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REPUBLIKA E KOSOVËS / REPUBLIKA KOSOVA 

                                                                                                          

 Ac.nr.4309/2019 

  

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 A.XH. nga fshati ... - Komuna e Gllogocit, të cilin 

e përfaqëson i autorizuari RR.H. avokat në Gllogoc, kundër të paditurës Komuna e Gllogocit 

- Drejtoria Komunale e Shëndetësisë dhe Mirëqenies Sociale, të cilën e përfaqëson Ministria 

e Drejtësisë Avokatura Shtetërore, me bazë juridike pagesa e pagave jubilare, duke vendosur 

sipas ankesës së palës së paditur, të paraqitur kundër aktgjykimit të Gjykatës Themelore në 

Prishtinë – Dega në Gllogoc, C.nr.59/2019, të datës 05.07.2019, në seancën e kolegjit të 

mbajtur me datë 24.03.2021 mori këtë: 

 

A K T G J Y K I M 

 

I. REFUZOHET pjesërisht si e pathemeltë ankesa e të paditurës Komuna e Gllogocit- 

Drejtoria Komunale e Shëndetësisë dhe Mirëqenies Sociale, ndërsa aktgjykimi i Gjykatës 

Themelore në Prishtinë – Dega Gllogoc, C.nr.59/2019, i datës 05.07.2019, në pikën III (tre) 

të dispozitivit, VËRTETOHET. 

II. APROVOHET pjesërisht si e themeltë ankesa e të paditurës Komuna e Gllogocit- Drejtoria 

Komunale e Shëndetësisë dhe Mirëqenies Sociale, ndërsa aktgjykimi i Gjykatës Themelore 

në Prishtinë – Dega Gllogoc, C.nr.59/2019, i datës 05.07.2019 në pikën I (një) dhe II (dy) të 

dispozitivit NDRYSHOHET dhe gjykohet si në vijim: REFUZOHET si e pathemeltë 

kërkesëpadia e paditësit A.XH. nga fshati ..., Komuna e Gllogocit, me të cilën ka kërkuar që 

të detyrohet e paditura Komuna e Gllogocit – Drejtoria Komunale e Shëndetësisë dhe 

Mirëqenies Sociale që t’ia paguaj shumën prej 1,033.86 €uro në emër të shpërblimit jubilar 

për 30 vjet përvojë pune pandërprere së bashku me normën e kamatës prej 8% duke filluar 

nga dita e parashtrimit të padisë e deri në pagesën definitive, të gjitha këto në afatin prej 15 

ditësh pas plotfuqishmërisë së aktgjykimit.  

http://sq.wikipedia.org/wiki/Skeda:Coat_of_arms_of_Kosovo.svg
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A r s y e t i m 

 

Gjykata e shkallës së parë me aktgjykimin e atakuar C.nr.59/19, të datës 05.07.2019, ka 

vendosur si në vijim: 

I.Miratohet e themeltë kërkespadia e paditësit A.XH. nga ... - Komuna e Gllogocit. 

II.Detyrohet e paditura Komuna e Gllogocit - Drjetoria Komunale e Shëndetësisë dhe 

Mirëqenies Sociale, që paditësit A.XH. t’i paguan shumën prej 1,033.86 €, në emër të 

shpërblimit jubilar për 30 vjet pune të pandërprerë, në QKMF “Dr. Hafir Shala” në Gllogoc, 

me kamatë ligjore në shkallën 8%, ne vit nga dita e parashtrimit të padisë dt.18.04.2016 e deri 

në pagesën definitive, të gjitha këto detyrime në afatin prej 15 ditësh, nga dita e 

plotfuqishmërisë së aktgjykimit 

III.Detyrohet e paditura që paditësit t’ia paguaj shpenzimet e procedurës kontestimore prej 

404 €. 

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

Shkeljeve esenciale të dispozitave të procedurës kontestimore, vërtetimit  të gabuar dhe jo të 

plotë të gjendjes faktike dhe për shkak të aplikimit të gabuar të së drejtës materiale, me 

propozim që Gjykata e Apelit ta aprovoj ankesën si të bazuar ndërsa ta prishë aktgjykimin e 

atakuar me refuzimin e kërkesëpadisë përkitazi me pagesën e pagës në emër të shpërblimit 

jubilar.  

