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C.nr. 1342/18          

                     

GJYKATA THEMELORE  NË PRISHTINË-Departamenti i Përgjithshëm, me gjyqtarin Ylber 

Shurdhiqi, në çështjen juridike kontestuese të paditësit Xh. Sh. nga P., të cilën sipas autorizimit 

e përfaqëson B. T., avokat nga P., kundër të paditurës Universiteti i Prishtinës ‘‘Hasan 

Prishtina’’, me seli në Prishtinë, të cilën në bazë të autorizimit e përfaqëson Safet Thaqi, lidhur 

me çështjen juridike kontestimore kompensim i pagave për shpërblim jubilar dhe atyre të 

përcjelljes për në pensionim, vlera e kontestit 8,578.98 €, pas përfundimit të shqyrtimit kryesor-

publik të mbajtur me datë 06.02.2020, mori këtë: 

 

A K T GJ Y K I M 

 

I. APROVOHET në tërësi si e bazuar kërkesëpadia e paditëses Xh. Sh. nga P., ashtu që, 

DETYROHET e paditura Universiteti Prishtinës “Hasan Prishtina”, me seli në Prishtinë që 

paditëses Xh. Sh., në emër të shpërblimit për tri paga përcjellëse për në pension dhe tri paga në 

emër të shpërblimit jubilar të bashkëshortit të paditëses, tani të ndjerit M. Sh., t’ia paguaj shumën 

prej gjithsej 8,578.98 €, së bashku me normën e kamatës në lartësi prej 8%, e cila do të llogaritet 

nga data e marrjes së aktgjykimit gjegjësisht prej datës 06.02.2020, e gjerë në pagesën definitive, 

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

përmbarimit me dhunë. 

 

II. DETYROHET e paditura Universiteti Prishtinës “Hasan Prishtina”, që paditëses t’ia 

kompensoj shpenzimet e  procedurës kontestimore në shumen prej 374.20 €.  

 

A r s y e t i m 

 

Me datë 30.04.2018, i autorizuari i paditësit M. Sh. ka parashtruar padi, kundër të paditurës 

Shërbimi Spitalor dhe Klinik Universitar i Kosovës në Prishtinë, ku ka theksuar se paditësi M. 

Sh. te pala e paditur ka qenë në marrëdhënie pune pa ndërprerë nga viti 1983 e deri me  datë 

15.09.2015 dhe bazuar në Marrëveshjen e Përgjithshme Kolektive të Kosovës, punëtorit i takon 

shpërblimi jubilar dhe gëzon të drejtën e tri pagave përcjellëse për në pension, duke kërkuar nga 
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gjykata që ta detyroj të paditurën që ti paguaj paditësit tri paga jubilar dhe tri paga përcjellëse 

për në pension.  

 

Në seancën gjyqësore të datës 11.03.2019, i autorizuari i paditësit e ka njoftuar gjykatën se 

paditësi M. Sh. ka vdekur duke ofruar çertifikatën e vdekjes si dëshmi, mirëpo me parashtresën 

e datës 21.03.2019, ka ndryshuar padinë në kuptimin subjektiv dhe si paditëse ka kërkuar që të 

jetë bashkëshortja e paditësit të deritashëm M. Sh., Xh. Sh., duke kërkuar nga gjykata vazhdimin 

e procedurës kontestimore. Gjykata në senacën gjyqësore të datës 12.06.2019, e ka lejuar 

ndryshimin e padisë në kuptimin subjektiv dhe si palë paditëse ka mbetur trashëgimtarja Xh. Sh.. 

Në të njëjtën seancë i autorizuari i paditëses e ka zgjeruar padinë edhe ndaj të paditurës 

Universiteti Publik “Hasan Prishtina”.    

Me parashtresën e datës 06.02.2020, por edhe në seancën gjyqësore të datës 06.02.2020,  i  

autorizuari i paditëses e ka tërhequr padinë kundër të paditurës së parë  Shërbimi Spitalor dhe 

Klinik Universitar i Kosovës në Prishtinë, me arsyetimin se i ndjeri M. Sh. ka qenë në 

marrëdhënie punë në Universitetin e Prishtinës deri në pensionim të moshës, pra deri më datë 

