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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 Emin Ahmeti nga Gjilani të cilin sipas autorizimit e përfaqëson M.N. 

avokat në Gjilan dhe F.S. nga Gjilani, jurist i diplomuar, kundër të paditurës Komuna e Gjilanit – 

Drejtoria e Arsimit, me përfaqësues ligjor Arben Mehmeti, për pagesën e pagave në emër të 

pëcjelljes në pension dhe shpërblim jubilar, duke vendosur sipas ankesës së të paditurës të 

paraqitur kundër aktgjykimit të Gjykatës Themelore në Gjilan C.nr.743/2018, datë 29.11.2018, në 

seancën e kolegjit të mbajtur me datë 09.03.2021, mori këtë: 

 

 

 

A K T G J Y K I M 

 

 

I. REFUZOHET si e pabazuar ankesa e të paditurës Komuna e Gjilanit - Drejtoria e 

Arsimit në drejtim të pikës I të dispozitivit të akgjykimit, në të cilën është detyruar e 

paditura që paditësit Emin Ahmeti nga Gjilani, t’i paguaj tri pagve përcjellëse në 

shumën prej 839€, ndërsa aktgjykimi në këtë pjesë bashkë me normën e kamatës së 

gjykuar, VËRTETOHET. 

II. APROVOHET si e bazuar ankesa e të paditurës Komuna e Gjilanit - Drejtoria e 

Arsimit, NDRYSHOHET aktgjykimi i Gjykatës Themelore në Gjilan C.nr.743/2018, 

datë 29.11.2018, në pikën I të dispozitivit që i referohet pagesës së tri pagave në emër 

të shpërblimit jubilar dhe gjykohet si në vijim: Kërkesëpadia e paditësit Emin Ahmeti 

nga Gjilani me të cilën ka kërkuar të detyrohet e paditura Komuna e Gjilanit – Drejtoria 

e Arsimit që në emër të shpërblimit jubilar paditësit t’i paguaj shumën prej 839€, 

REFUZOHET si e pabazuar.  

III. APROVOHET pjesërisht si e bazuar ankesa e të paditurës Komuna e Gjilanit - 

Drejtoria e Arsimit, NDRYSHOHET aktgjykimi i Gjykatës Themelore në Gjilan 

C.nr.743/2018, i datës 29.11.2018, në pikën II të dispozitivit që i referohet shpenzimeve 

të procedurës dhe gjykohet si në vijim: DETYROHET e paditura që në emër të 

shpenzimeve të procedurës paditësit t’i paguaj shumën e parave prej 240€, në afatin 

kohor prej 15 ditësh nga pranimi i aktgjykimit, nën kërcënim të përmbarimit të 

detyrueshëm. 
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A r s y e t i m 

 

 

Gjykata Themelore në në Gjilan në dispozitivin e aktgjykimit C.nr.743/2018, datë 29.11.2018, ka 

vendosur si në vijim:  

 

I. Detyrohet e paditura Komuna e Gjilanit – Drejtoria e Arsimit që paditësit Emin Ahmeti, 

t’ia paguaj tri paga përcjellëse me rastin e pensionimit në vlerë monetare 839€ dhe tri 

paga për shpërblim jubilar në vlerë monetare 839€, të gjitha këto në shumën e 

përgjithshme prej 1,678,00€, me kamatë ligjore prej 8% nga data 29.11.2018, në afat 

prej 7 ditësh nga marrja e këtij aktgjykimi, nën kërcënim të përmbarimit të dhunshëm 

 

II. DETYROHET e paditura që paditësit t’ia kompensoj shpenzimet e procedurës në 

shumën prej 374€. 

 

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 riprocedurë dhe rivendosje. 

 

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 pjesërisht e bazuar. 

