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Ac.nr.3033/19 

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

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

zyrtarin ligjor Faton Xhaqkaj, në çështjen juridike kontestimore të paditësit: M.SH. nga fshati 

Shalë, të cilin me autorizim e përfaqëson  L.P., av. nga Prishtina, kundër të paditurës: Komuna e 

Lipjanit – Drejtoria Komunale e Arsimit në Lipjan, të cilën e përfaqëson me autorizim B. K. me 

bazë juridike  për kompensimin e pagave jubilare dhe përcjellëse në pension, duke vendosur 

lidhur me ankesën e paraqitur nga e paditura kundër Aktgjykimit të Gjykatës Themelore në 

Prishtinë -  Dega në Lipjan C.nr.116/2019, të datës 22.05.2019, në seancën e kolegjit të mbajtur 

me datën 09.09.2019, mori këtë: 

A K T G J Y K I M 

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

Arsimit në Lipjan, ndërsa Aktgjykimi i Gjykatës Themelore në Prishtinë -  Dega në Lipjan 

C.nr.116/2019, të datës 22.05.2019, VËRTETOHET.  

A r s y e t i m 

Gjykata e shkallës së parë me Aktgjykimin e atakuar, C.nr.116/2019, të datës 22.05.2019, në 

pikën e I-rë të dispozitivit ka vendosur  që të aprovohet në tërësi si e bazuar kërkesëpadia e 

paditësit M.SH. nga fshati Shalë, obligohet e paditura Komuna e Lipjanit – Drejtoria Komunale e 

Arsimit në Lipjan, që paditësit me rastin e pensionimit, në emër të pagave përcjellëse për dalje në 

pension t’ia paguaj shumën prej 1.413.42 euro, me kamatë vjetore prej 8 %, duke filluar nga 

05.03.2019 dhe në emër të shpërblimit jubilar t’ia paguaj shumën prej 607.50 euro, me kamatë 

vjetore prej 8 %, duke filluar nga data 08.03.2019 e deri në pagesën definitive, si dhe shpenzimet 

e procedurës kontestimore në shumën prej 269.20 euro, të gjitha këto në afat prej 15 ditësh nga 

dorëzimi i aktgjykimit 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 të aprovohet si e bazuar ankesa e të paditurës Komuna e Lipjanit – 

Drejtoria Komunale e Arsimit në Lipjan, prishet aktgjykimi i Gjykatës Themelore në Prishtinë -  

Dega në Lipjan C.nr.116/2019, të datës 22.05.2019, dhe çështjen ta kthej në rivendosje dhe 

rigjykim në gjykatën e shkallës së parë.  

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.  
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Nga shkresat e lëndës rrjedhë se paditësi M.SH. nga fshati Shalë,  me datë 20.03.2019, ka 

paraqitur padi ndaj të paditurës, Komuna e Lipjanit – Drejtoria Komunale e Arsimit në Lipjan, 

duke kërkuar për kompensimin e pagave jubilare dhe përcjellëse në pension. 

Me datë 22.05.2019 është mbajtur seanca  e shqyrtimit kryesorë, Gjykata e shkallës së parë pas 

shqyrtimit dhe vlerësimit të shkresave të lëndës, administrimit të provave dhe dëgjimit të palëve 

në procedurë, në seancën e shqyrtimit kryesor ka nxjerrë aktgjykimin e atakuar C.nr.116/2019, të 

datës 22.05.2019, 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 të cilave gjykata ia fali besimin  dhe fakteve të pa kontestueshme në mes 

palëve gjykata zbatoi dispozitat e Kontratës Kolektive të Arsimit të Kosovës dhe gjeti se 

kërkesëpadia e paditësit për pagimin e pagave përcjellëse dhe shpërblimin jubilar është i bazuar, 

për çka edhe e aprovoj në tersi kërkesëpadinë e paditësit si të bazuar. Lartësinë e kërkesëpadisë 

gjykata e caktoi duke pasur parasysh faktet jo kontestuese në mes të palëve ndërgjyqëse, bazuar 

edhe në qarkullimin për llogari në emër të paditësit të lëshuar nga BPB me datë  31.12.2018, nga 

e cila rezulton se paditësi gjatë tre muajve të fundit ka realizuar pagën mesatare prej 471.14 euro, 

e llogaritur për tri paga dhe në emër të tri pagave përcjellëse, aprovoi shumën prej 1.413.42 euro, 

ndërsa në emër të shpërblimit jubilar aprovoi kërkesëpadinë e paditësit  në lartësi prej 150% të 