15.09.2015 dhe ka përvojë të punës 39 vite, ndërsa përveç punës së rregullt në Universitet, ai ka 

punuar edhe punë sekondare në Shërbimi Spitalor dhe Klinik Universitar i Kosovës në Prishtinë 

duke e tërhequr padinë ndaj Shërbimi Spitalor dhe Klinik Universitar i Kosovës në Prishtinë, 

ndërsa gjykata në seancën gjyqësore të datës 06.02.2020, e ka konstatuar të tërhequr padinë e 

paditëses kundër të paditurës Shërbimi Spitalor dhe Klinik Universitar i Kosovës në Prishtinë. I 

autorizuari i paditëses tutje ka kërkuar nga gjykata që ta detyroj të paditurën Universiteti  

Prishtinës “Hasan Prishtina”, në të cilën paraardhësi i paditëses M. Sh. ka qenë në marrëdhënie 

pune të paguaj tani paditëses tri paga jubilar dhe tri paga përcjellëse për në pension në shumën e 

përgjithshme prej 8,578.98 €, me kamat 8%, pasi që në bazë të Marrëveshjes së Përgjithshme 

Kolektive të Kosovës ose Kontratës Kolektive të Arsimit të Kosovës, paditëses i takojnë tri paga 

për përcjellje në pension dhe tri paga jubilare duke e pasur parasysh se ka pasur 39 vite përvojë 

pune. Po ashtu ka theksuar se baza juridike e kërkesëpadisë gjen mbështetje në dispozitat e nenit 

53 të Marrëveshjes së Përgjithshme Kolektive, andaj, nga këto arsye i ka propozuar gjykatës ta 

aprovoj në tërësi kërkesëpadinë e paditëses si të bazuar. 

 

Shpenzimet e procedurës kontestimore i ka kërkuar në emër të taksës gjyqësore për padi në 

shumën prej 20.00 €, për përpilimin e padisë në shumën prej 104.00 €, për dy seanca të mbajtura 

për secilën nga 135.00 €. 

 

I autorizuari i të paditurës Universiteti  Prishtinës “Hasan Prishtina”, gjatë shqyrtimit gjyqësor 

dhe në fjalën përfundimtare ka deklaruar se konteston kërkesëpadinë e paditëses duke ju  referuar 

kontratës kolektive të vitit 2014 e cila ka hyreë në fuqi në janar të vitit 2015 e cila kontratë nuk 

e obligon Universitetin Publik për realizimin e pagave pas pensionimit dhe atyre jubilare 

përkatësisht të personelit akademik në të cilën ka qenë  edhe paraardhësi i paditëses. Ka shtuar 

se duke u bazuar edhe në ligjin e punës me të cilin marrëdhënia është lidhur kontrata përkatësisht 

neni 90 pika 5 ku thekson se “ marrëveshja kolektive vlen për ata punëdhënës dhe punëmarrës 

të cilët marrin për sipër detyrimet e përcaktuara me marrëveshje të tilla kolektive, andaj 

Universiteti i Prishtinës si njësi buxhetore në vete dhe në bazë të ligjit të arsimit të lartë si 

institucion autonom nuk është nënshkrues i asaj marrëveshje dhe për një gjë të tillë as nga qeveria 
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e Republikës së Kosovës nuk janë paraparë fonde për realizimin e kontratave të tilla dhe për këtë 

kjo kontratë ka mangësitë e saj dhe një gjë e tillë nuk është vazhduar, duke mos e kontestuar se 

i ndjeri M. Sh. ka qenë i zgjedhur si profesor në marrëdhënie të rregullt pune me Universitetin 

Publik përkatësisht në fakultetin e mjekësisë dhe atë deri në kohën e pensionimit dhe siç shkruan 

në vërtetim i ndjeri ka 39 vite përvojë pune, duke kërkuar nga gjykata që padia dhe kërkesëpadia 

e paditëses të refuzohet në tërësi si e pa bazuar.  

 

Shpenzimet e procedurës nuk i ka kërkuar.     

 

Për të vlerësuar drejtë dhe për të vërtetuar gjendjen faktike lidhur me çështjen juridike konkrete 

në shqyrtimin kryesor - publik të mbajtur me datë 06.02.2020, me propozimin e palëve gjykata 

bëri administrimin e provave të gjithmbarshme e si më të rëndësishme nxori: Vendimin me 

numër protokolli 2992 i dt.03.09.2015, kërkesën për pagimin e tri pagave jubilare pas pensionit 

me nr. protokolli 2992/2 e dt.20.10.2015, certifikatën e vdekjes me nr. reference 19/2018 

RV/19001 e dt. 14.03.2019, aktvendimin LRP. nr. rendor 7215/2018 e referencë 994/2018, 

vendimin nr. reference 1/578 i dt.21.05.2009, kontratën e punës nr.2/2010 e dt.29.06.2009, 

deklaratën e pagës sekondare e dt.08.03.2006, e-mail-et e dt.22.01.2020, 27.01.2020 dhe 

28.01.2020, vërtetimin me nr. 825 i dt.28.01.2020, shkresën me nr. protokolli 252 e 

dt.29.01.2020 dhe listat e pagave për muajt korrik, gusht dhe shtator të vitit 2015. 