 

Nga shkresat e lëndës konstatohet se paditësi E.A. me datë 10.08.2018, në gjykatën e shkallës së 

parë ka inicuar procedurën kontestimore kundër të paditurës Komuna e Gjilanit - 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 administroi provat dhe atë: aktvendimin 

për ndërprerjen e marrëdhënies së punës sipas fuqisë së ligjit nr.45151, dt. 08.05.2018; vërtetimin 

nga ShFMU “Zija Shemsiu/” (për përvojën e punës pastrues), datë 17.04.2018; përgjigjen e DKA, 

listën e pagave dt. 01.04.2018 deri më 30.04.2018; dhe pasqyrën bankare dt. 07.10.2018. 

 

Në mbështetje të gjendjes faktike të vërtetuar, gjykata e shkallës së parë gjeti se kërkesëpadia e 

paditësit është e bazuar, prandaj të njëjtë e aprovoi duke vendosur si në dispozitivin e aktgjykimit 

të ankimuar.  

 

Në arsyetimin e aktgjykimit gjykata e shkallës së parë parashtroi se nga provat e administruara 

është vërtetuar se paditësi nga viti 1974 deri në vitin 2006 ka qenë në marrëdhënie pune në 

Kombinatin e tekstilit “Integj” Gjilan ndërsa nga muaji mars i vitit 2010, deri në ndërprerrjen e 

marrëdhënjes së punës, ka qenë i punësuar te e paditura, përkatësisht ka përvojë pune prej 32 vjet 

e 9 muaj. Nga kjo gjendje faktike gjykata erdhi në përfundim se kërkesëpadia është e bazuar pasi 



ka mbështetje në Kontratën Kolektive e cila ka hyrë në fuqi në vitin 2015, në Kontratën Kolektive 

të Arsimit Parauniversitar dhe në Ligjin e Punës. Vendimin për shpenzimet e procedurës e bazoi 

në nenin 452 të LPK-së. Si shpenzime gjykata pranoi shumën prej 104€ për përpilimin e padisë 

nga ana e avokatit të autorizuar dhe nga 135€ në emër të përfaqësimit të paditësit në dy seanca 

gjyqësore.  

  

Gjykata e Apelit, nisur nga kjo gjendje e çështjes, vlerëson 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 shkaqe Gjykata e Apelit  kujdeset sipas detyrës 

zyrtare, e në kuptim të dispozitës së nenit 194 të LPK-së, por e drejta materiale është aplikuar 

gabimisht në pjesën që aktgjykimi është ndryshuar. 

 

Gjykata e Apelit të pabazuara i ka vlerësuar pretendimet ankimore të palës së paditur në drejtim të 

aktgjykimit në pikën I të dispozitivit, në të cilën është detyruar e paditura që paditësit t’i paguaj tri 

paga në emër të përcjelljes në pension. Aktgjykim në këtë pjesë nuk përfshihet në shkeljet e 

pretenduara nga 182 al.2, pika n), pasi i njëjti është i qartë, i ekzaminueshëm dhe përmban arsye 

të mjaftueshme për të gjitha faktet vendimtare të cilat janë marrë në vlerësim nga gjykata e shkallës 

së parë, e sipas të cilave edhe është vendosur lidhur me themelësinë e kërkesëpadisë. Gjendja 

faktike është vërtetuar drejtë, përderisa faktet vendimtare nuk ishin kontestuese për palët 

ndërgjyqëse, sikurse fakti që paditësi te e paditura kishte themeluar marrëdhënie pune në vitin 

2010, si punëtor teknik, me pagë prej 279.74€ në muaj dhe as nuk ishte kontestues që paditësit nga 

data 20.05.2018, me vendimin e të paditurës, i është ndërprerë marrëdhënia e punës për shkak të 

arritjes së moshës ligjore për pension. Prandaj nga kjo gjendje faktike, rezulton se me të drejtë 

është detyruar e paditura që paditësit t’i paguar tri paga përcjellëse për pension pasi një detyrim i 

tillë gjen mbështetje në dispozitën e nenit 35 par 9 të Kontratës Kolektive të Arsimit (prill 2017),  

e cila parasheh: Punëtorët (anëtarë të SBASHK-ut) që dalin në pension përfitojnë pagesë 

përcjellëse në lartësi të tri pagave sipas mesatares së tri pagave të fundit të punëtorit; Pagat 

përcjellëse paguhen nga punëdhënësi i fundit dhe jo më larg se 30 ditë nga dita e pensionit. 

