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REPUBLIKA E KOSOVËS 
REPUBLIKA KOSOVA – REPUBLIC OF KOSOVO 

GJYKATA E APELIT E KOSOVËS 
APELACIONI SUD KOSOVO – COURT OF APPEALS 

 

 

Ac.nr.5983/2020 

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

Faton Ademi –kryetar  i kolegjit, Rrustem Thaqi dhe Zenel Leku, anëtarë të kolegjit, me zyrtaren 

ligjore Biondina Zeneli, në çështjen juridike kontestimore të paditëses S.T. të cilën sipas 

autorizimit e përfaqëson N.I., avokat në Prishtinë, rruga “...”, hyrja .., kati ..-rë, nr.1 kundër të 

paditurës Komuna e Prishtinës –Drejtoria Komunale e Arsimit, me adresë në Prishtinë, të cilën 

sipas autorizimit e përfaqëson Fitore Byqmeti, për shkak të kompensimit të pagave jubilare si dhe 

ushqimit gjatë punës (shujtave), duke vendosur lidhur me ankesën e paraqitur nga e paditura 

kundër aktgjykimit të Gjykatës Themelore në Prishtinë –Departamenti  i Përgjithshëm, Divizioni 

Civil, C.nr.4844/19, të datës 22.09.2020, në seancën e kolegjit të mbajtur me datën 08.04.2020, 

mori këtë: 

 

A K T G J Y K I M 

REFUZOHET e pa themeltë ankesa e të paditurës Komuna e Prishtinës –Drejtoria Komunale e 

Arsimit, me adresë në Prishtinë, të cilën sipas autorizimit e përfaqëson Fitore Byqmeti, ndërsa 

aktgjykimi i Gjykatës Themelore në Prishtinë –Departamenti  i Përgjithshëm, Divizioni Civil, 

C.nr.4844/19, të datës 22.09.2020, VËRTETOHET.  

 

         A r s y e t i m 

Gjykata e shkallës së parë me aktgjykimin e atakuar, C.nr.4844/19, të datës 22.09.2020, në pikën  

I të dispozitivit ka aprovuar në tërësi kërkesëpadinë e paditëses S.T. kundër të paditurës Komuna 

e Prishtinës –Drejtoria Komunale e Arsimit, me adresë në Prishtinë si e bazuar. Në pikën II të 

dispozitivit të aktgjykimit është detyruar e paditura Komuna e Prishtinës –Drejtoria Komunale e 

Arsimit me adresë në Prishtinë, që paditëses në emër të shpërblimit jubilar për 20 vite të përvojës 

së punës, në vlerë të 75% të një page bazë t’ ia kompensoj shumën prej 294.75 euro si dhe në emër 
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të kompensimit për ushqim gjatë punës (shujtave ditore) për 536 ditë pune (nga data 18.04.2017 

deri me datë 11.03.2020) t’ ia kompensojë shumën prej 1.072.00 euro apo shumën e përgjithshme 

në emër të këtyre dy të drejtave shumën prej 1,366.75 euro në afatin prej 7 ditësh nga dita e 

pranimit të këtij aktgjykimi, nën kërcënimin e përmbarimit me detyrim. Në pikën III të dispozitivit 

të aktgjykimit është detyruar e paditura që shumat e gjykuara si në pikën II të dispozitvit të 

aktgjykimit paditëses S.T. t’ ia paguaj me kamatë ligjore prej 8%, nga data 22.09.2020 (data e 

marrjes së aktgjykimit) e deri në pagesën definitive, si dhe shpenzimet e procedurës në lartësi prej 

259.02 euro në afatin prej 7 ditësh nga dita e pranimit të këtij aktgjykimi, nën kërcënimin e 

përmbarimit me detyrim.  

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

aktgjykimin e goditur për shkak të shkeljeve thelbësore 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 ashtu që të prishet aktgjykimi i 

Gjykatës së shkallës së parë, dhe çështjen ta kthej në rivendosje dhe rigjykim, apo që të ndryshohet 

aktgjykimi dhe të refuzohet kërkesëpadia e paditëses si e pa bazuar.  

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 pabazuar.  

Nga shkresat e lëndës rrjedhë se paditësja S.T. ka paraqitur padi kundër të paditurës Komuna e 

Prishtinës –Drejtoria Komunale e Arsimit, pranë Gjykatës Themelore në Prishtinë me datë 

24.12.2019, me anë të së cilës ka kërkuar që ti paguhet shpërblimi jubilar dhe kompensimi për 

shujtat.  

Gjykata e shkallës së parë pas mbajtjes së shqyrtimit kryesor ka nxjerrë aktgjykimin, C.nr.4844/19, 

i datës 22.09.2020 me të cilin e ka aprovuar kërkesëpadinë e paditëses duke vendosur më saktësisht 

sikurse në dispozitiv të aktgjykimit të atakuar.  

