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Ac.nr.3016/19 

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

Faton Ademi - kryetar i kolegjit, Rrustem Thaqi dhe Mehmet Ndrecaj, anëtar të kolegjit, me 

zyrtarin ligjor Faton Xhaqkaj, në çështjen juridike kontestimore të paditësit: H.H.1. nga fshati ... 

Komuna e Gjilanit, të cilin sipas autorizimit e përfaqëson Av. H.H.2. nga Gjilani, kundër të 

paditurës: Komuna e Gjilanit – Drejtoria Komunale e Arsimit në Gjilan, të cilën e përfaqëson 

juristi A.M. nga Gjilani, me bazë juridike kompensimin e pagave përcjellëse dhe shpërblimit 

jubilar, duke vendosur sipas ankesës së të paditurës paraqitur kundër Aktgjykimit të Gjykatës 

Themelore në Gjilan, Departamenti i Përgjithshëm, C.nr.617/2018, i datës 08.05.2019, në 

seancën e kolegjit, të mbajtur me datë 09.09.2019, mori këtë: 

 

A K T G J Y K I M 

REFUZOHET e pa themeltë ankesa e të paditurës: Komuna e Gjilanit – Drejtoria Komunale e 

Arsimit në Gjilan, ndërsa Aktgjykimi i Gjykatës Themelore në Gjilan, Departamenti i 

Përgjithshëm, C.nr.617/2018, i datës 08.05.2019, VËRTETOHET.  

A r s y e t i m 

Gjykata e shkallës së parë me Aktgjykimin e atakuar, C.nr.617/2018, i datës 08.05.2019, në pikë 

e I-rë të dispozitivit ka vendosur që të aprovohet si e bazuar padia dhe kërkesëpadia e paditësit 

H.H.1. nga fshati ... Komuna e Gjilanit, te ushtruar kundër të paditurës Komuna e Gjilanit – 

Drejtoria Komunale e Arsimit në Gjilan.   

Në pikën e II-të ka vendosur që të detyrohet e paditura Komuna e Gjilanit – Drejtoria Komunale 

e Arsimit në Gjilan, që paditësit në emër të përfitimit të pagesës së tri pagave përcjellëse bazë 

nga viti i pensionimit, t’ia paguaj shumën prej  1.421.73 euro, dhe në emër të shpërblimit jubilar 

të tri pagave në shumë prej 1.421.73 euro, në total për pagat përcjellëse dhe shpërblimin jubilar 

shumën prej 2.843.46 euro. Gjithë këto me kamatë ligjore në shkallën prej 8% në vit nga dita e 

parashtrimit të padisë me datë 27.11.2017, të gjitha këto brenda afatin prej 7 dite pas pranimit të 

këtij aktgjykimi e nën kërcënim të përmbarimit me dhunë. 

Kundër këtij Aktgjykimi brenda afatit ligjor ka paraqitur ankesë e paditura duke e atakuar 

Aktgjykimin e goditur për shkak të shkeljes esenciale të dispozitave të procedurës kontestimore, 

vërtetimit të gabuar dhe jo të plotë të gjendjes faktike dhe zbatimit të gabuar të së drejtës 

materiale, me propozim që Gjykata e Apelit ta aprovoj ankesën e Komunës së Gjilanit dhe ta 

prish në tërësi si të pa bazuar aktgjykimin e gjykatës së shkallës së parë, ose ta aprovoj ankesën, 

ta prish aktgjykimin dhe ta refuzoj në tërësi padinë dhe kërkesëpadinë e paditësit në këtë çështje 

juridike, ose ta kthej çështjen në rivendosje. 
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Përgjigje në ankesë ka paraqitur paditësi duke propozuar që të refuzohet si e pa themeltë ankesa 

e të paditurës dhe të vërtetohet Aktgjykimi i atakuar. 

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 pa themeltë 

Nga shkresat e lëndës rrjedhë se paditësi H.H.1. nga fshati ... Komuna e Gjilanit, me datë 

17.07.2018, ka paraqitur padi ndaj të paditurës Komuna e Gjilanit – Drejtoria Komunale e 

Arsimit në Gjilan, duke kërkuar pagesën e tri pagave përcjellëse dhe tri pagave jubilare nga 

përvoja e punës. 