Ndonëse gjykata e shkallës së parë si bazë juridike i është referuar Marrëveshjes së Përgjithshme 

Kolektive të Kosovës (me efekt nga data 01.01.2015) dhe Kontratës Kolektive të Arsimit 

Parauniversitar (2014), të cilat nuk ishin në fuqi në kohën e pensionimi të paditësit, megjithëkëtë 

kjo nuk e bënë aktgjykimin si të parregullt meqë detyrimi i punëdhënëse (këtu të paditurës) siç 

është theksuar më sipër, ka mbështetje në Kontratën Kolektive të Arsimit, e cila  cila ishte në fuqi 

dhe vlefshmëria e së cilës në kuptim të nenit 90.4 të Ligjit të Punës si rregull është në kohëzgjatje 

prej tre vite. 

 

Sipas vlerësimit të Gjykatës së Apelit, të mbështetura qëndrojnë pretendimet ankimore të palës së 

paditur për zbatimin e gabuar të së drejtës materiale në pjesën e gjykuar për kompensimin e pagave 

në emër të shpërblimit jubilar. Në këtë drejtim kolegji i kësaj gjykate përkujton se paditësi kishte 

themeluar marrëdhënie pune te e paditura në vitin 2010, ndërsa është pensionuar në muajin maj të 

vitit 2018, - pra pa e mbushur jubileun e parë të punës. Rrjedhimisht, njohja e të drejtës për 

shpërblim jubilar për tridhjetë vite të punës në vlerën e tri pagave nga marrëdhënia e punës, është 

në kundërshtim me dispozitën e nenit 35 par 8 të Konntratës Kolektive të Arsimit 

(datë17.04.2017), e cila ishte në fuqi në kohën e pensionimit të paditësit. Prandaj, nga arsyet e 

theksuara gjykata ankimore duke vlerësuar se kërkesëpadia e paditësit për shpërblim jubilar nuk 

ka bazë ligjore, kështu me referim në dispozitën nga neni 195, par 1 pika e), lidhur me nenin 201 



par 1, pika d) të LPK-së vendosi që aktgjykimin në pjesën përkatëse ta ndryshoj me refuzimin e 

kërkesëpadisë së paditësit për kompensimin e pagave për shpërblim jubilar. Poashtu, gjykata 

ankimore ka vlerësuar të mbështetur pretendimin ankimor për zbatim të gabuar të së drejtës 

materiale përkitazi me vendimin e gjykatës së shkallës së parë për shpenzimet e procedurës 

kontestimore në shumën e gjykuar prej 374€, pasi kjo shumë është e lartë dhe nuk përkon me 

Tarifën e vitit 2017 të Odës së Avokatëve të Kosovës, në bazë të së cilës tarifë, me referim në 

vlerën e kontestit rrjedh se shpërblimi për përpilimin e padisë duhet të jetë në vlerë prej 80€, dhe 

në vlerë të njëjtë edhe shpërblimi për përfaqësimin e palës para gjykatës. Prandaj, nga arsyet e 

theksuara aktgjykimi i atakuar në pikën II të dispozitivit është ndryshuar, ashtu që në emër të 

shpenzimeve procedurale palës paditëse i njihet shuma prej 240€ si shumë adekuate dhe si 

shpenzime që kanë qenë të nevojshme në këtë procedurë kontestimore. 

 

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. 

 

Nga arsyet e parashtruara më lart dhe në mbështetje të dispozitës nga neni 195, par 1 pika e) lidhur 

me neni 201 par. 1 pika d) të LPK-së u vendos si në dispozitiv të këtij aktgjykimi. 

 

 

 

GJYKATA E APELIT E KOSOVËS NË PRISHTINË 

Ac.nr.678/2019 me datë 09.03.2021. 

 

 

 

Kryetarja e Kolegjit – Gjyqtarja  

                     

Hunaida Pasuli 

 

 


