
           

REPUBLIKA E KOSOVËS / REPUBLIKA KOSOVA 

                                                                                                                        

                                                                                                                  Ac.nr.5391/19 

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

Nehat Idrizi-kryetar i kolegjit, anëtar të kolegjit, Burim Shala dhe Bujar Muzaqi  në çështjen 

juridike kontestimore të paditësit A. B. nga K-Istog, të cilën e përfaqëson av. K. H. nga 

Istogu kundër të paditurës Komuna e Istogut-Drejtoria  e Arsimit, për shkak të kompensimit 

të pagave jubilare dhe pagave për përcjellje në pension, duke vendosur sipas ankesës së të 

paditurës, të paraqitur kundër aktgjykimit të Gjykatës Themelore në Pejë-Dega në Istog, 

C.nr.140/18, të datës 07.10.2019, në seancën e kolegjit të mbajtur me datën 19.04.2021, mori 

këtë: 

A K T GJ Y K I M 

 

REFUZOHET e pathemeltë ankesa e përfaqësuesit ligjor të paditurës Komuna e Istogut-

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

C.nr.140/18, të datës 07.10.2019, VËRTETOHET. 

A r s y e t i m 

Gjykata e shkallës së parë me aktgjykimin e atakuar, C.nr.140/18, të datës 07.10.2019 e ka 

aprovuar kërkespadin e paditësit A. B. nga K-Istog, si e bazuar. Në pikën I të dispozitivit ka 

vendosur që të detyrohet e paditura Komuna e Istogut -Drejtoria e Arsimit Istog, që paditësit 

A. B. t’ia kompensoj në emër të ri pagave përcjellëse me rastin e pensionimit, dhe në emër të 

dy pagave të shpërblimit jubilar, sipas listës së pagave dhe atë në shumë të përgjithshme prej 

1.383.00 Euro, me kamatë ligjore prej 8 %, e cila do të llogaritet nga data e marrjes së këtij 

aktgjykimi, të gjitha këto në afat prej 7 ditësh, pas pranimit të këtij aktgjykimi, nën kërcënim 

të përmbarimit të dhunshëm. Në pikën II të dispozitivit detyrohet e paditura Komuna e 

Istogut-Drejtoria e Arsimit Istog, që paditësit t’ia paguaj shpenzimet procedurale në shumë 

prej 165 Euro, në afat prej 7 ditësh, pas pranimit të këtij aktgjykimi, nën kërcënim të 

përmbarimit të dhunshëm. 

Kundër këtij aktgjykimi, brenda afatit ligjor, ankesë ka paraqitur e paditura, për shkak të 

shkeljeve të rënda të dispozitave të procedurës kontestimore, vërtetimit të gabuar dhe jo të  

plotë të gjendjes faktike dhe zbatimit jo të drejtë të ligjit material, me propozim që gjykata e 

shkallës së dytë ta refuzoj kërkesëpadinë e paditësit si të pabazuar ose te njëjtin ta prish dhe 

lenden t’ia kthej gjykatës së parë në rigjykim. 
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Përgjigje në ankesë ka paraqitur i autorizuari i paditësit me propozim bërë gjykatës së 

shkallës së dytë që ankesën e të paditurës ta refuzojë si të pabazuar ndërsa aktgjykimin e 

atakuar ta vërtetojë. 

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 pathemeltë. 

Nga shkresat e lëndës rezulton se paditësi A. B. me datë 02.05.2018, ka paraqitur padi, 

kundër të paditurës Komuna e Istogut -Drejtoria e Arsimit Istog, lidhur me kompensimin e 

pagave jubilare dhe pagave përcjellëse në pension, me të dhëna si në petitumin e 

kërkesëpadisë, si dhe i ka kërkuar shpenzimet e procedurës. 

Gjykata e shkallës së parë pas shqyrtimit dhe vlerësimit të provave në seancën e shqyrtimit 

kryesor, ka administruar provat; kontrata e punës e lidhur ne mes këtu paditësit dhe 

punëdhënësit DAK-K-Istog, me nr.05 nr.739/13 e  datës 10.09.2013, vërtetimi i nga 

SH.F.M.U “Bajram Curri” me nr.82 e datës 04.05.2019, vërtetimi i leshuiar nga shkolla e 

mesme teknike “Mithat Frasheri” Gurrakoc, me nr.58/1 e dt.04.05.2015, vërtetimi i lëshuar 

nga SH.F.M.U “Fan S. Noli” me nr.927/17 e dt.29.11.2017, vërtetimi i lëshuar nga Gjimnazi 

“Haxhi Zeka” në Istog me nr.1355 i dt.30.01.2001, vendimi i lëshuar nga MPMS e datës 

07.12.2018, dhe regjistri i pagave i lëshuar nga e paditura për paditësin. Nga leximi i 

pasqyrës së llogarisë bankare të datës 27.11.2017, të lëshuar nga BRK- Buxheti i Republikes 

së Kosovës, për paditësin A. B., gjykata ka konstatuar që të ardhurat për tre muajt e fundit 

kanë qenë në shumën prej 421.68 Euro. Nga leximi i vendimit te nr.207/2017 i datës 

