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  Ac.nr. 4373/2019 

 

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 H.S. nga Prishtina rr. “....” numër .., kundër të paditurit Universiterti i 

Prishtinës “Hasan Prishtina”, në Prishtinë, të cilin sipas autorizimit e përfaqëson Safet Thaçi, me 

objekt kontesti kompensimi i pagave në emër të shpërblimit jubilar dhe pagave përcjellëse në 

pension, duke vendosur sipas ankesës së paditësit të paraqitur kundër aktgjykimit të Gjykatës 

Themelore në Prishtinë C.nr. 3542/2014, datë 27.02.2017, 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 paditësit H.S. nga Prishtina, ndërsa aktgjykimi i Gjykatës 

Themelore në Prishtinë C.nr. 3542/2014, i datës 27.02.2017, VËRTETOHET. 

 

A r s y e t i m 

 

Gjykata Themelore në Prishtinë në pikën I të dispozitivit të aktgjykimit C.nr. 3542/2014, datë 

27.02.2017, ka refuzuar si të pabazuar kërkesëpadinë e paditësit H.S. nga Prishtina me të cilën ka 

kërkuar që të detyrohet i padituri Universiteti i Prishtinës “Hasan Prishtina” në Prishtinë që 

paditësit në emër të dy pagave jubilare t’i paguaj shumën prej 1532.80€ dhe dy pagave përcjellëse 

shumën prej 1532.80€, përkatësisht shumën e përgjithshme prej 3066.60€. Në pikën II të 

dispozitivit ka vendosur që secila palë t’i bartë shpenzimet e veta procedurale. 

 

http://sq.wikipedia.org/wiki/Skeda:Coat_of_arms_of_Kosovo.svg


Kundër këtij aktgjykimi, paditësi brenda afatit ligjor ka parashtruar ankesë për shkak të vërtetimit 

jo të plotë apo të gabuar të gjendjes faktike dhe zbatimit të gabuar të së drejtës materiale, me 

propozim që ankesa të miratohet, aktgjykimi i atakuar të ndryshohet dhe kërkesëpadia e paditësit 

të miratohet në tërësi e bazuar. 

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 paditësit është e pathemeltë. 

Nga shkresat e lëndës konstatohet se paditësi H.S. me datë 29.12.2014, në gjykatën e shkallës së 

parë ka inicuar procedurën kontestimore kundër të paditurit Universiteti i Prishtinës “Hasan 

Prishtina”, 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 administroi provat dhe atë: Vendimin e 

UP nr. 2/254, dt. 20.08.2010; Vendimin e UP Fakulteti i Ndërtimtarisë dhe Arkitekturës Ref. Nr. 

4535/1, dt. 19.12.2013; kërkesën e paditësit nr. 05.4/43, dt. 20.12.2013; pasqyrën bankare nga 

NLB Bank 30.05.2014 dhe Vendimin e Qeverisë së Republikës së Kposovës 03./13, dt. 27. 

03.2008. 

Mbi bazën e gjendjes faktike të vërtetuar nga provat e nxjerra, e në veçanti me referim në datën e 

pensionimit të paditësit 01.03.2010, gjykata e çështjes vlerësoi se kërkesëpadia e paditësit është 

tërësisht e pabazuar pasi referimi i kërkesëpadisë është bërë në nenin 43 dhe 44 të Kontratës 

kolektive, të cilës i ka skaduar afati i vlefshmërisë pasi e njëjta kishte filluar të zbatohet nga data 

01.01.2005 për një kohëzgjatje prej tri vite, pra deri më datë 01.01.2008, kur përfundoi vlefshmëria 

juridike e saj, Kontrata Kolektive e vitit 2005, nuk është vazhduar e as nuk është lidhur ndonjë 

kontratë tjetër e ngjashme, ashtu siç përcaktohet edhe me dispozitat e e nenit 6.4 të Rregullores së 

UNMIK-ut Nr. 2001/27 (për Ligjin Themelor të Punës), - si ligj i aplikueshëm në kohën e 

pensionimit të paditësit. Prandaj në mungesë të bazës juridike për kompensimin e pagave jubilare 

dhe pagave përcjellëse në pension, kërkesëpadinë vendosi ta refuzoj si të pabazuar. 

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 nga neni 182 

paragrafi 2, pika b), g), j), k) dhe m) të LPK-së dha as në aplikim të gabuar të drejtës materiale për 

të cilat gjykata e shkallës së dytë kujdeset sipas detyrës zyrtare.  

 

Nuk qëndrojnë pretendimet e paditësit se aktgjykimi është i përfshirë në vërtetim jo të plotë dhe të 

drejtë të gjendjes faktike dhe as në zbatim të gabuar të së drejtës materiale, pasi gjykata e shkallës 



së parë i ka vërtetuar të gjitha faktet vendimtare duke konstatuar se mes ndërgjyqësve nuk ishte 

kontestues që paditësi te e paditura në vitin 1969 kishte krijuar marrëdhënie pune, e cila sipas 

fuqisë ligjore është ndërprerë me datë 01.03.2010, për shkak të arritjes së moshës për pension. Po 

ashtu nuk ishte kontestues që paditësi me datë 20.12.2013, i është drejtuar të paditurës me kërkesë 

për realizimin e dy pagave në emër të shpërblimit jubilar dhe pagave në emër të përcjelljes në 

pension, gjersa e paditura nuk i është përgjigjur kësaj kërkese. Kështu, sipas vlerësimit të gjykatës 

ankimore, gjykata e shkallës së parë në raport me faktet e rastit drejtë ka vlerësuar se vitin 2010, e 

paditura nuk ishte pjesëmarrëse e ndonjë kontrate kolektive, përkatësisht nuk kishte marrë 

detyrime që për të punësuarit, me rastin e pensionimit të paguaj pagat përcjellëse dhe ato në emër 

të shpërblimit jubilar. Rrjedhimisht, këtë përfundim të gjykatës së shkallës së parë e përkrah në 

tërësi si të rregullt dhe të ligjshëm edhe gjykata ankimore, meqë vlefshmëria e Kontratës 

Kolektive, kishte përfunduar nga 01.01.2008, rreth dy vite para pensionimit të paditësit dhe nuk 

ishte lidhur kontratë tjetër, - me të cilën eventualisht paditësit do të gëzonte të drejtën për të kërkuar 

realizimin e pagave si nga padia. 

Meqenëse sipas gjetjeve të gjykatës ankimore, aktgjykimi i gjykatës së shkallës së parë nuk 

konsiston në vërtetim të gabuar apo jo të plotë të gjendjes faktike dhe as në zbatim të gabuar të së 

drejtës materiale, prandaj, nga arsyet e theksuara më sipër, pretendimet ankimore të paditësit i 

vlerësoi tërësisht të paqëndrueshme dhe pa ndikim për një vendim ndryshe, për çka ankesën në 

kuptim të nenit 195.1 pika d), lidhur me nenin 200 të LPK-së, e refuzoi si të pathemeltë, duke 

vendosur si në dispozitivin e këtij aktgjykimi. 

 

GJYKATA E APELIT E KOSOVËS NË PRISHTINË 

Ac.nr.4373/2019, me datë 09.03.2021. 

 

Kryetarja e Kolegjit – Gjyqtarja  

                    Hunaida Pasuli 

 

 