Në arsyetim të aktgjykimit të atakuar Gjykata e shkallës së parë, ka theksuar se nuk është 

kontestues fakti se paditësja ka qenë e punësuar te e paditura pasi që kjo është vërtetuar edhe me 

kontratë të lidhur në mes të paditëses dhe të paditurës, prova këto të administruara në këtë 

shqyrtim, mirëpo kontestuese nga ana e të paditurës ishte se e paditura nuk ka obligim dhe nuk ka 

linjë të veçantë buxhetore për kryerjen e këtij obligimi. Gjykata e shkallës së parë pretendimet e 

palës së paditur se e paditura nuk është përgjegjëse për të bërë kompensimin e shujtave ditore dhe 

kompensimin e pagave jubilare, për faktin se nuk është paraparë linjë e veçantë buxhetore i vlerësoj 

si të pa bazuara sepse me nenin 35 të Kontratës Sektoriale të Arsimit në Kosovë parashihet ndër 

të tjera se përgjegjës për realizimin e të drejtave në shujta ditore është punëdhënësi i fundit, e që 

në këtë rast nga kontrata të cilat gjykata i ka administruar si prova në këtë shqyrtim është vërtetuar 

se punëdhënës i paditëses është Komuna e Prishtinës –Drejtoria Komunale e Arsimit. Gjykata me 

rastin e vendosjes lidhur me kompensimin e pagave jubilare e ka bazuar duke u mbështetur në 

provat si kontratën e punës, vërtetimin mbi përvojën e punës dhe listën e pagës, e që nga lista e 

pagës figuron se paditësja pagën bazë e ka 393 euro, e duke u bazuar në nenin 35 par.8 të Kontratës 

Kolektive të Arsimit në Kosovës, pasi që për paditësen u provua me provat e administruara se 

paditësja S.T. ka arritur mbi 20 vite përvojë pune e ka caktuar edhe kompensimin për të njëjtën. 

Gjykata me rastin e vendosjes lidhur me lartësinë për pagimin e shujtave ditore ka marrë parasysh 
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vërtetimin mbi përvojën e punës dhe vërtetimin mbi ditët e prezencës në punë, nga e cila rezulton 

se paditësja nga hyrja në fuqi e Kontratës Kolektive ka qenë në punë për 536 ditë. Vendimin për 

shpenzimet procedurale e ka marrë konform dispozitës së nenit 452 par.1 të LPK-së, ndërsa lidhur 

me kamatën gjykata ka vendosur konform nenit 382 të LMD-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, gjendja faktike është vërtetuar drejtë dhe në mënyrë të plotë 

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. 

Pretendimet e të paditurës se aktgjykimi i ankimuar është i përfshirë në shkelje thelbësore të 

dispozitave të procedurës kontestimore nga neni 182.2 pika n) sepse dispozitivi i aktgjykimit është 

kontradiktor me vetveten dhe arsyetimin si dhe i njëjti nuk mund të ekzaminohet nuk qëndrojnë. 

Sipas vlerësimit të Gjykatës së Apelit, dispozitivi i aktgjykimi 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 qëndron as pretendimi se gjykata e shkallës së parë gabimisht dhe në mënyrë jo të plotë e ka 

konstatuar gjendjen faktike, sepse me rastin e nxjerrjes së aktgjykimit, nuk ka marrë për bazë se 

një kompensim i tillë nuk është i rregulluar me Ligjin e Punës dhe as me Ligjin për Shërbimin 

Civil, por që një pretendim i tillë nuk qëndron për Gjykatën e Apelit, për faktin se kjo Gjykatë 

vlerëson se gjykata e shkallës së parë ka vërtetuar drejtë dhe në mënyrë të plotë gjendjen faktike 

dhe si rezultat i kësaj ka ardhur edhe te zbatimi i drejtë i të drejtës materiale, për shkak se edhe pse 

shprehimisht nuk është përcaktuar me Ligjin e Punës kompensimi i tillë, kjo është e paraparë me 

Kontratën Kolektive e cila kontratë bazohet në Ligjin e Punës dhe e cila prodhon efekt juridik për 

të paditurën si punëdhënëse e paditëses.  

Sipas Kontratës Kolektive të Arsimit ekziston një dallim nga Marrëveshja e Përgjithshme 

Kolektive në raport me pagesën e shpërblimeve jubilare, respektivisht lartësinë e të njëjtave pasi 

këtu përllogaritja e lartësisë së kompensimit 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 paditësja  ka mbi 20 vite përvojë pune, të njëjtës i takon 75% të një 

page bazë, andaj edhe Gjykata e Apelit e aprovon si të drejtë dhe të ligjshëm vendimin e Gjykatës 

së shkallës së parë me të cilin e ka aprovuar kërkesëpadinë e paditëses si të bazuar.  

E drejta e paditëses gjen mbështetje në nenet: 35.8 të Kontratës Kolektive të Arsimit, me të cilën 

theksohet se: “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 
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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. 

Po ashtu, kërkesëpadia e paditëses lidhur me kompensimin e ushqimit gjen mbështetje në nenin 

35 paragrafi 7, të Kontratës Kolektive të Arsimit ku theksohet se: “Të punësuarve, u sigurohet 

kompensim për ushqim gjatë punës, për ditët e pranisë në punë. Vlera e kompensimit të shpenzimit të 

ushqimit në punë, për një ditë pune, është 2 (dy) euro për të punësuarit që kanë marrëdhënien e punës 

primare në institucionet arsimore. Punëdhënësi, i cili ka të rregulluar ushqimin e të punësuarve, përmes 

restaurantit a kuzhinës, ose në një formë tjetër, nuk ka obligim kompensimin për ushqim”. 

Andaj nga kjo dispozitë ligjore shihet çartë se paditëses 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, lidhur me të drejtën e paditësve për kompensimin e ushqimit për faktin se e 

paditura ka vepruar në kundërshtim me obligimet që rrjedhin nga Kontrata Kolektive e Arsimit e 

cekur më lartë. 

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.5983/2020, me datë 08.04.2020 

 

Kryetari i kolegjit 

           Faton Ademi, 


