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REPUBLIKA E KOSOVËS / REPUBLIKA KOSOVA 

 

                                                                                                                  

Ac.nr.5483/19 

 

GJYKATA E APELIT E KOSOVËS NË PRISHTINË, Departamenti i Përgjithshëm-Divizioni 

Civil në kolegjin e përbërë nga gjyqtarët Nehat Idrizi, kryetar i kolegjit Bujar Muzaqi dhe Burim 

Shala, anëtarë të kolegjit, në çështjen juridike kontestimore të paditësit K. R., nga Komuna e 

Kaçanikut, të cilin sipas e autorizimit e përfaqëson Av. D. R., nga Kaçaniku, kundër të paditurës 

Këshilli Gjyqësor i Kosovës me seli në Prishtinë, të cilin e sipas autorizimit e përfaqëson Dritan 

Bernjashi nga Prishtina, për pagesën e shpërblimit të pagave jubilare, duke vendosur sipas ankesës 

së të paditurës e paraqitur kundër aktgjykimit të Gjykatës Themelore në Ferizaj-Dega në Kaçanik, 

C.nr.145/18, të datës 25.09.2019, në seancën e kolegjit të mbajtur me datën 16.06.2021, mori këtë:   

 

 

A K T V E N D I M 

 

 

APROVOHET e themeltë ankesa e të paditurës Këshilli Gjyqësor i Kosovës me seli në Prishtinë, 

PRISHET aktgjykimi i Gjykatës Themelore në Ferizaj-Dega në Kaçanik, C.nr.145/18, i datës 

25.09.2019, lënda i kthehet të njëjtës gjykatë në rigjykim dhe rivendosje. 

   A r s y e t i m 

 

Gjykata e shkallës së parë me aktgjykimin e atakuar, C.nr.145/18, të datës 25.09.2019, në pikën I 

të dispozitivit e ka aprovuar pjesërisht si të bazuar kërkesëpadinë e paditësit K. R., nga Komuna e 

Kaçanikut. Në piken II të dispozitivit e ka detyruar të paditurën Këshilli Gjyqësor i Kosovës me 

seli në Prishtinë, që paditësit t’ia paguaj në emër të dy pagave përcjellëse me rastin e pensionimit 

shumën prej 892.22 Euro, dhe në emër të një pjese të një page jubilare shumën prej 363.61 Euro, 

e që shuma e përgjithshme është 1.255,83 Euro (një mijë e dyqind e pesëdhjetë e pesë euro e 

tetëdhjetë e tre cent). Në pikën e III të dispozitivit e ka refuzuar pjesën tjetër të kërkesëpadisë mbi 

shumën e miratuar në lartësi prej 720.45 si e pabazuar. 

 

Në pikën e IV të dispozitivit e ka detyruar të paditurën që të paguaj shumat si në pikën II të 

dispozitivit si dhe shpenzimet e procedurës kontestimore në shumë prej 239 Euro e të gjitha me 

kamatën ligjore, prej 8% duke filluar nga dita e marrjes së aktgjykimit e deri në pagesën definitive, 
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të gjitha këto në afat prej 15 ditësh, pas plotfuqishmërisë së këtij aktgjykimi, nën kërcënimin e 

përmbarimit me dhunë.  

 

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

të së drejtës materiale, me propozim që Gjykata e Apelit me aktgjykim ta aprovojë ankesën e 

paraqitur në atë mënyrë që ta prishë aktgjykimin e goditur dhe lëndën ta rikthej në rigjykim për 

vendosje meritore, apo të njëjtin ta ndryshoj dhe paditësit K. R., të mos i njoh të drejtën për 

shpërblimin në emër të pagës përcjellëse në pension dhe kompensimin për shpërblim jubilar ta 

refuzoj si të pabazuar.  

 

Ankesa e të paditurës i është dorëzuar të autorizuarit të paditësit për përgjigje por i njëjti nuk ka 

paraqitur përgjigje në ankesë. 

 

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, 195 dhe 200 të Ligjit për 

Procedurën Kontestimore (LPK), ka gjetur se: 

 

Ankesa e të paditurës është e themeltë. 

