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Numri i lëndës: 2019:254163 

Datë: 09.09.2020 

Numri i dokumentit:     01104102 

 
 

C.nr.1861/18 

GJYKATA THEMELORE NЁ PRISHTINЁ - Departamenti i Përgjithshëm – Divizioni Civil, me 

gjyqtarin Latif Xhemaili, duke vendosur në çështjen juridike kontestimore të paditëses E.G. nga P.,  Rr.” 

H.Z.”, nr...., përfaqësuar sipas autorizimit  nga N.H. avokat nga Prishtina, kundër të paditurës Komuna e 

Prishtinës – Drejtoria e Arsimit, të cilën sipas autorizimit e përfaqëson A.I. avokat nga Prishtina, për 

kompensim të pagave për përcjellje në pension dhe shpërblim jubilar, në vlerë prej 1,924.00€, Euro , në 

seancën e shqyrtimit kryesor-publik, të mbajtur në prani të autorizuarit të palës së paditur dhe atij të palës 

paditëse, më datë 03.07.2020, mori këtë:  

A K T GJ Y K I M 

I. APROVOHET në tërësi si e bazuar kërkesëpadia e paditëses E.G. nga Prishtina 

II. DETYROHET e paditura Komuna e Prishtinës-Drejtoria për Arsim, që paditëses E.G. nga Prishtina, t’ia 

kompensoj në emër të tri pagave me rastin e shkuarjes në pension dhe shpërblimin jubilar në shumë të 

përgjithshme prej 1,924.00€, si dhe shpenzimet e procedurës kontestimore në shumë të përgjithshme prej 

155.00€, me kamatë ligjore prej 8%, e cila do të llogaritet nga data e marrjes së këtij aktgjykimit e deri në 

pagesën definitive, të gjitha në afat prej 7 ditësh nga marrja e aktgjykimit, nën kërcënim të përmbarimit me 

detyrim. 

A  r  s  y  e  t  i  m 

Paditësja më datë 08.06.2018, ka parashtruar padi në këtë gjykatë për kompensim të tri pagave për përcjellje 

në pension dhe shpërblimit jubilar, pasi që ka qenë në marrëdhënie të rregullt të punës te e paditura-Komuna 

e Prishtinës-Drejtoria e Arsimit dhe ka punuar në cilësinë e mësimdhënësit deri në kohën e pensionimit. 

Meqenëse punëdhënësi nuk ia ka paguar tri paga për përcjellje në pension dhe pagat për shpërblimin jubilar 

edhe pse një obligim i tillë rrjedh nga Marrëveshja e përgjithshme kolektive, është detyruar që për realizimin 

e kërkesës së vet ti drejtohet gjykatës me padi, me kërkesë që pas administrimit të provave, kërkesëpadinë 

t’ia aprovoj në tërësi si të bazuar, dhe t’ia njohë shpenzimet e procedurës. 

Padinë dhe kërkesëpadinë e ka mbështetur në Marrëveshjen e përgjithshme kolektive të Kosovës, me 

referim në nenin 52 par.1 nën par.1.1,1.2 dhe 1.3 të të njëjtës marrëveshje, pasi që paditësja ka qenë në 

marrëdhënie të rregullt pune te e paditura nga data 01.09.1981 deri më dt. 20.04.2018.   

Përfaqësuesi i autorizuar i të paditurës në përgjigje në padi dhe gjatë shqyrtimit kryesor ka deklaruar se e 

paditura nuk është nënshkruese e kontratës kolektive, pasi që kjo është nënshkruar nga Ministria e Arsimit, e 

cila Komunës nuk i ka ndarë buxhet për zbatimin e kësaj kontrate, që për rrjedhojë e paditura nuk ka mundë 

të ndajë linje buxhetore për pagat e pensionimit dhe ato jubilare. 

Shpenzimet e procedurës nuk i ka kërkuar. 
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Për vlerësim të drejtë dhe vërtetim të gjendjes faktike lidhur me çështjen konkrete juridike në shqyrtimin 

kryesor të mbajtur më dt. 03.07.2020, me propozim të palëve gjykata bëri administrimin e të gjitha provave 

të propozuara,  e si më të rëndësishme nxori: Vendimi i Komunës-Drejtoria e Arsimit i dt. 22.03.2018, me 

shenjën 14.nr.118/02-68716/18 me të cilin paditëses i ka përfunduar marrëdhënia e punës më dt. 