11.10.2017 të lëshuar nga inspektorati i punës. Andaj gjykata ka vendosur si në dispozitiv të 

aktgjykimit të atakuar, duke e obliguar të padituren që t’ia kompensojë paditëses 2 (dy) paga 

në emër të shpërblimit jubilar në vlerë të dy pagave siç është paraparë me nenin 52 dhe tri 

paga me rastin e pensionimit e paraparë në nenin 53 të Marrëveshjes së Përgjithshme 

Kolektive të datës 18.03.2014, ndërsa për shpenzimet e procedures vendimin e mori në bazë 

të neni 449 dhe 453.1 të Ligjit nr.03/L-006 për Procedurën Kontestimore. 

Gjykata e Apelit e aprovon vlerësimin juridik të gjykatës të 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 paragrafi 2, pika b), g), j), k) dhe m), të LPK-së 

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

sipas detyrës zyrtare.  

Nuk qëndrojnë 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 mjaft i qartë, 

e në përputhje të plotë me arsyet e aktgjykimit, duke qenë kështu në harmoni logjike dhe 

juridike dispozitivi me arsyetimin.  
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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. 

 

Mbi bazën e një gjendje të tillë faktike Gjykata e Apelit pranon në tërësi vlerësimin e 

gjykatës së shkallës së parë që njëherit është në pajtim me atë që është rregulluar me  

Kontratën Kolektive e SBASHK-ut nr.24, që ka filluar të zbatohet nga data 18.04.2017, me 

kohëzgjatje të zbatimit për tri vite, ku e njëjta me nenin 35 paragrafi 8 të saj parasheh se 

mësimdhënëseve gjegjësisht anëtarëve të SBASHK-ut, përveç pagave përcjellëse për 

pension, i takon edhe paga si shpërblim jubilar, e që paguhet me rastin e daljes në pension, 

ndërkaq nuk qëndrojnë pretendimet e të paditurës se ky shpërblim jubilar duhet të paguhet 

përgjatë kohës sa punëtorët janë në marrëdhënie pune për çdo 10 vjet, e jo pas pensionimit. 

Tutje, neni 35 paragrafi 8 pikat 8.1, 8.2, 8.3 dhe 8.4, parashohin se punëtorët (anëtarët e 

(SBASHK-ut) që dalin në pension përfitojnë shpërblimin jubilar për 10 vjet të përvojës së 

punës te punëdhënësi i fundit në vlerë të 50 % të një page bazë, për 20 vjet përvojë pune tek 

punëdhënësi i fundit gëzojnë 75 % të vlerës së një page bazë, kurse për 30 vjet përvojë pune 

tek punëdhënësi i fundit gëzojnë 100 % të pagës bazë, përderisa për 40 vjet të përvojës së 

punës tek punëdhënësi i fundit në vlerë 150 % të pagës bazë, ndërsa me paragrafin 9 të nenit 

35 të po kësaj Kontrate, parashihet edhe pagesa e tri pagave mesatare të fundit që përfitojnë 

punëtorët anëtar të SBASHK-ut, që dalin në pension. Edhe sipas dispozitës se nenit 90 të 

Ligjit të Punës përcaktohet se “Marrëveshja Kolektive mund të lidhet për një periudhë të 

caktuar me kohëzgjatje jo më shumë se tri (3) vjet”. Mbi bazën e të lartcekurave Gjykata e 

Apelit gjeti se gjykata e shkallës së parë drejtë ka vendosur kur e ka aprovuar kërkesëpadinë e 

paditësit sikurse në pikën I të dispozitivit të aktgjykimit të atakuar. 

 

Gjykata e Apelit me rastin e vendosjes i vlerësoi edhe të gjitha pretendimet e tjera ankimore, 

mirëpo edhe pse gjykata e shkallës së parë e ka bërë zbatimin e gabuar të së drejtës materiale 

ashtu siç ka arsyetuar në arsyetimin e aktgjykimit të atakuar, e njëjta në dispozitiv të 

aktgjykimit sa i përket shumës së gjykuar ka vendosur në mënyrë të drejtë dhe të ligjshme 

ashtu siç e parasheh Kontrata Kolektive e SBASHK-ut nr.24, andaj edhe një rrethanë e tillë 

nuk kishte ndikim që aktgjykimi i atakuar të prishet dhe lënda ti kthehet në rivendosje, për 

çka edhe vendosi si në dispozitiv të këtij aktgjykimi.  

 

Nga arsyet e paraqitura me lartë, e në pajtim me nenin 194, 195 paragrafi 1, pika (d) e lidhur 

me nenin 200 të LPK-së, u vendos si në dispozitiv të këtij aktgjykimi. 

 

GJYKATA E APELIT E KOSOVËS NË PRISHTINË 

Departamenti i Përgjithshëm, Divizioni Civil 

                                              Ac.nr.5391/19,  datë 19.04.2021 

                                                                                        Kryetari i kolegjit-Gjyqtari, 

                                                                                                                      Nehat Idrizi 


