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Numri i lëndës: 2019:217141 

Datë: 24.02.2023 

Numri i dokumentit:     04012066 

                                                                                                                    Ac.nr.7627/2021  

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

Naim Meholli - kryetar i kolegjit, Gëzim Llulluni dhe Liridon Maloku - anëtar të kolegjit, në 

çështjen juridike kontestimore të paditësit “[H.Z]”, “[F.Z]” dhe “[M.Sh]” nga Mitrovica, të 

cilin me autorizim e përfaqëson av.”[...]” dhe ”[...]” nga Mitrovica, kundër të paditurave 

Universiteti i Mitrovicës ”[...]” – Mitrovicë të cilin sipas autorizimit e përfaqëson “[E.S]” me 

objekt të padisë kompensimin e pagave jubilare, duke vendosur sipas ankesës së të paditurës të 

paraqitur kundër aktgjykimit të Gjykatës Themelore në Mitrovicë, C.nr.563/19, të datës 

28.07.2021, në seancën e kolegjit, të mbajtur me datën 21.02.2023, mori këtë:  

  

A K T GJ Y K I M  

 

I. REFUZOHET e pathemeltë ankesa e të paditurës së parë Universiteti i Mitrovicës “[...]” - 

Mitrovicë, ndërsa aktgjykimi i Gjykatës Themelore në Mitrovicë , C.nr.563/19, i datës 

28.07.2021, në piken I dhe II të dispozitivit që ka të bëjë me kompensimin e e pagave jubilare 

dhe pika IV lidhur me shpenzimet e procedurës VËRTETOHET. 

 

II. Pika III e dispozitivit të aktgjykimit të atakuar mbetet e pa shqyrtuar. 

  

 

A r s y e t i m 

 

 Gjykata e shkallës së parë, me aktgjykimin e atakuar, C.nr.563/19, të datës 28.07.2021, ka 

vendosur si në vijim: 

I. APROVOHET kërkesëpadia e paditësve “[H.Z]”, “[F.Z]” dhe “[M.Sh]” nga Mitrovica, si e 

bazuar, dhe 

 

II. DETYROHET e paditura Universiteti i Mitrovicës “[...]” në Mitrovicë, t’ia paguajë në 

emër të pagesës për shpërblim jubilar si të punësuar të e paditura, paditësve: 
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- “[F.Z]” , për 10 vite përvojë pune, 50% e pagës bazë, shumën prej 401.70 euro 

(katërqind e një euro e shtatëdhjetë cent); 

- “[M.Sh]”, për 10 vite përvojë pune, 50% e pagës bazë, shumën prej 591.32 euro 

(pesëqind e nëntëdhjetë e një euro e tridhjetë e dy cent). 

Të gjitha këto me kamatë ligjore prej 8%, e cila do të llogaritet nga data e ushtrimit të kërkesës 

(22 maj 2021) e deri në pagesën definitive, të gjitha në afatin prej 7 (shtatë) ditësh, nën 

kërcënim të përmbarimit. 

III. OBLIGOHET  e paditura Universiteti i Mitrovicës “[...]” në Mitrovicë, që paditësit 

“[H.Z]”, t’ia paguaj kamatën ligjore të cilën e ka llogaritur eksperti financiar në lashtësi prej 

402.30 euro (më fjalë: katërqind e dy euro e tridhjet cent). 

 

IV. OBLIGOHET e paditura Universiteti i Mitrovicës “[...]”, t’ia paguajnë paditësve 

shpenzimet e procedurës në shumë  të përgjithshme prej 681.06 €, të gjitha në afat prej 7 

ditësh, nga dita e marrjes së aktgjykimit, nën kërcënim të përmbarimit. 