20.04.21018 sipas fuqisë ligjore me rastin e pensionimit; kontrata e punës për mësimdhënës i Drejtorisë së 

Arsimit me shenjën 03.ner.112/24 dt.01.09.2011; vërtetimi nr.109/18 i dt. 07.06.2018, i lëshuar nga 

SHFMU I... në Prishtinë, lidhur me përvojën e punës së paditëses; Vendimi i Komisionit   për zgjidhjen e 

kontesteve dhe ankesave pranë të paditurës me shenjën 14-070/01-109793/189 i dt. 16.05.2018 dhe kopja e 

vërtetuar te noteri e librezës së punës së paditëses, në të cilën rezulton se paditësja ka të regjistruara si 

përvojë pune 36 vite, 7 muaj e 11 ditë.                                                                       

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

dispozitat e nenit 8 të Ligjit për Procedurën Kontestimore, arriti në përfundimin se në këtë çështje juridike 

civile duhet vendosur si në dispozitiv të këtij aktgjykimi, pasi që:  

Nga provat e administruara dhe deklarimet e palëve ndërgjyqëse nuk ishte kontestuese se  paditësja ka qenë 

e punësuar te e paditura dhe atë për 36 vite, 7 muaj e 11 ditë, nuk ishte kontestuese se paditësja pas 

plotësimit të moshës 65 vjeçare, ka përfunduar marrëdhënien e punës më dt. 20.04.2018.  

Nga Vendimi për Pensionimin e Punëtorit me shenjën 14.Nr.118/02-68716/18 i datës 22.03.2018, u vërtetua 

fakti që paditëses E.G. nga Prishtina,  ka qenë staf i rregullt i SH.F.M.U.  “I.Q.” në Prishtinë në detyrat e 

punës mësimdhënës, deri sa ka arritur moshën e pensionimit dhe ka përfunduar punën me datë 20.04.2018. 

Nga vendimi i Komisionit për zgjedhjen e kontesteve dhe ankesave  i Komunës së Prishtinës, me shenjën 

14-070/01-10979318 i dt. 16.05.2018, u vërtetua se i është refuzuar ankesa e këtu paditëses E.G. ish 

mësimdhënëse në SH.F.M.U. “ I.Q.” në Prishtinë, për mos pagesën e pagave përcjellëse me rastin e 

pensionimit. 

Si e pakënaqur me vendimin e cekur, paditësja brenda fatit ligjor  ju drejtua gjykatës me padi.  

Nga provat e administruara si dhe nga parashtrimet kontradiktore të palëve, gjykata gjeti se kërkesëpadia e 

paditëses është e bazuar, pasi që gjatë shqyrtimit gjyqësor, në rend të parë u vërtetua se paditësja te e 

paditura  deri me rastin e pensionimit kishte punuar në kohëzgjatje prej 36 vite, 7 muaj dhe 11 ditë dhe se të 

njëjtës asnjëherë nuk i janë paguar  pagesat për shpërblimin jubilar   në vlerë të tri pagave bazë siç përcakton 

neni 52 par.1.3 i Marrëveshjes së përgjithshme kolektive të Kosovës, si dhe nuk i ishin paguar as pagat 

përcjellëse me rastin e daljes së punëtorit në pension, siç përcakton neni 35.9 i Marrëveshjes së cekur. 

Lartësinë e  shumës që kërkohet  në kërkesëpadi e precizuar në shqyrtimin kryesor të mbajtur më        

dt.03.07.20210 gjykata e vërtetoj edhe në bazë të listës së pagave  të dt. 26 shkurt, 26 mars dhe 27 prill të 

vitit 2018, nga e cila u vërtetua se paditësja E.G. për secilin muaj ka realizuar pagën prej 481.48€. 

Me Kontratën Kolektive të Arsimit në Kosovë, të miratuar dhe nënshkruar më datën 11.04.2014 nga 

MASHT dhe SBASHK-u, e cila ka hyr në fuqi nga data e nënshkrimit të saj, dispozitat e së cilës aplikohen 

në tërësi për të gjithë puntorët e arsimit para universitar, të cilët kanë arritur moshën e pensionit para vitit 

2017, vit ky në të cilin ka hyrë në fuqi Kontrata Kolektive e re e nënshkruar nga MASHT dhe SBASHK-u , 

neni 52 paragrafi 1 në të cilin parashihet se: “ I punësuari ka të drejt në shpërblim jubilar dhe atë: par 1.1. 

për 10 vite të përvojës në punë pandërprerë, te punëdhënësi i fundit, në vlerë të një page mujore të tij, par 