 

Nga shkresat e lëndës rezulton se paditësi K. R.,  nga  Komuna e Kaçanikut, nëpërmes 

përfaqësuesit të tij, ka ushtruar padi me datën 13.07.2018, kundër të paditurës Këshilli Gjyqësor i 

Kosovës, me seli në Prishtinë, për shkak të pagesës së tri pagave përcjellëse me rastin e pensionimit 

dhe pagesën e një page jubilare shumën e përgjithshme prej 1.976,28 Euro, si dhe i ka kërkuar 

shpenzimet e procedurës. 

 

Gjykata e shkallës së parë duke vepruar sipas padisë së paditësit pas shqyrtimit dhe administrimit 

të provave të paraqitura nga palët ndërgjyqëse, dhe me qëllim të vërtetimit të plotë të gjendjes 

faktike ka administruar provat ashtu siç është përcaktuar në arsyetim të aktgjykimit të atakuar dhe 

pas vlerësimit të secilës provë veç e veç dhe të gjithave së bashku, ka nxjerrë aktgjykimin e atakuar 

C.nr.145/18, të datës 25.09.2019, me të cilën pjesërisht e ka aprovuar kërkesëpadinë e paditësit 

duke vendosur më decidivishtë si në dispozitiv të aktgjykimit të atakuar.  

 

Në arsyetim të aktgjykimit të atakuar gjykata ka theksuar se paditësi K.  R., ka qenë në marrëdhënie 

pune me të paditurën dhe atë nga 31.12.1990 dhe ka pasur përvojë pune në këtë institucion prej 13 

viteve e 8 muaj, ndërsa përvoja e përgjithshme e paditësit është 33 vite, kurse paditësi me datë 

31.05.2017 kur edhe i ka pushuar marrëdhënia e punës sipas fuqisë ligjore për shkak të arritjes se 

moshës 65 vjeçare për pensionim ka qenë në marrëdhënie te punës tek e paditura, andaj më këtë 

ka bazë juridike për kompensimin e tri pagave përcjellëse dhe një page jubilare, e të cilën e ka për 

obligim ta paguaj punëdhënësi i fundit, kurse paditësi ka realizuar një pagë përcjellëse me dalje ne 

pension dhe ka realizuar 25% të një page në emër të pagës jubilare.  
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Tutje ka theksuar se gjykata me rastin e aprovimit të kërkesëpadisë është bazuar në faktin se me 

kontratën kolektive të nënshkruar nga Qeveria e Kosovës-Ministria dhe Bashkimi i Sindikatave të 

Pavarura të Kosovës, e ku pjesë e kësaj është edhe Sindikata e Judikaturës e cila është nënshkruar 

nga ana e dy palëve dhe në nenin 82 të kësaj kontrate përcaktohet se kjo kontratë hyn në fuqi me 

ditën e nënshkrimit nga palët me datë 01.01.2015. Pjesën tjetër e ka refuzuar pasi që shuma e 

kërkuar ishte në disproporcion me realitetin objektiv dhe se një pjesë e shumës së kërkuar paditësi 

e kishte realizuar, andaj duke bazuar në arsyet e lartcekura gjykata vendosi si në aktgjykimin e 

atakuar. 

 

Gjykata e Apelit e vlerëson se aktgjykimi i atakuar është marrë me shkelje esenciale të dispozitave 

nga neni 182.1 pika n) dhe f), e lidhur me nenin 17 dhe 19 të LPK-së, kjo pasi që në lidhje me 

faktet që kanë të bëjnë me këtë çështje janë dhënë arsye të paqarta dhe kundërthënëse. Gjykata e 

shkallës së parë në aktgjykimin e atakuar ka administruar prova dhe ka konstatuar se në momentin 

kur ka shkuar në pension paditësi ai është pensionuar si shërbyes civil dhe në rrethana të tilla dhe 

në pikëpamje të dispozitave ligjore që rregullojnë pozitën dhe statusin e shërbyesve civil dhe 

punëtorëve që nuk e kanë këtë status, sa i përket të drejtës në kompensim të pagave jubilare dhe 

pagave tjera pas pensionimit, fillimisht është dashur të vlerësohet kompetenca lëndore e Gjykata 

Themelore në Ferizaj-Dega në Kaçanik, për konteste të natyrës së tillë ku palët janë shërbyesit 

civil. 