 

Kundër këtij aktgjykimi e paditura e parë në afatin e paraparë ligjor ka paraqitur ankesë, duke e 

atakuar të njëjtin për shkak të zbatimit të gabuar të së drejtës materiale, me propozim që të 

aprovohet ankesa e të paditurës dhe të ndryshohet aktgjykimi i Gjykatës Themelore në 

Mitrovicë, C.nr.563/19, të datës 28.07.2021 ashtu që të refuzohet kërkesëpadia në pjesën në të 

cilën është kërkuar që i padituri të paguaj kompensimin në emër të shpërblimit jubilar të 

paditësit “[F.Z]” për 10 vitet të provojë së punës, 50% e pagës bazë, në shumen prej 401,70 

euro dhe të paditësit “[M.Sh]” për 10 vitet të provojë pune, 50% e pagës bazë, në shumen prej 

591,32 euro, e po ashtu të zbritet shuma e përgjithshme e shpenzimeve procedurale  

Përgjigje në ankesë nuk ka pasur.  

Gjykata e Apelit si gjykatë e shkallës se dytë, pas vlerësimit të pretendimeve ankimore lidhur 

me aktgjykimin e atakuar, në mbështetje të dispozitës të nenit 194 dhe 195,  të Ligjit për 

Procedurën Kontestimore (LPK), ka gjetur se:  

 

- Ankesa e të paditurës është e pathemeltë.   

Nga shkresat e lëndës rrjedh se paditësit me datën 27.06.2019, në gjykatën e shkallës së parë ka 

paraqitur padi kundër të paditures, e të precizuar per gjat shqyrtimit gjyqesor me të cilën kan 

kërkuar që e paditura, t’ia paguajnë borxhin në emër të pagave për shpërblimin jubilar, më 

gjerësisht si në padi dhe precizimin e saj .  

 

Gjykata e shkallës së parë duke vepruar sipas padisë, ka mbajtur shqyrtimin kryesor dhe pas 

administrimit të provave të propozuara nga palët ndërgjyqëse ka nxjerrë aktgjykimin e atakuar 

C.nr.563/19, të datës 28.07.2021, me të cilin e ka aprovuar kërkesëpadinë e paditësit, duke 

vendosur më decidivisht si në dispozitiv të aktgjykimit të atakuar.  

 

Në arsyetimin e këtij aktgjykimi gjykata ka theksuar se nuk ka qenë kontestues fakti se 

paditësit ka qenë në marrëdhënie pune tek të paditurat, dhe se paditësit “[F.Z]” dhe “[M.Sh]” i 

kishin mbi 10 vite provoj pune, dhe të njëjtëve nuk i janë paguar shpërblimi jubilar në vlerë të 

50% të një page bazë, të parapara me nenin 35 paragrafi  8 i Kontratës Kolektive të Arsimit me 

numër 2056 e datës 18.04.2017. Gjykata duke u bazuar në Kontratën Kolektive të Arsimit, 

konkretisht në nenin 35, gjeti se e njëjta është e aplikueshme në rastin konkret dhe se e paditura 

ka pasur për detyrim që paditëseve t’ia paguaj 50% të një page bazë në emër të shpërblimit 

jubilar. Shuma e aprovuar e kërkesëpadisë për paditësin “[F.Z]” në vlerë prej 401.70 euro dhe 
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paditësit “[M.Sh]” në vlerë prej 591.32 euro, i referohet të lartcekurës meqë paga mujore bazë 

e paditëses ka qenë e caktuar sipas listës së pagave të datës 22 dhjetor 2021. Gjykata, po ashtu 

aprovoi kërkesëpadinë e paditësit “[H.Z]”, për pagesën e kamatës ligjore të llogaritur nga ana e 

ekspertit financiar, të cilën ekspertizë nuk e kundërshtoi përfaqësuesja e të paditurës as ne 

momentin e propozimit të saj nga përfaqësuesi i paditësit në seancën e datës 24 maj 2021, po 

ashtu ne seancën e shqyrtimit gjyqësor të datës 21 korrik 2021, ndër të tjera e njëjta deklaroj se 

e ka pranuar me kohë dhe nuk kam vërejte as kundërshtime për të, andaj, Gjykata mbi bazën e 

kësaj, për këtë pikë të kërkesëpadisë vendosi si në pikën III të dispozitivit aktgjykimit. 

