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Ac.nr.4929/20 

 

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

gjyqtarët Lumni Sallauka - kryetar i kolegjit, Drita Rexhaj dhe Enes Mehmeti - anëtar të kolegjit, në 

çështjen juridike kontestimore të paditësit S.F. nga fsh.... rr.”...” nr.13, Komuna e Istogut, i përfaqësuar 

nga D.Z. avokat nga Prishtina kundër të paditurës Komuna e Istogut – Drejtoria e Arsimit, përfaqësuar 

nga av. publik komunal Adem Avdijaj, me objekt të padisë kompensim i pagave përcjellëse në pension 

dhe shpërblim jubilar, vlera e kontestit 3,166.50 €, duke vendosur sipas ankesës së të paditurës të ushtruar 

kundër aktgjykimit të Gjykatës Themelore në Pejë - Dega Istog, Departamenti i Përgjithshëm, Divizioni 

Civil, C.nr.123/18 të datës 11.08.2020, në seancën e kolegjit të mbajtur me datë 01.02.2021, mori këtë:  

 

A K T GJ Y K I M 

 

 

I. APROVOHET PJESËRISHT si e themeltë ankesa e të paditurës Komuna e Istogut– 

Drejtoria Komunale e Arsimit, NDRYSHOHET aktgjykimi i Gjykatës Themelore në Pejë-Dega në Istog 

C.nr.123/18, i datës 11.08.2020 dhe çështja gjykohet si në vijim: APROVOHET PJESËRISHT si e 

bazuar kërkesëpadia e paditësit S.F. nga fshati ... Komuna e Istogut, DETYROHET e paditura  Komuna 

e Istogut - Drejtoria Komunale për Arsim, që paditësit në emër të tri pagave për përcjellje në pension t’ia 

paguajë shumën prej 1.582,00 euro neto, ndërsa  në emër të shpërblimit jubilar me rastin e daljes në 

pension t’ia paguajë paditësit 150 % të pagës bazë në shumën prej 790.99 € neto, me kamatë vjetore prej 

8 %, e cila llogaritet nga dita e marrjes së aktgjykimit në gjykatën e shkallës së parë e deri në pagesën 

definitive. 

 
II. Pjesa tjetër e kërkesëpadisë së paditësit S.F. nga fshati ... Komuna e Istogut, me të cilën ka 

kërkuar që të detyrohet e paditura Komuna e Istogut– Drejtoria Komunale e Arsimit, që në emër të 

pagesës së shpërblimit jubilar me rastin e daljes në pension, t’ia paguajë edhe shumën prej 791.05 €, 

REFUZOHET si e pabazuar. 

 
III. REFUZOHET si e pathemeltë ankesa e të paditurës Komuna e Istogut– Drejtoria Komunale 

e Arsimit, ndërsa pika II e dispozitivit të aktgjykimit të Gjykatës Themelore në Pejë-Dega në Istog, 

C.nr.123/18, të datës 11.08.2020, që ka të bëjë me shpenzimet e procedurës, VËRTETOHET. 

 

 

A r s y e t i m 

  

       

REPUBLIKA E KOSOVËS/REPUBLIKA KOSOVA  
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Gjykata e shkallës së parë me aktgjykimin e ankimuar C.nr.123/18, të datës 11.08.2020, ka 

aprovuar në tërësi kërkesëpadinë e paditësit S.F. duke detyruar të paditurën Komuna e Istogut – Drejtoria 

Komunale e Istogut që paditësit në emër të tri pagave përcjellëse me rastin e pensionimit, t’ia kompensoj 

3 paga mujore në shumën prej 1,582.00 € dhe në emër të shpërblimit jubilar shumën prej 1,582.00 € dhe 

atë në shumën e përgjithshme prej 3,165 €, me kamatë ligjore prej 8 % e cila do të llogaritet nga dita e 

marrjes së këtij aktgjykimi, të gjitha këto në afat prej 7 ditësh e nën kërcënim të përmbarimit të 

detyrueshëm. 

 Kundër këtij aktgjykimi, në afat ligjor ka paraqitur ankesë e paditura, për shkak të shkeljeve 

esenciale të dispozitave të procedurës kontestimore, konstatimit të gabuar dhe jo të plotë të gjendjes 

faktike, dhe zbatimit të gabuar të të drejtës materiale, me propozim që gjykata e shkallës së dytë ta 

aprovojë ankesën si të bazuar me ligj, aktgjykimin e atakuar ta prishë dhe padinë dhe kërkesëpadinë e 

paditësit ta refuzojë si të pabazuar me ligj. 