 

Duhet pasur parasysh se për çështjen e kompetencës lëndore, ashtu siç është përcaktuar me nenin 

17 dhe 19 të LPK-së, gjykata duhet të kujdeset se a ka kompetencë lëndore për të procedura lidhur 

me një çështje.  

 

Gjykatës së Apelit pas shqyrtimit të shkresave të lëndës, i rezultoi se gjykata e shkallës së parë nuk 

i ka zbatuar në tërësi dispozitat e LPK-së, që i referohen kompetencës së gjykatës me rastin e 

vendosjes lidhur me kërkesëpadinë e paditësit. Në këtë drejtim, për Gjykatën e Apelit nuk është i 

pranueshëm arsyetimi i dhënë nga gjykata e shkallës së parë në lidhje me pranueshmërinë e 

kërkesëpadisë, për shkak se nga shkresat e lëndës rezulton se gjykata e shkallës së parë nuk e ka 

vlerësuar kompetencën e saj lëndore. Kjo për faktin se pozita në të cilën ka shërbyer këtu paditësi 

parashihet si pozitë në kuadër të Shërbyesve Civil, si i tillë është pensionuar ndërsa gjykata ka 

konstatuar e paditura ia ka njohur dy paga për përcjelljes për në pension në shumë prej 892,22 

Euro dhe një pjesë të një page jubilare në shumë prej 363,61 Euro. Kolegji i kësaj gjykate gjatë 

vlerësimit të ligjshmërisë së aktgjykimit të atakuar ka gjetur se nuk mund të pranohet si i rregullt 

qëndrimi dhe përfundimi i gjykatës së shkallës së parë, përkitazi me mënyrën e vendosjes si në 

dispozitivin e aktgjykimit të atakuar, kjo për faktin se gjykata e shkallës së parë nuk i ka evituar 

pengesat e natyrës procedurale që ndërlidhen më çështjen e lejueshmërisë së procesit gjyqësor 

pranë gjykatës së shkallës së parë e që ndërlidhet me kompetencën e saj lëndore, për të vendosur 

përkitazi me çështjen e ngritur me padinë e paditësit. 
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Andaj, duke pasur parasysh të gjeturat e mësipërme, udhëzohet gjykata e shkallës së parë që në ri 

procedurë të veprojë sipas vërejtjeve të gjykatës së shkallës së dytë, të eliminojë shkeljet e 

lartcekura, ashtu që në radhë të parë të vlerësoj dhe eventualisht të evitoj ekzistimin e prezumimeve 

procedurale që pengojnë gjykatën e shkallës së parë për të gjykuar çështjen kontestuese mes 

ndërgjyqësve, dhe në ketë drejtim gjykata e faktit duhet t’a bëjë duke dhënë përgjigje të drejtë 

përkitazi më çështjen e ekzistimit apo jo të kompetencës së saj lëndore, këtë duke vlerësuar natyrën 

e marrëdhënies së punës së paditësit tek e paditura, dhe pasi të heq dilemat lidhur me kompetencën 

e saj lëndore, eventualisht, të mund të lëshohet në vlerësimin e bazueshmërisë së kërkesave të 

paditësit, dhe pastaj mbi bazën e gjendjes faktike të vërtetuar në mënyrë të drejtë dhe të plotë, e 

duke zbatuar drejtë edhe të drejtën materiale, të nxjerr vendim të drejtë dhe të bazuar në ligj, 

përfshirë këtu edhe vendimin për shpenzimet e procedurës. 

 

Nga të cekurat me lartë, e në mbështetje të dispozitave nga neni 194, dhe 195 paragrafi1 pika (c) 

e LPK-së, Gjykata e Apelit vendosi si në dispozitiv të këtij aktvendimi. 

 

GJYKATA E APELIT E KOSOVËS NË PRISHTINË 

          Departamenti i Përgjithshëm-Divizioni Civil 

   Ac.nr.5483/19, me datë 16.06.20201     

 

                               Kryetari i kolegjit 

                                                       Nehat Idrizi  

 