Me datë 08.05.2019 është mbajtur seanca  përgatitorë dhe ajo e shqyrtimit kryesorë. Gjykata e 

shkallës së parë pas shqyrtimit dhe vlerësimit të shkresave të lëndës dhe administrimit të 

provave, në seancën e shqyrtimit kryesor ka nxjerrë Aktgjykimin e atakuar C.nr.617/2018, i 

datës 08.05.2019, me të cilin e ka aprovuar si të bazuar kërkesëpadinë e paditësit, duke vendosur 

më decidivisht si në dispozitiv të Aktgjykimit të atakuar.   

Gjykata e shkallës së parë në arsyetim të Aktgjykimit të atakuar, ndër të tjera ka theksuar se: nga 

provat e administruara, gjegjësisht nga vërtetimi i DKA-së për përvojën e punës së paditësit 

gjykata vërtetoi faktin se paditësi ka qenë i punësuar në shkollën fillore “Emin Dursaku” në 

fshatin ... Komuna e Gjilanit prej vitit 01.01.1973, e deri në vitin 31.08.2009, ndërsa pas vitit 

1989 si rezultat i masave të dhunshme i është ndërpre marrëdhënia e punës  dhe prej vitit 

01.09.1999 e deri në vitin 06.02.2017, ka qenë i angazhuar si mësimdhënës në sistemin e Arsimit 

të Republikës së Kosovës, andaj i njëjti ka përvoj të punës në kohëzgjatje prej 42 vite e 3 muaj e 

13 ditë. Nga lista e pagave e lëshuar nga buxheti i Republikës së Kosovës, prej muajit Nëntor, 

Dhjetor 2016 si dhe muajin Janar  të vitit 2017, gjykata vërtetoi faktin se paditësi në fjalë ka 

realizuar të ardhura mujore për tri pagat e fundit nga 531.09 euro bruto, ndërsa neto 473.91 euro. 

Gjykata sa i përket kësaj çështje kontestimore, sa i përket të drejtës subjektive të paditësit, bazës 

juridike të padisë dhe lartësisë së saj, ka zbatuar dispozitat ligjore të Marrëveshjes së 

Përgjithshme Kolektive, konkretisht nenit 52 dhe 53, e cila në bazë të nenit 82 ka hyrë në fuqi 

me datë 01.01.2015. Lidhur me shpenzimet e procedurës gjykata u mbështet në dispozitat ligjore 

nga neni 452.2 të LPK-së. 

Gjykata e Apelit nisur nga kjo gjendje e çështjes vlerëson së përfundimi dhe qëndrimi juridik i 

Gjykatës së shkallës së parë është i drejtë dhe i ligjshëm, pasi që 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, dhe e drejta materiale është zbatuar në mënyrë të drejtë, për 

të cilat shkaqe Gjykata e Apelit  kujdeset sipas detyrës zyrtare në kuptim të dispozitës së nenit 

194 të LPK-së, aktgjykimi i atakuar nuk është i përfshirë as në shkelje tjera të dispozitave të 

procedurës kontestimore të cilat i ka pretenduar pala ankuese me ankesë. 
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Nuk qëndrojnë pretendimet ankimore të paditurës se Aktgjykimi është përfshirë në shkelje 

thelbësore të dispozitave të procedurës kontestimore - LPK-së. Sipas vlerësimit të Gjykatës së 

Apelit, dispozitivi i aktgjykimit të atakuar është mjaft i qartë, e në përputhje të plotë me arsyet e 

aktgjykimit, duke qenë kështu në harmoni logjike dhe juridike dispozitivi me arsyetimin. Gjykata 

ka arsyetuar të gjitha faktet me peshë vendimtare për themelësinë e kërkesëpadisë e në 

lidhshmëri me këtë ka arsyetuar mënyrën se si janë vërtetuar faktet përveç atyre jo kontestuese e 

gjithashtu edhe mënyrën se si i ka vlerësuar provat për secilin fakt të provuar.  