Përgjigje në ankesë ka parashtruar i autorizuari i paditësit, duke i kontestuar në tërësi 

pretendimet ankimore të të paditurës, me propozim që Gjykata e Apelit ankesën e të paditurës 

ta refuzojë si të pathemeltë, ndërsa aktgjykimin e gjykatës së shkallës së parë ta vërtetoj.  

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 pjesërisht e bazuar. 

Nga shkresat e lëndës konstatohet se paditësi A.XH. nga fshati ... Komuna e Gllogocit, përmes 

të autorizuarit të tij, me datë 18.04.2016, kundër të paditurës Komuna e Gllogocit- Drejtoria 

Komunale e Shëndetësisë dhe Mirëqenies Sociale ka ushtruar padi për kompensimin e pagave 

në emër përcjelljes në pension dhe shpërblim jubilar, me arsye 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 nxjerrë 

aktgjykimin C.nr.86/16 të datës 18.06.2018 dhe ka  vlerësuar se kërkesa nga padia është e 
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bazuar dhe të njëjtën e aprovoi duke vendosur më decidivisht si në dispozitivin e aktgjykimit 

të ankimuar.  

Gjykata e Apelit e Kosovës me aktgjykimin CA.nr.3993/18 të dt. 21.01.2019 ka aprovuar 

pjesërisht si të bazuar ankesën e përfaqësuesit të paditurës, dhe aktgjykimin e gjykatës së 

shkallës së parë në paragrafin II. të dispozitivit, e ka prishë në pjesën ku paditësit i është dhënë 

kompensimi në emër të shpërblimit jubilar, si dhe vendimi për shpenzimet e procedurës, me 

arsyetimin se është e paqartë se si gjykata e shkallës së parë ka vërtetuar se paditësit i takon e 

drejta për shpërblim jubilar, pasi në shkresat e lëndës nuk ka prova se saktësisht sa vite pune 

i ka pasur paditësi. 

Në riprocedurë gjykata e shkallës së parë me aktgjykimin C.nr.59/19 të datës 05.07.2019 ka 

theksuar se paditësi  ka qenë punëtor të e paditura në punë dhe detyrë të punës si kuzhinier, 

përkatësisht paditësi ka qenë në marrëdhënie pune prej dt.23.09.1981 e deri më datë 

26.05.2015, kur sipas fuqisë ligjore është pensionuar nga ku rezulton se paditësi te e paditura 

ka  punuar mbi 30 vite pandërprerë. Mbi këtë gjendje faktike të vërtetuar dhe me referim në 

dispozitat e nenit 52 dhe 53 të Marrëveshjes së Përgjithshme Kolektive, gjykata e detyroi të 

paditurën që paditësit t’ia paguaj tri paga në emër të shpërblimit jubilar në lartësinë e tri 

pagave që ka realizuar paditësi në tre muajt e fundit nga marrëdhënia e punës te e paditura.  

Gjykata e Apelit nisur nga kjo gjendje e çështjes vlerëson se qëndrimi dhe përfundimi juridik 

i gjykatës së shkallës së parë është i gabuar pavarësisht se aktgjykimi i atakuar nuk është i 

përfshirë në shkelje thelbësore të dispozitave të procedurës kontestimore nga neni 182 

paragrafi 2, pika (b), (g), (j), (k) dhe (m) e LPK-së, për të cilat Gjykata e Apelit kujdeset sipas 

detyrës zyrtare, as në shkelje tjera të pretenduara, gjendja faktike është vërtetuar në mënyrë 

të plotë dhe të drejtë, por e drejta materiale është zbatuar në mënyrë të gabuar, prandaj Gjykata 

e Apelit ka vendosur që ta ndryshoj aktgjykimin e gjykatës së shkallës së parë. 