Kontestuese në mes palëve ka qenë baza ligjore e kërkesëpadisë së paditësve “[F.Z]” dhe 

“[M.Sh]”.  

 

Gjykata e Apelit e aprovon në tërësi vlerësimin juridik të gjykatës së 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, dhe as në shkeljet nga neni 182 parag.2, pika b), g), j), k) dhe m), të LPK-së, dhe 

rrjedhimisht nuk ka aplikim të gabuar të së drejtës materiale për të cilat gjykata kujdeset sipas 

detyrës zyrtare sipas nenit 194 të LPK-së.  

 

Poashtu gjendja faktike është vërtetuar në mënyrë të drejtë dhe disa fakte vendimtare nuk kanë 

qenë kontestuese. Nuk ka qenë kontestuese në mes palëve se paditësit kan provoj pune mbi 10 

vite. Përveç kësaj nuk ka qenë kontestuese as lartësia e pagave.  

 

Nuk qëndrojnë pretendimet ankimore se gjykata e shkallës së parë gabimisht ka aplikuar të 

drejtën materiale, kjo për arsye se me nenin 90 parag.1 të Ligjit të Punës 03/L-212, të datës 

01.11.2010, përcaktohet se: “Marrëveshja Kolektive mund të lidhet në mes: a) organizatës së 

punëdhënësve ose përfaqësuesit të tij, dhe b) organizatës së të punësuarve, ose kur nuk 

ekzistojnë organizata, marrëveshjen mund ta lidhin edhe përfaqësuesit e të punësuarve. Me 

parag.1 të këtij neni përcaktohet se Marrëveshja Kolektive mund të lidhet a) në nivel të vendit, 

b) në nivel të degës dhe c) nivel të ndërmarrjes. Me parag.3 të këtij neni përcaktohet se 

Marrëveshja Kolektive duhet të jetë në formë të shkruar, në gjuhën zyrtare të Republikës së 

Kosovës. Me parag.4 përcaktohet se Marrëveshja Kolektive vlen për ata punëdhënës dhe 

punëmarrës të cilët marrin përsipër detyrimet e përcaktuara me marrëveshjen e tillë 

kolektive”.  

 

Me nenin 2 par.1, nënpar.1.1 të Kontratës Kolektive të Arsimit në Kosovë, e cila ka hyrë në 

fuqi më 18.04.2017, parashihet se” Dispozitat e kësaj Kontratë Kolektive janë të zbatueshme 

për të gjithë të punësuarit në të gjitha institucionet publike dhe private të Arsimit 

Parauniversitar (parashkollor, fillor, të mesëm të ultë dhe të mesëm të lartë, shkolla special e 

qendra të kompetencës) dhe institucionet e arsimit të lartë në mbarë territorin e Republikës së 

Kosovës, të cilët janë anëtarë të SBASHKU-ut. Tutje në nenit 35.8 të kësaj Kontrate parashihet 

se “Punëtorët që dalin në pension përfitojnë shpërblimin jubilar në vlerë: 8.1 për 10 vjet të 

përvojës së punës në vlerë 50% të një page bazë. 8.2 për 20 vjet të përvojës së punës në vlerë 

75% të një page bazë. 8.3 për 30 vjet të përvojës së punës në vlerë të një page bazë. 8.4 për 40 

vjet të përvojës së punës në vlerë të 150% të një page bazë. 8.5 Shpërblimet jubilare paguhen 

nga punëdhënësit ku i punësuari ka plotësuar kushtet e shpërblimit sipas kritereve përkatëse”. 

Të dy paditësi i kanë mbi 10 vjet të përvojës së punës dhe gjykata e shkallës së parë e ka 

detyruar të paditurën që t’ia paguaj nga 50 % të vlerës së një page bazë për secilin paditës. 