 

Nuk qëndrojnë pretendimet ankimore të të paditurës se gjykata e shkallës së parë ka bërë 

ndryshimin e bazës juridike të padisë pa bërë precizim tani të paditësit, kjo për faktin se paditësi 

bazën juridike e ka pasur për pagesën e tri pagave përcjellëse dhe tri pagave për shpërblim 

jubilar. Sa i përket vendosjes nga gjykata e shkallës së parë duke u mbështetur në dispozitat 

ligjore nga Marrëveshja e Përgjithshme Kolektive, Kolegji i Gjykatës së Apelit e vlerëson të 

drejtë dhe të ligjshëm, pasi që e njëjta është mbështetur në dispozitat ligjore të cilat kanë qenë në 

fuqi në kohën e daljes në pension të paditësit. Fakti se gjykata e shkallës së parë ka vendosur 

duke u mbështetur në Marrëveshjen e Përgjithshme Kolektive, nuk nënkupton se e njëjta ka bërë 

ndryshimin e bazës juridike të kërkesëpadisë, sepse baza juridike është po e njëjta, ndërsa 

gjykata e shkallës së parë vetëm ka bërë zbatim të drejtë të së drejtës materiale dhe si të tillë e 

mbështet edhe Kolegji i Gjykatës së Apelit të drejtë dhe të ligjshëm. Gjykata nuk është e lidhur 

me bazën juridike të kërkesëpadisë apo të drejtën materiale gjykata nuk është e lidhur nga thëniet 

apo pretendimet a palëve por në bazë të çmuarjes së saj i zbaton rregullat e të drejtës materiale, 

dhe kjo parashihet me dispozitën ligjore nga neni 2.2 i LPK-së me të cilin theksohet se: “Gjykata 

i zbaton rregullat e të drejtës materiale sipas çmuarjes së saj dhe nuk është e lidhur me thëniet e 

palëve që kanë të bëjnë me të drejtën materiale. 

 

Në raport me pretendimet e të paditurës se gjykata gabimisht ka vendos në lidhje më numrin e 

pagave për shpërblim jubilar, pasi që me Kontratë Kolektive të Arsimit specifikohet se 

shpërblimi jubilar është vlera e pagës bazë dhe jo pagës mesatare, këtë pretendim Kolegji i 

Gjykatës së Apelit e refuzon si të pa bazuar. Në rastin konkret gjykata e shkallës së parë nuk e ka 

mbështetur vendimin e saj në Kontratë Kolektive të Arsimit, por në Marrëveshjen e Përgjithshme 

Kolektive, gjë që nuk mund të zbatohen dispozitat e Kontratës Kolektive të Arsimit, pasi që 

paditësi ka dalë në pension me datë 08.02.2017 në kohën sa ka qenë në fuqi Marrëveshja e 

Përgjithshme Kolektive, ndërsa Kontratës Kolektive të Arsimit, ka hyrë në fuqi me datë 

18.04.2017, prandaj edhe me të drejtë gjykata e shkallës së parë është mbështetur në 

Marrëveshjen e Përgjithshme Kolektive.  

 

Me ligjin e punës është lënë mundësia që të nënshkruhet Kontrata Kolektive ku me këtë kontratë 

kolektive janë paraparë beneficionet e punëtorëve me rastin e daljes në pension e që kanë të 

bëjnë me pagat përcjellëse dhe shpërblimet jubilare. Fakti se çështja e pagave përcjellëse dhe 

shpërblimit jubilar nuk përmenden decidivisht në Ligjin e Punës, të njëjtat përmendet me 
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Kontratën Kolektive e cila bazën e ka në Ligjin e Punës pasi Ligji i Punës jep mundësinë e 

zgjerimit të të drejtave dhe detyrimeve në mes punëmarrësve dhe punëdhënësve përmes 

Kontratës Kolektive. 

 

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

drejtën materiale duke mos e vërtetuar të plotë gjendjen faktike, për arsyeje se: Me nenin 90 

paragraf 1 të Ligjit të Punës 03/L-212 i datës 01.11.2010, përcaktohet se: “ Marrëveshja 

Kolektive mund të lidhet: 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 paragrafin 1 të këtij neni përcaktohet se Marrëveshja 

Kolektive mund të lidhet a) të nivel të vendit, b) në nivel të degës dhe c) nivel të ndërmarrjes. 