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 pjesërisht e themeltë. 

 

Nga shkresat e lëndës rezulton se paditësi në gjykatën e shkallës së parë ka paraqitur padi kundër 

të paditurës, për shkak të kompensimit të pagave përcjellëse dhe shpërblimit jubilar, në vlerë prej 3,165 €, 

më kamatë ligjore prej 3.5% nga data e parashtrimit të padisë në gjykatë e deri në pagesën definitive, krejt 

këto në afat prej 15 ditësh nga dita e plotfuqishmërisë së këtij aktgjykimi, nën kërcënim të përmbarimit 

ligjor.  

 

Gjykata e shkallës së parë pas dëgjimit të palëve ndërgjyqëse, vlerësimit të shkresave të lëndës 

dhe administrimit të provave të propozuara nga palët ndërgjyqëse, në seancën e shqyrtimit kryesor ka 

nxjerrë aktgjykimin e atakuar me numër C.nr.123/18, të datës 11.08.2020,  me të cilin në tërësi e ka 

aprovuar kërkesëpadinë e paditësit, duke vendosur më decidivisht si në dispozitiv të aktgjykimit të 

atakuar.  

 

Në arsyetim të aktgjykimit të atakuar gjykata ka theksuar se nuk ka qenë kontestuese se paditësi 

ka qenë në marrëdhënie pune, i caktuar në vendin e punës – mësimdhënës në Gjimnazin “Haxhi Zeka” në 

Istog dhe në shkollën shfmu “Hysni Zajmi” Vrellë. Me vendim të Drejtorisë së Arsimit në Istog nr.05 

671/17 të dt.06.12.2017, të njëtit i është ndërprerë marrëdhënia e punës me datë 09.02.2018, për shkak të 

arritjes së moshës 65 vjeçare. E paditura nuk e kishte kontestuar lartësinë e viteve të përvojës së punës së 

paditësit, mirëpo kontestuese ishte baza juridike e kërkesëpadisë si për pagat përcjellëse ashtu edhe për 

pagat jubilare për shkak të parashkrimit.    

 
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 

parag.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 
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të cilat gjykata e shkallës së dytë i vëren sipas detyrës zyrtare dhe as me shkelje tjera që pretendohet me 

ankesë, gjendja faktike është konstatuar drejtë dhe në mënyrë të plotë, por gjykata e shkallës së parë 

gabimisht ka zbatuar të drejtën materiale kur ka gjykuar për shpërblimin jubilar, për këtë gjë u desh që 

aktgjykimi i ankimuar të ndryshohet dhe të gjykohet si në dispozitiv të këtij aktgjykimi. 

 
Gjykatës së Apelit i kanë rezultuar si të pabazuara pretendimet ankimore të paditurës se 

aktgjykimi është përfshirë në shkelje thelbësore të dispozitave të procedurës kontestimore nga neni 182 

paragrafi 2 pika (n) e LPK-së. Sipas vlerësimit të Gjykatës së Apelit, dispozitivi i aktgjykimit të atakuar 

është i qartë, e në përputhje të plotë me arsyet e aktgjykimit. Gjykata e shkallës së parë në arsyetim të 

aktvendimit ka dhënë arsye të mjaftueshme për faktet vendimtare, e po ashtu nuk ka kundërthënie në mes 

arsyetimit të aktgjykimit dhe përmbajtjes së provave të administruara.  

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

aplikuar të drejtën materiale kur ka gjykuar për çështjen e pagave për përcjellje në pension 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 Kolektivë 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...”. Me 

nenin 35 parag. 8 të Kontratës Kolektive të Arsimit në Kosovë të datës 18.04.2017, përcaktohet se: “se 

punëtorët ( anëtar të SBASHK-ut ) në vitet jubilare të punësimit përfitojnë shpërblim jubilar nga 

punëdhënësi i tyre i fundit, për 10 vjet të përvojës së punës në vlerë të 50% të një page bazë, për 20 vite të 

përvojës së punës në vlerë të 75 % të një page bazë, për 30 vjet të përvojës së punës në vlerë të një page 

bazë dhe për 40 vjet të përvojës së punës në vlerë të 150 % të një page bazë. Paditësi i ka 41 vite të 

përvojës së punës dhe gjykata e shkallës së dytë e ka detyruar të paditurën që t’ia paguajë paditësit 150 % 

të vlerës së një page bazë. Me nenin 35 parag.9 të Kontratës Kolektive të Arsimit në Kosovë, të datës 