Gjykata e Apelit duke u kujdesur sipas detyrës zyrtare për zbatimin e së drejtës materiale, ka 

bërë ndryshimin e aktgjykimit në kuptim të dispozitës së nenit 195 paragrafi 1 pika (e) e lidhur 

me nenin 201 paragrafi 1 pika (d) e LPK-së, meqenëse ka gjetur se nuk ka shkelje esenciale 

të dispozitave të procedurës kontestimore, gjendja faktike është vërtetuar drejtë dhe plotësisht, 

por sipas kësaj gjendje faktike të vërtetuar nga gjykata e shkallës së parë është zbatuar 

gabimisht e drejta materiale, për çka është dashur që të ndryshohet aktgjykimi i atakuar. 

Në këtë rast gjykata e shkallës së parë gabimisht ka aplikuar dispozitën e nenit 52 të 

Marrëveshjes së Përgjithshme Kolektive të Kosovës, sipas së cilës përcaktohet se -Neni 52 - 

1. I punësuari, ka të drejtë në shpërblimin jubilar dhe atë: 1.1.për 10 vjet të përvojës në punë 

pandërprerë, te punëdhënësi i fundit, në vlerë të një page mujore të tij; 1.2.për 20 vjet të 

përvojës në punë pandërprerë, te punëdhënësi i fundit, në vlerë të dy paga mujore të tij; 

1.3.për 30 vjet të përvojës në punë pandërprerë, te punëdhënësi i fundit, në vlerë të tri paga 

mujore të tij. 2.Punëdhënësi i fundit është ai që paguan shpërblime jubilare. 3.Shpërblimi 

jubilar, paguhet në afat prej një muaji, pas plotësimit të kushteve nga ky paragraf. Këto 

dispozita përcaktojnë të drejtën e punëtorit për shpërblim jubilar, mirëpo në rastin konkret 
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themelësia e kërkesëpadisë nuk ka mundur të mbështetet në këtë dispozitë për shkak se 

Marrëveshja e Përgjithshme Kolektive e Kosovës ka filluar të zbatohet  nga data 01.01.2015 

me kohëzgjatje të zbatimit për tri vite përkatësisht deri me datën 01.01.2018, kur të njëjtës i 

ka skaduar afati i zbatimit përkatësisht i ka pushuar efekti juridik. Gjykata e Apelit me shikim 

në shkresat e lëndës gjeti se paditësi ka filluar marrëdhënien e punës te e paditura me datën 

23.09.1981 kurse jubileun e tretë e ka arritur në vitin 2011 nga ku rezulton se në vitin kur e 

ka arritur jubileun e tretë paditësi, nuk ishte në fuqi Marrëveshja e Përgjithshme Kolektive e 

Kosovës andaj edhe nuk mund të zbatohet në rastin konkret. 

Në kuptim të arsyeve të parashtruara kjo gjykatë ka vendosur që ta aprovoj si të bazuar 

ankesën e të paditurës, ndërsa aktgjykimin e gjykatës së shkallës së parë e ka ndryshuar në 

pikat I dhe II duke e refuzuar si të pabazuar kërkesëpadinë e paditësit.  

Gjykata e Apelit ka vendosur të vërtetoj aktgjykimin në pikën III të dispozitivit në pjesën që 

i referohet shpenzimeve të procedurës, për arsye se nga shkresat e lëndës ka rezultuar se 

paditësi në çështjen konkrete ka arritur të mbështesë themelësinë e kërkesëpadisë përkitazi 

me pagat në emër të përcjelljes në pension, i cili vendim është vërtetuar si i rregullt dhe i 

ligjshëm edhe nga Gjykata e Apelit e Kosovës me Aktgjykimin CA.nr.3993/18 të dt. 

21.01.2019. Për më shumë, sipas vlerësimit të kolegjit vendimi për 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 të njëjtat kanë qenë të nevojshme 

për ndjekjen e çështjes para gjykatës së shkallës së parë. 

Nga arsyet e paraqitura më lart e në mbështetje të dispozitës së nenit 194, 195 paragraf 1, pika 

e) e lidhur me nenin 201 pika d) të LPK-së, u vendos si në dispozitiv të këtij aktgjykimi. 

 

 

GJYKATA E APELIT E KOSOVËS NË PRISHTINË 

Ac.nr.4309/2019 me datë 24.03.2021 

 

Kryetarja  e  kolegjit - Gjyqtarja 

           Hunaida Pasuli 


