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Ac.nr.10807/2021 

                            

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

Frosina Sylejmani, kryetare e kolegjit, Arsim Hamzaj dhe Burim Shala, anëtarë të kolegjit, në 

çështjen juridike kontestimore të paditëses A.B, nga Komuna e Kaçanikut, të cilën e përfaqëson 

me autorizim M.K, avokate nga Kaçaniku, kundër të paditurës N.K.P “Stacioni i Autobusëve”, 

Kaçanik, për kompensimin e pagave për përcjellje në pension, duke vendosur sipas ankesës së 

të autorizuarit të të paditurës e paraqitur kundër Aktgjykimit të Gjykatës Themelore në Ferizaj – 

Dega në Kaçanik, C.nr.291/19, të datës 16.09.2021, në seancën jo publike të mbajtur me datë 

31.05.2022, ka marr këtë: 

 

A K T GJ Y K I M 

I. APROVOHET si e themeltë ankesa e të paditurës N.K.P “Stacioni i Autobusëve”, me seli në 

Kaçanik dhe NDRYSHOHET Aktgjykimi i Gjykatës Themelore në Ferizaj – Dega në Kaçanik, 

C.nr.291/19, të datës 16.09.2021, dhe çështja vendoset si vijon: REFUZOHET si e pabazuar 

kërkesëpadia e paditëses A.B, nga Komuna e Kaçanikut, me të cilën ka kërkuar që të detyrohet 

e paditura  që paditëses në emër të tri pagave për përcjellje në pension  t`ia paguaj shumën e 

përgjithshme prej 900.00 €, së bashku me kamatën ligjore si dhe shpenzimet e procedurës 

kontestimore. 

II. Secila palë i bartë shpenzimet e veta. 
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A r s y e t i m i 

 

Gjykata e shkallës së parë me Aktgjykimin e atakuar, ka vendosur si vijon: 

 

“I. APROVOHET në tërësi kërkesëpadia e paditëses A.B nga Komuna e Kaçanikut, e 

ushtruar kundër të paditurës N.K.P “Stacioni i Autobusëve” – Kaçanik, si e bazuar. 

 

II. DETYROHET e paditura N.K.P “Stacioni i Autobusëve” – Kaçanik, që paditëses A.B 

nga Komuna e Kaçanikut të ia paguaj shumën prej 900.00€ në emër të kompensimit për 3 paga 

përcjellëse, të gjitha me kamatë prej 8% duke llogaritur nga dita e paraqitjes së padis në gjykatë 

e deri në pagesën definitive. 

 

III. OBLIGOHET e paditura që paditëses t’ia kompensoj shpenzimet taksës gjyqësore në 

shumë prej 135.00 €,  në afat prej 7 ditësh, pas plotfuqishmërisë së këtij aktgjykimi, nën 

kërcënimin e përmbarimit të detyrueshëm.” 

 

Kundër këtij aktgjykimi, në afatin ligjor përfaqësuesi i autorizuar i të paditurës ka paraqitur 

ankesë, për shkak të shkeljes esenciale të dispozitave të procedurës kontestimore, konstatim të 

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

propozim që Gjykata e Apelit, Aktgjykimin e atakuar ta prish dhe të hedhë poshtë kërkesëpadinë 

e paditëses ose lëndën ta kthej në rigjykim dhe rivendosje. 

 

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 është e bazuar  

 

Nga shkresat e lëndës rrjedh se paditësja A.B, ka ushtruar padi, kundër të paditurës N.K.P 

“Stacioni i Autobusëve” – Kaçanik, duke kërkuar që të detyrohet e paditura që në emër të 

shpërblimit  jubilar  për përcjellje në pension, në vlerë të tri pagave bazë, t’ia paguaj shumën prej 

900.00 €, si dhe shpenzimet e taksës gjyqësore. 