 

Pasi që Gjykata bëri vlerësimin e secilës provë veç e veç dhe të gjithave së bashku, mbështetur 

në dispozitat nga neni 8 i Ligjit për Procedurën Kontestimore, arriti në përfundimin se në këtë 

çështje juridike kontestimore duhet vendosur si në dispozitiv të këtij aktgjykimi, për këto arsye: 

 

Nuk ka qenë kontestuese se paraardhësi i paditëses i ndjeri M. Sh. ka vdekur me datë 13.08.2018 

dhe kjo është vërtetuar edhe nga certifikatën e vdekjes me nr. reference 19/2018 RV/19001 e dt. 

14.03.2019, po ashtu nuk ka qenë kontestuese se me aktvendimin LRP. nr. rendor 7215/2018 e 

referencë 994/2018, trashëgimtare e vetme e M. Sh. është shpallur bashkëshortja e tij Xh. Sh., 

tani paditësja.  

 

Paraardhësi i paditëses duke konsideruar se i takon e drejta në kompensimin e tri pagave me 

rastin e pensionimit si dhe pagave jubilare, me kërkesën me nr. protokolli 2992/2 e dt.20.10.2015 

i është drejtuar Komisionit të ankesave pranë QKUK, për pagesën e tri pagave jubilare pas 

pensionimit, mirëpo QKUK nuk është përgjigjur në kërkesën e paraardhësit të paditëses dhe pasi 

që nuk ka marrur asnjë përgjigje i është drejtuar gjykatës me padi.   

 

Po ashtu në mes palëve ndërgjyqësve nuk ishte  kontestues fakti se paraardhësi i paditëses ka 

qenë në marrëdhënie pune tek e paditura, i caktuar në punët dhe detyrat e punës si profesor i 

rregullt për lëndën Pediatri në Fakultetin e Mjekësisë, kjo e vërtetuar edhe nga vendimi nr. 

reference 1/578 i dt.21.05.2009 dhe kontratën e punës nr. 2/2010 e dt.29.06.2009.  

Nga vendimi me numër protokolli 2992 i dt.03.09.2015, gjykata ka vërtetuar se paraardhësit të 

paditëses i është ndërprerë marrëdhënia e punës me datë 15.09.2015, sipas fuqisë ligjore për 

shkak të plotësimit të kushteve të pensionit.  
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Nga provat e administruara si më lartë, si dhe nga ballafaqimi dhe kontradiktorialiteti i palëve 

ndërgjyqëse, gjykata vjen në përfundim se kërkesëpadia e paditëses është e bazuar në ligj sepse 

gjatë shqyrtimit gjyqësor u vërtetua se paraardhësi i paditëses kishte punuar tek e paditura 

Universiteti Publik “Hasan Prishtina”, 39 vite, kjo e dokumentuar me Vërtetimin e lëshuar nga 

Universiteti Publik “Hasan Prishtina” Prishtinë me nr.825 të dt. 28.01.2020, nga i cili  vërtetohet 

se paditësi ka 39 vite përvojë të punës tek e paditura, kjo nuk është kontestuar as nga e paditura 

dhe të njëjtit nuk i janë paguar pagesat për përcjellje në pension dhe për shpërblimin jubilar, të 

parapara me nenin 52 par. 1.3  dhe tri paga me rastin e pensionimit të paraparë me nenin 53, të 

Marrëveshjes së Përgjithshme Kolektive të Kosovës. 

 

Lartësinë e pagës mujore në shumë prej 1,403.35 € neto për muajt korrik dhe gusht të vitit 2015 

dhe 1,482.79 € neto për muajin shtator të vitit 2015, gjykata e vërtetoi në bazë të listave të pagave 

për muajt korrik, gusht dhe shtator të vitit 2015, nga të cilat u vërtetua se paraardhësi i paditëses 

kishte pranuar pagat mujore në këto shuma. 