Andaj mbi bazën e të lartcekurave, kjo gjykatë gjeti se gjykata e shkallës së parë drejtë ka 

vendosur kur e ka aprovuar kërkesëpadinë e paditësve si të bazuar në tërësi, për çka edhe 

vendosi që të njëjtin ta vërtetoj sikurse në dispozitivin e këtij aktgjykimi.  
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Nga arsyet e lartëcekura, Gjykata e Apelit e aprovon në tërësi arsyetimin e aktgjykimit të 

gjykatës së shkallës së parë sa i përket vendosjes lidhur me aprovimin e kërkesëpadisë së 

paditësve që në emër të pagave jubilare t’ia kompensojë shumën e aprovuar si në dispozitiv të 

aktgjykimit të atakuar. Gjithashtu edhe për lartësinë e kërkesëpadisë gjykata e shkallës së parë 

ka vendosur drejtë dhe në mënyrë të ligjshme, pasi që në shkresat e lëndës ka pasur prova të 

mjaftueshme siç është lista e pagave, në të cilën është vërtetuar lartësia e pagës dhe përvoja e 

punës, nga të cilat edhe është vërtetuar saktësisht lartësia e kërkesëpadisë, andaj dhe u vendos 

si në dispozitiv të këtij aktgjykimi. Në këtë drejtim edhe vendimi mbi shpenzimet e procedurës 

nga gjykata e shkallës së parë është marrë në përputhje të plotë me nenin 452 të LPK-së.  

 

Për Gjykata e Apelit janë të pa bazuara pretendime ankimore të të paditurës e cila e konteston 

vendimin me arsyetim se në kohen kur paditësit e kanë arrit jubileun e 10 vite te provojës së 

punës nuk ka qene ne fuqi Kontrata Kolektive e Arsimit e datës 18.04.2017 dhe se e njëjta nuk 

aplikohet në mënyrë retroaktive sepse ne kohen kur ka hyr ne fuqi kontrata e lartcekur paditësi 

“[F.Z]” i ka pasur 12 vjet provoj pune, ndërsa paditësi tjetër “[M.Sh]” i ka pasur 11 vjet provoj 

pune, mirëpo këto pretendime janë tërësisht të pa bazuara për faktin se kur paditësit “[F.Z]” 

dhe “[M.Sh]”, e kanë arritur jubileun e 10 viteve te provojës së punës ka qene ne fuqi  

Marrëveshja e Përgjithshme Kolektive e Kosovës e viti 2014, e cila ka hyr  ë fuqi me 

dt.01.01.2015 dhe se baza juridike për paditësit e lartcekur është krijuar me këtë Marrëveshje, 

prandaj kjo Gjykata konsideron se baza juridike e paditësve mbështet ne nenin 52 të 

Marrëveshjes së Përgjithshme Kolektive të Kosovës e datës 18.03.2014. 

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.  

 

Gjykata e Apelit gjatë vlerësimit të pretendimeve ankimore, vërejti se e paditura nuk ka 

parashtruar pretendime në raport me piken III të aktgjykimit të atakuar, prandaj kjo pika e 

dispozitivit të aktgjykimit të atakuar ka mbetur e pa shqyrtuar, dhe se kjo Gjykatë vendosi 

sikurse në piken II të dispozitivit të këtij aktgjykimi.  

Nga arsyet e cekura Gjykata e Apelit, gjeti se gjykata e shkallës së parë në mënyrë të drejtë dhe 

të ligjshme ka vendosur në këtë çështje juridike, prandaj në mbështetje të dispozitave nga neni 

194, 195 par. 1 pika d) të LPK-së, lidhur me neni 200 të LPK-së, u vendosë si në dispozitiv të 

këtij aktgjykimi.  

GJYKATA E APELIT E KOSOVËS NË PRISHTINË 

Ac.nr. 7627/21, me datë 21.02.2023 

 

                                                                                                              Kryetari i kolegjit 

           Naim Meholli, d.v 