një page bazë në shumën prej 607.50 euro, duke pasur parasysh faktin se paditësi ka përvojë 

pune tek e paditura si punëdhënëse mbi 41 vjet, konform kontratës së Arsimit të Kosovës, si dhe 

duke pasur parasysh pagën bazë në lartësi prej 405.00 euro, sipas kontratës së lidhur në mes 

palëve ndërgjyqëse. Vendimin mbi kamatën si në dispozitiv të këtij aktgjykimi, gjykata e bazoi 

në dispozitën e nenit 382.2 të LMD-së, dhe gjykoi kamatë-vonesën, prej ditës kur ka ra në vonës 

e paditura, e deri tek pagesa definitive me shkallë të kamatës vjetore prej 8%. 

Gjykata e shkallës së parë lidhur me bazën juridike të kërkesë padisë ju ka referuar Marrëveshjes 

së Përgjithshme Kolektive të Arsimit , nga nenin 35 paragrafi. 8. pika 4, nenit 382.2 të LPK-së, 

dhe vendimin për shpenzimet e procedurës e ka mbështetur në dispozitën ligjore nga neni 

452.par. 1 dhe 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. 

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 
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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 paditëses se Gjykata e shkallës së parë ka bërë shkelje të 

dispozitave materiale duke pretenduar se sipas ligjit të punës askund nuk ceken se tri paga 

përcjellëse ju takojnë punëtorëve me rastin e pensionimit, sepse në bazë të provave të 

administruara Gjykata e shkallës së parë, në mënyrë të pa kontestuar drejt e ka vërtetuar gjendjen 

faktike, nuk është kontestuese në mes palëve se paditësi për shkak të arritjes së moshës 65 

vjeçare ka shkuar në pension me datë 05.02.2019, nuk është kontestues fakti se paditësi ka 

përvojë pune më shumë se 40 vite te e paditura. Nuk ka qenë kontestuese as lartësia e pagave. 

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 

Kontratën Kolektive e cila bazën e ka në Ligjin e Punës pasi Ligji i Punës të referon në Kontratë 

Kolektive.  

 

Sipas Kontratës Kolektive të Arsimit ekziston një dallim në raport me pagesën e shpërblimeve 

jubilare, respektivisht lartësinë e të njëjtave pasi këtu përllogaritja bëhet me përqindje ku për 10 

vite përvojë pune i takon 50 % të një page bazë, pastaj për 20 vite përvojë pune 75% të një page 

bazë, për 30 vite përvojë pune një pagë bazë dhe për 40 vite përvojë pune 150 % të një page 

bazë. 

Në rastin konkret meqenëse paditësi i ka mbi 40 vite përvojë pune, respektivisht  43 vite e 5 

muaj, të njëjtit i takojnë  150% të  një pagë bazë, andaj mbi këtë bazë edhe u vërtetua  aktgjykimi 

i atakuar në raport me të drejtën materiale dhe lartësinë e shpërblimit jubilar.  

E drejta e paditësit gjen mbështetje në nenet: 35.8 dhe 35.9 të Kontratës Kolektive të Arsimit, me 

të cilën theksohet se citoj, 35.8 “ Punëtorët anëtarët e (SBASHKU-të), në vitet jubilare të 

punësimit përfitojnë shpërblimin jubilar nga punëdhënësi i fundit në vlerë: 8.1, për 10 vjet të 

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

të 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, Shpërblimi jubilar paguhet 

nga punëdhënësi, kur i punësuari ka plotësuar kushtet e shpërblimit sipas kritereve përkatëse, 

8.6, shpërblimi jubilar paguhet në rastin e 7 Marsit të çdo viti. 

Ndërsa në nenin 35 paragrafi 9, të Kontratës Kolektive të Arsimit theksohet se citoj “Punëtorët 

anëtarët e (SBASHKU-të), që dalin në pension përfitojnë pagesë përcjellëse në lartësi të tri 

pagave të fundit të punëtorit, 9.1, Pagat përcjellëse paguhen nga punëdhënësi i fundit dhe jo më 
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larg se 30 ditë nga dita e pensionimit. Andaj nga kjo dispozitë ligjore shihet çartë se paditësit i 

takon shpërblimi i vendosur si në dispozitiv të këtij aktgjykimi dhe se Gjykata e shkallës së parë 

ka vendosur drejt dhe në përputhje me dispozitat ligjore. 

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.3033/19, me datë 09.09.2019 

 

Kryetari i kolegjit -Gjyqtari 

             Faton Ademi 