1.2. për 20 vite të përvojës në punë pandërprerë, te punëdhënësi i fundit, në vlerë të dy pagave mujore të tij, 

par 1.3. për 30 vite të përvojës në punë pandërprerë, te punëdhënësi i fundit, në vlerë të tri pagave mujore 

të tij. Tutje neni 53 i kësaj Kontratë parasheh që “ I punësuari, me rastin e pensionimit, gëzon të drejtën në 

pagesën përcjellëse në lartësi prej tri (3) pagave mujore, që i ka marrë për tre (3) muajt e fundit” 

Me faktin që paditësja ka dal në pension me datë 20.04.2018 në kohën kur ka qenë në fuqi Kontrata 



 Numri i lëndës: 2019:254163 
 Datë: 09.09.2020 
 Numri i dokumentit: 01104102 
 

3 (3)  

 2
0

1
9

:2
5

4
1

6
4

 

Kolektive e Arsimit në Kosovë e vitit 2014 dhe bazuar në vitet e përvojës së punës të paditëses te e paditura, 

gjykata ka gjetur se kërkesëpadia e paditëses është e bazuar konfrom dispozitave të nenit 52 par.1 dhe par.2, 

të Kontratës Kolektive të Arsimit e nënshkruar në vitin 2014 , ku sipas këtyre neneve paditëses për 36 vite 

përvojë pune i takon shpërblimi jubilar në vlerë të tre (3) pagave mujore të saj, kurse bazuar në nenin 

53 të Kontratës Kolektive të Arsimit Para Universitar të vitit 2014 gjykata vendosi që paditësja me rastin e 

pensionimit, gëzon të drejtën në pagesën përcjellëse në lartësi prej tri (3) pagave mujore që i ka marrë në tre 

(3) muajt e fundit,  prandaj gjykata gjeti se kërkesëpadia e paditëses në të dy rastet është e bazuar dhe të 

njëjtën e aprovoj si në shumën e gjykuar në dispozitiv të aktgjykimit. 

Për vendosje të tillë, gjykata e mori në konsideratë faktin që e paditura  duke mos kryer detyrimin e saj të 

përshkruar më lartë, i ka mbetur borxh paditëses për pagesën e pagave për përcjellje në pension dhe atyre të 

shpërblimit jubilar, prandaj në mes të ndërgjyqësve është krijuar raporti detyrimor, në të cilin paditësja ka 

cilësinë e kreditorit, ndërsa e paditura atë të debitorit.  Neni 245 i LMD-së përcakton se “kreditori në 

marrëdhënie detyrimore ka të drejtë që nga debitori të kërkoj përmbushjen e detyrimit, ndërsa debitori ka 

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

faktit se e paditura i ka mbetur borxh paditëses dhe me aplikimin e dispozitës së larte përshkruar si dhe në 

bazë të gjendjes së vërtetuar faktike, gjykata vendosi që ta detyroj të paditurën për t’ia kompensuar borxhin 

si në shumën e gjykuar në dispozitiv.  

Lartësia e kamatës së përcaktuar në shkallën prej 8% është caktuar me referim të nenit 382 të LMD-së, e 

llogaritur në këtë mënyrë nga data e nxjerrjes së aktgjykimit 03.07.2020. 

Vendimin që pala e paditur t’i bart shpenzimet e procedurës, gjykata e ka mbështetur në dispozitën nga neni 

449, 450 dhe 452 të Ligjit për Procedurë Kontestimore. Lartësia e shpenzimeve të procedurës ju referohet 

shpenzimeve në emër të taksës gjyqësore për padi në shumën prej 20.00 Euro dhe për pjesëmarrje të 

autorizuarit të paditëses në një seancë shumën prej 135.00€ që gjithsej arrin shumën prej 155.00€. 

Duke u bazuar në të dhënat e lartcekura, e në referim të nenit 4.5.7.8 dhe 10 lidhur me nenin 143 të LPK-së 

gjykata vendosi si në dispozitiv të këtij aktgjykimi. 

 GJYKATA THEMELORE NË PRISHTINË - Departamenti i Përgjithshëm, Divizioni Civil. 

C.nr.1861/18, datë 03.07.2020. 

                                                                                                                            Gjyqtari,                                                                                                                                                                                     

                                                                                                                   Latif Xhemaili. 

KËSHILLË JURIDIKE:  

Kundër këtij aktgjykimi lejohet ankesa ne afat prej 7 ditësh nga dita 

e marrjes së të njëjtit, Gjykatës së Apelit të Kosovës në Prishtinë, 

përmes kësaj gjykate. 

 

 

 