18.04.2017, është e paraparë se: “punëtorët (anëtar të SBASHK-ut) që dalin në pension përfitojnë pagesë 

përcjellëse në lartësinë e tri pagave sipas mesatares së tri pagave të fundit të punëtorit”. Nga fakti se nga 

provat e administruara nga gjykata e shkallës së parë ka rezultuar e provuar se paditësi është pensionuar 

me datë 09.02.2018 dhe në momentin e pensionimit ka pasur gjithësejt 41 vite e 24 ditë, të njëjtit bazuar 

në dispozitat e cekura më lartë të kontratës kolektive të arsimit, i takon e drejta për kompensimin e tri 

pagave përcjellëse për në pension dhe 150 % e një page bazë në emër të shpërblimit jubilar. Ndërsa 

lartësia e pagave mesatare në tre muajt e fundit është provuar përmes listës së pagave të datës 27.11.2017, 

ku është vërtetuar se paditësi ka pranuar pagën prej 527.75 euro neto në muaj. Në këtë drejtim, gjykata e 

shkallës së parë drejtë ka zbatuar të drejtën materiale kur ka aprovuar pjesën e kërkesëpadisë së paditësit 

për kompensimin e tri pagave për përcjellje në pension. 

 
Në anën tjetër, Gjykata e Apelit vlerëson se gjykata e shkallës së parë gabimisht ka zbatuar të 

drejtën materiale kur e ka aprovuar pjesën e kërkesëpadisë së paditësit, përkitazi me shpërblimin jubilar 

me rastin e pensionimit të tij. Kjo për faktin se pasi ka konstatuar drejtë gjendjen faktike dhe ka vërtetuar 

faktet të cilat ishin vendimtare për çështjen kontestuese, gjykata e shkallës së parë në vend se të zbatonte 

dispozitat e Kontratës Kolektive të Arsimit në Kosovë nr.2056, të datës 18.04.2017, ka zbatuar dispozitat 
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e Kontratës së Përgjithshme Kolektive, edhe pse në kohën kur paditësi ka dalur në pension (me datë 

09.02.2018) ka qenë në fuqi Kontrata Kolektive e Arsimit në Kosovë, si kontratë sektoriale, e cila i 

rregullon raportet në mes palëve kontraktuese për sektorin e arsimit në Republikën e Kosovës.  

 
Gjykata e Apelit sa i përket çështjes së shpërblimit jubilar kur ka vendosur si në dispozitiv të 

aktgjykimit të saj është mbështetur në dispozitën e nenit 35 parag. 8.4 të Kontratës Kolektive për Arsimin 

në Kosovë. Me këtë dispozitë shprehimisht parashihet se punëtorët (anëtar të SBASHK-ut) në vitet 

jubilare të punësimit përfitojnë shpërblim jubilar nga punëdhënësi i tyre i fundit, për 10 vjet të përvojës së 

punës, në vlerë të 50% të një page bazë, për 20 vite të përvojës së punës, në vlerë të 75 % të një page 

bazë, për 30 vjet të përvojës së punës në vlerë të një page bazë dhe për 40 vjet të përvojës së punës, në 

vlerë të 150 % të një page bazë. Paditësi i ka mbi 40 vjet të përvojës së punës dhe gjykata e shkallës së 

dytë e ka detyruar të paditurën që t’ia paguaj 150 % të vlerës së një page bazë, ndërsa pjesën tjetër të 

kërkesëpadisë që ka të bëjë me pagat jubilare e ka refuzuar si të pabazuar. 

 

Gjykata e Apelit vendosi si në pikën III të dispozitivit të këtij aktgjykimi, pasi erdhi në përfundim 

se gjykata e shkallës së parë në mënyrë të drejtë dhe të ligjshme ka vendosur rreth kërkesës së palës 

paditëse për pagimin e shpenzimeve të procedurës, duke u zbatuar në tërësi neni 452 parag.1 i LPK-së, 

ndërsa kamata është gjykuar në zbatim të nenit 382 parag. 1 të LMD. 

 

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 195.1 pika d), e), lidhur me nenin 200, 

të LPK-së, Gjykata e Apelit vendosi si në dispozitiv të këtij aktgjykimi. 

 

GJYKATA E APELIT E KOSOVËS NË PRISHTINË 

Ac.nr.4929/20, datë 01.02.2021 

                

                                                                                                                            Kryetari i kolegjit, 

                              Lumni Sallauka 