Me paragrafin 3 të këtij neni përcaktohet se:“ Marrëveshja Kolektive duhet të jetë në formë të 

shkruar, në Gjuhën Zyrtare të Republikës së Kosovës. Me paragrafin 4 përcaktohet se 

Marrëveshja Kolektive vlen për ata punëdhënës dhe punëmarrës të cilët marrin për sipër 

detyrimet e përcaktuara me marrëveshjen e tillë kolektive...”. 

 

Në rastin konkret Marrëveshja Kolektive është lidhur në nivel vendi dhe detyrimet që rrjedhin 

nga kjo marrëveshje janë obligative për të gjithë punëdhënësit, pasi që me rastin e nënshkrimit të 

kësaj marrëveshje kanë prezantuar dhe firmosur: përfaqësuesit e bashkimit të sindikatave të 

pavarura, nga qeveria e Kosovës, nga Oda Ekonomike, pra në rastin konkret nuk është fare 

diskutabile marrja e detyrimeve nga e paditura sepse në emër të të paditurës nënshkrues kemi 

Qeverinë e Kosovës. 

 

Me nenin 52 paragraf 1, të Marrëveshjes së Përgjithshme Kolektive të datës 18.03.2014, 

përcaktohet se: “ I punësuari, ka të drejtë në shpërblimin jubilar dhe atë: a) për 10 vjet të 

përvojës në punë pandërprerë, të punëdhënësi i fundit, në vlerë të një page mujore të tij; b) për 20 

vjet të përvojës në punë pandërprerë, të punëdhënësi i fundit, në vlerë të dy paga mujore të tij 

dhe c) për 30 vjet të përvojës në punë pandërprerë, te punëdhënësi i fundit, në vlerë të tri paga 

mujore të tij. Me paragrafin 2 të kësaj Marrëveshje përcaktohet se: “ Punëdhënësi i fundit është 

ai që paguan shpërblime jubilare, ndërsa në paragrafin 3 të kësaj Marrëveshjeje përcaktohet se: 

Shpërblimi jubilar, paguhet në afat prej një muaji, pas plotësimit të kushteve nga ky paragraf ”. 

Me nenin 53 të kësaj Marrëveshje përcaktohet se: “I punësuari, me rastin e pensionimit, gëzon të 

drejtën në pagesën përcjellëse në lartësi prej tri (3) paga mujore, që i ka marr për tre (3) muajt të 

fundit ”. 

 

Gjykata e shkallës së parë me rastin e aprovimit të kërkesëpadisë së paditësit, duke e detyruar të 

paditurën që paditësit t’i paguhet shuma prej prej 2.843.46 euro, në emër të tri pagave përcjellëse 

dhe tri pagave për shpërblimit jubilar, me të drejtë është bazuar në nenin 52.par.1.1 dhe 52  dhe 

neni 53 të Kontratës së Përgjithshme Kolektive në Kosovë e lidhur me date 18.06.2014 dhe e cila 

ka hyrë në fuqi me datë 01.01.2015. 



5 
 

 

Vendimi sa i përket kamatës nga Gjykata e shkallës së parë, drejtë është aplikuar e drejta 

materiale, lartësia e kamatës është në pajtim me nenin 382 paragraf 2 i LMD-së,  me nr. 04/L-

077 i datës 30.05.2012. 

Vendimi mbi shpenzimet e procedurës është në përputhje me veprimet e ndërmarra në këtë 

çështje juridike kontestuese dhe në pajtim me dispozitat e LPK-së. 

 

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 të lartë cekurat e në mbështetje të dispozitës së nenit 194, 195.1 pika d), lidhur me nenin 

200, të LPK-së, është vendosur si në dispozitiv të këtij aktgjykimi. 

 

GJYKATA E APELIT E KOSOVËS NË PRISHTINË 

Ac.nr.3016/19, me datë 09.09.2019 

 

Kryetari i kolegjit - Gjyqtari 

              Faton Ademi 


