gjendjes faktike në seancën e shqyrtimit kryesor bëri administrimin e provave, e si më të 

rëndësishme lexoi: Vërtetimin nr. prot 171/18, dt.14.06.2018 lidhur me përvojën e punës së 

paditësit në SHFMU “Ahmet Deliu” Skenderaj; Vërtetimin prot. Nr. 01-57, dt. 19.06.2018, të 

lëshuar nga SHFMU Shaban J.i” Skenderaj; Vërtetimin nga SHFMU “Hamzë J.i” Skenderaj; 

Konkluzionin ref.nr.247/2018, dt. 28.05.2018; Vendimin nga MPMS – Departamenti i Pensioneve 

dt. 21.08.2015 dhe Pasqyrën bankare nga NLB.  

 

Mbi bazën e provave të nxjerra gjykata ka vlerësuar se kërkesa nga padia është e bazuar dhe të 

njëjtën e aprovoi në tërësi, duke vendosur më decidivisht si në dispozitivin e aktgjykimit të 

ankimuar.  

 

Në arsyetimin e aktgjykimit gjykata parashtroi se për palët ndërgjyqëse nuk ishte kontestues që 

paditësi ka qenë në marrëdhënie pune te e paditura – mësimdhënës, ndërsa marrëdhënia e punës i 

është ndërprerë sipa fuqisë ligjore nga data 30.06.2015, për shkak të pensionimit. Po ashtu nuk 

ishte kontestuese që e paditura me rastin e pensionimit të paditësit, këtij të fundit në kuptim të 

dispozitave të Marrëveshjes së Përgjithshme Kolektive të Kosovës MPKK, ia ka paguar tri paga 

përcjellëse për pension, ndërsa pagat në emër të shpërblimit jubilar paditësi nuk i ka realizuar edhe 

përkundër kërkesës së parashtruar te e paditura.  

 

Në mbështetje të fakteve vendimtare të rastit, e në veçanti përvojës së punës së  paditësit, lartësinë 

e pagës së realizuar në tre muajtt e fundit dhe me referim në  nenin 194 par 1 të LMD, nenin 52 të 

MPKK; nenit 36  par 9 të Kontratës Kolektive të Arsimit, gjykata e aprovoi kërkesëpadinë duke e 

detyruar të paditurën që në emër të tri pagave pë shpërblim jubilar paditësit t’i paguaj shumën e 

gjykuar si në dispozitiv të aktgjykimit Vendimin mbi shpenzimet e procedurës e bazoi në 

dispozitën e nenit 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 të atakuar, për arsye se i njëjti nuk 

është përfshirë me shkelje thelbësore të dispozitave të procedurës kontestimore,-të pretenduara në 



ankesë dhe as në shkeljet nga neni 182 paragrafi 2, pika b), g), j), k) dhe m), të LPK-së, për të cilat 

gjykata kujdeset sipas detyrës zyrtare.  

 

Nuk qëndrojnë pretendimet ankimore 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 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. Në këtë kuptim, gjykata e 

shkallës së dytë vlerëson se gjendja faktike është vërtetuar në mënyrë të drejtë, përderisa faktet 

vendimtare nuk kanë qenë kontestuese, sikurse përvoja e punës së paditësit te e paditura, 

pensionimi i paditësit me vendimin e të paditurës dhe lartësia e pagës së realizuar nga marrëdhënia 

e punës. Rrjedhimisht, gjykata e shkallës së parë me aprovimin e tërësishëm të kërkesëpadisë, 

rezulton se drejtë ka aplikuar dispozitat e ligjit material, për arsye se referimi i aktgjykimit është 

bërë në MPKK, e cila marrëveshje ka qenë në fuqi në kohën e pensionimit të paditësit dhe ka 

krijuar të drejta, respektivisht detyrimin e të paditurës për pagesën e pagave në emër të shpërblimit 

jubilar, pasi në nenin 52 par. 1.3. të MPKK përcaktohet se i punësuari ka të drejtë në shpërblimin 

jubilar: për 10 vjet të përvojës në punë pandërprerë te punëdhënësi i fundit, në vlerë të një page 

mujore të tij; për 20 vjet të përvojës në punë pandërprerë, te punëdhënësi i fundit, në vlerë të dy 

pagave mujore dhe për 30 vjet të përvojës në punë pandërprerë, te punëdhënësi i fundit, në vlerë 

të tri pagave mujore. 

  

Gjykata e shkallës së dytë gjen se nuk qëndron pretendimi ankimor se aktgjykimi i goditur është 

nxjerrë me zbatim të gabuar të së drejtës materiale meqë gjykata e shkallës së parë në raport me 

faktet e rastit drejtë ka zbatuar ligjin material kur ka vendosur që kërkesëpadia të aprovohet 

tërësisht si e bazuar dhe të detyrohet e paditura që si punëdhënëse e fundit paditësit t’i paguaj 

shumën e gjykuar si në dispozitivin e aktgjykimit. Vendimi si i tillë ka mbështetje sikurse në 

MPKK, ashtu edhe në nenin 90.5 të Ligjit për Punës, pasi e paditura, (në kohën e pensionimit të 

paditësit) kishte marrë detyrime që veç tjerash, punëtorët të cilët arrijnë jubileun r punës të 

shpërblehen  sipas përvojës së punës, siç përcaktohet në dispozitën e nenit 52 të MPKK. 

 

Gjithashtu, si të pambështetur kolegji i kësaj gjykate e vlerëson pretendimin ankimor për 

afatshmërinë e padisë sikurse edhe për parshkrimin e kërkesës nga padia, sepse kërkesat në para 

në bazë të nenit 87 të Ligjit të Punës parashkruhen në afatin kohor prej tre vitesh. Në çështjen 

konkrete kërkesa do të parashkruhej nëse paditësi brenda afatit tre vjeçar nga pensionimi nuk do 

të kishte kërkuar pagesën e shpërblimit jubilar. Mirëpo, siç rezulton nga shkresat e lëndës, paditësi 

i është drejtuar të paditurës me kërkesë, ndërsa në përgjigjen e të paditurës të datës 28.05.2018, të 

emërtuar si konkluzion, e paditura si arsye të mospsagesës së pagave në emër të shpërblimit jubilar 

ka theksuar të jetë mungesa e mjeteve financiare. Prandaj nga këto fakte rrjedh se parashkrimi 

është ndërprerë në kuptim të nenit 369 të Ligjit Nr. 04/L-077 për marrëdhëniet e detyrimeve, 

përderisa paditësi, pa kaluar afati trevjeçar, ka kërkuar që e paditura t’i paguaj shpërblimin jubilar. 

 

Gjykata e Apelit ka vlerësuar se vendimi mbi shpenzimet e procedurës është në përputhje më 

veprimet e ndërmarra në këtë çështje juridike kontestuese, në përputhje me tarifën për përcaktimin 



e lartësisë së shpenzimeve dhe në pajtim me dispozitat e LPK-së, andaj edhe është vërtetuar 

aktgjykimi në këtë pjesë. 

 

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. 

 

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.429/2019, me datë 09.03.2021 

 

Kryetarja e Kolegjit – Gjyqtarja  

              Hunaida Pasuli 