 

Gjykata e shkallës së parë pas shqyrtimit dhe vlerësimit të shkresave të lëndës, ka nxjerrë 

Aktgjykimin e atakuar  me të cilin ka aprovuar  si të bazuar kërkesëpadinë e paditëses, duke 

vendosur si në dispozitiv të aktgjykimit të atakuar.  
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Gjykata e Apelit duke shqyrtuar ankesën e të paditurës brenda kufijve të saj, por duke u kujdesur 

sipas detyrës zyrtare për shkeljet thelbësore të dispozitave të procedurës kontestimore nga neni 

182 paragrafi 2 pika b), g), j), k) dhe m) si dhe për zbatimin e së drejtës materiale vjen në 

përfundim se aktgjykimi i ankimuar nuk është përfshirë me shkelje thelbësore të dispozitave të 

procedurës kontestimore të cilat gjykata e shkallës së dytë i vëren sipas detyrës zyrtare dhe as 

me shkelje tjera që pretendohen me ankesë, gjendja faktike është konstatuar drejtë dhe në mënyrë 

të plotë, por gjykata e shkallës së parë gabimisht ka zbatuar të drejtën materiale, andaj për këtë 

gjë u desh që aktgjykimi i ankimuar të ndryshohet dhe të gjykohet si në dispozitiv të këtij 

aktgjykimi. 

 

Kolegji i kësaj gjykate ka vlerësuar se gjykata e shkallës së parë, drejtë ka formësuar gjendjen e 

fakteve dhe provave të çështjes, por se me rastin e vlerësimit të kësaj gjendjeje faktike nuk ka 

zbatuar drejtë të drejtën materiale, kjo për faktin se nuk janë dhënë vlerësime e sakta dhe 

profesionale lidhur me gjendjen e fakteve dhe provave që përmban çështja e ngritur nga paditësja 

karshi kuadrit ligjor, që rregullon kërkesën e pretenduar nga paditësja. 

Kolegji vlerëson se pretendimet ankimore të të paditurës janë të bazuara ngase gjykata e shkallës 

së parë gabimisht ka vlerësuar se Marrëveshja e Përgjithshme Kolektive e datës 01.01.2015, ka 

qenë e zbatueshme në rastin konkret edhe për vitin 2019, kjo për faktin se pas skadimit 3 vjeçar 

të përcaktuar të MPKKsë datë 31.12.2017, me dispozitën e nenit 81 par.2 të kësaj marrëveshjeje 

përcaktohet se “Nëse nga MPKK, pasi që i skadon afati i përcaktuar, nuk tërhiqet asnjëra nga 

Palët, zbatimi i saj vazhdon edhe për një vit.” Pra, nga përcaktimet e dispozitave të vet 

Marrëveshjes së Përgjithshme Kolektive është normuar se e njëjta do të vazhdoj të mbetet në 

fuqi edhe për një vit, nëse palët kontraktuese nuk tërhiqen nga zbatimi i saj. Është evidente se 

asnjëri nga partnerët social nënshkrues të kësaj marrëveshje nuk është tërhequr nga zbatimi i saj, 

gjë që marrëveshja vazhdon edhe një vit tjetër deri në skadimin e saj datë 31.12.2018, gjykata e 

shkallës së parë në mënyrë të gabuar ka zbatuar të drejtën materiale kur ka aprovuar si të bazuar 

kërkesëpadinë e paditëses, nuk mund të aplikoheshin dispozitat e  Marrëveshjes së Përgjithshme 

Kolektive të Kosovës të lidhur me datë 01.01.2015, për faktin së e njëjta ka skaduar me datë 

31.12.2018, ndërsa paditësja ka dalë në pension me datë 17.03.2019, që do të thotë në kohën kur 

Marrëveshja e Përgjithshme Kolektive e Kosovës, në të cilën paditësja e mbështet padinë e saj, 

nuk ka qenë në fuqi. Si dhe nuk ka pasur marrëveshje tjetër qoftë të përgjithshme kolektive apo 

sektoriale për pagesën e pagave për përcjellje në pension si në rastin konkret, ndaj dhe në situatën 

e tillë është dashur që kërkesa e paditëses të refuzohej në tërësi si e pabazuar. 

Andaj, për arsyet e dhëna si më sipër e mbështetur në nenin 195 pika (e) lidhur me nenin 201 

pika (d) të LPK-së, është vendosur si në dispozitiv. 

 

GJYKATA E APELIT E KOSOVËS NË PRISHTINË 

Ac.nr.10807/21, me datë 31.05.2022 

 

                                                                        Kryetare e Kolegjit, 

                                    Frosina Sylejmani 