 

Prandaj, gjykata duke iu referuar Marrëveshjes së Përgjithshme Kolektive të Kosovës, të 

miratuar dhe e nënshkruar nga Qeveria e Kosovës, Bashkimi i Sindikatave të Pavarura të 

Kosovës dhe Oda Ekonomike e Kosovës - dispozitat e së cilës aplikohen në tërë territorin e 

Kosovës, në  nenin 52 është e paraparë e drejta e punëtorit në shpërblimin jubilar dhe në nenin 

53 është e paraparë e drejta e pagesës  për përcjellje në pension, gjeti se e njëjta është e 

aplikueshme në rastin konkret dhe se e paditura ka pasur për detyrim që me rastin e pensionimit 

të paditësit, t’ia paguaj tri paga në emër të shpërblimit jubilar dhe tri paga në emër të përcjelljes 

në pension.  

 

Gjykata i konsideroi si të pa pranueshme pretendimet e të paditurës se paditësja nuk ka paraparë 

linjë të veçantë për kompensimin të pagave jubilare dhe atyre përcjellëse.  

  

Gjykata gjeti se Marrëveshja e Përgjithshme Kolektive e Kosovës  ka hyrë në fuqi nga 

01.01.2015 dhe e njëjta është e zbatueshme dhe në nenin 52 dhe 53 të kësaj marrëveshje është 

paraparë shpërblimi jubilar dhe kompensimi me rastin e pensionimit. 

 

Duke u bazuar në të lartcekurat, gjykata vlerëson se me rastin e pensionimit të paraardhësit të 

paditëses, e paditura ka pasur detyrim që t`ia paguaj paraardhësit të paditëses tri paga jubilare 

dhe tri paga pas pensionimit dhe nga kjo gjendje e vërtetuar e çështjes gjykata ka gjetur se 

kërkesëpadia e paditëses është e bazuar nga shkaku se shpërblimi jubilar dhe pagat përcjellëse 

bëjnë pjesë në të drejtat që i kanë takuar paraardhësit të paditëses si shpërblim për kontributin e 

tij gjatë kohës sa ka qenë në marrëdhënie pune dhe është e drejtë që i takon respektivisht kalon 

në paditësen si trashëgimtare e vetme e tij.  

E paditura duke mos e kryer detyrimin e saj, rezulton se i ka mbetur borxh paditëses për pagesën 

e tri pagave në emër të shpërblimit jubilar dhe tri pagave në emër të pagesës për përcjellje në 

pension, andaj ndërmjet palëve ndërgjyqëse është krijuar raporti detyrimor, në të cilin paditësja 

e ka cilësinë e kreditorit ndërsa e paditura cilësinë e debitorit. 
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Neni 245 i Ligjit mbi Marrëdhëniet e Detyrimeve përcakton se “kreditori në marrëdhëniet 

detyrimore ka të drejtë që nga debitori të kërkojë përmbushjen e detyrimit, ndërsa debitori ka për 

detyrë përmbushjen e detyrimit në tërësi në përputhje me përmbajtjen e tij”, prandaj, gjykata 

duke u nisur nga fakti se e paditura i ka mbetur borxh paditësit me aplikimin e dispozitës së 

lartcekur dhe në bazë të gjendjes së vërtetuar faktike, vendosi që ta detyroj të paditurën që 

paditësit t’ia kompensoj borxhin në shumat e gjykuara. 

 

Lartësia e kamatës së përcaktuar prej 8%, i referohet nenit 382 të Ligjit mbi Marrëdhëniet e 

Detyrimeve dhe kamatën e ka llogaritur nga data e marrjes së aktgjykimit 06.02.2020.  

 

Vendimin që pala e paditur t’i bartë shpenzimet e procedurës, Gjykata e ka mbështetur në 

dispozitën nga neni 452, të Ligjit për Procedurën Kontestimore. 

 

Prandaj, bazuar në të lartcekurat dhe duke ju referuar neneve 4, 5, 7, 8 dhe 10 lidhur me nenin 

143 të Ligjit mbi Procedurën Kontestimore, gjykata vendosi si në dispozitiv të këtij aktgjykimi.  

 

GJYKATA THEMELORE  NË  PRISHTINË- Departamenti i Përgjithshëm 

C.nr. 1342/2018, datë 06.02.2020 

                 

KËSHILLË JURIDIKE:    G j y q t a r i,  

 Ylber Shurdhiqi 

Kundër këtij aktgjykimi është e lejuar ankesa në afat  

prej 7 ditësh, nga dita e pranimit të njëjtit, Gjykatës së   

Apelit në Prishtinë, e përmes kësaj gjykate. 
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