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Numri i lëndës: 2020:001062 

Datë: 01.02.2021 

Numri i dokumentit:     01461981 

C.nr.83/20 

 

GJYKATA THEMELORE E PRISHTINËS – Departamenti i Përgjithshëm, me gjyqtarin 

Nexhat Qallapeku, në çështjen juridike kontestimore të paditësit I.K. nga fshati G., Komuna e 

G, kundër të paditurit Universiteti i Prishtinës “Hasan Prishtina”, me seli në Prishtinë, Rruga 

“G.B.”, numër ..., të cilin e përfaqëson sipas autorizimit S.Th., Zyrtar Ligjor, me objekt të 

kontestit kompensim i pagave jubilare dhe kompensim me rastin e pensionimit, pas përfundimit 

të shqyrtimit kryesor publik të mbajtur me datë 18.01.2021, me prezencë të paditësit dhe 

përfaqësuesit të autorizuar të të paditurit, me datë 01.02.2021, mori këtë: 

 

 

A K T G J Y K I M 

 
 

I. APROVOHET PJESËRISHT si e bazuar kërkesëpadia e paditësit I.K. nga fshati G., Komuna 

e G.. 

II. DETYROHET i padituri Universiteti i Prishtinës “Hasan Prishtina” me seli në Prishtinë, që 

paditësit në emër të shpërblimit jubilar për 40 vite të përvojë së punës në vlerë të 150% të 

një page bazë t’ia paguaj shumën prej 1,925.01 € dhe në emër të tri pagave përcjellëse me 

rastin e pensionimit shumën prej 3,849.00€, në shumë të përgjithshme prej 5,774.01€, me 

kamatë ligjore prej 8% në vit, e cila do të llogaritet nga data e marrjes së këtij aktgjykimi 

(01.02.2021) e deri në pagesën definitive, të gjitha këto në afat prej 7 ditësh, nga pranimi i 

këtij aktgjykimi, nën kërcënim të përmbarimit të detyrueshëm. 

III. REFUZOHET si e pa bazuar pjesa tjetër e kërkesëpadisë mbi shumat e gjykuara si në pikën 

II të këtij aktgjykimi dhe atë në vlerë prej 1,923.99€, në emër të shpërblimit jubilar. 

IV. Secila palë i bartë shpenzimet e veta procedurale.  

 

A r s y e t i m 
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Paditësi I.K., nga fshati G., Komuna e G., me datë 06.01.2020, në këtë Gjykatë, ka ushtruar padi 

kundër të paditurit Universiteti i Prishtinës “Hasan Prishtina”, për kompensim i pagave jubilare 

dhe kompensim me rastin e pensionimit. 

Paditësi, në padi, gjatë shqyrtimit kryesor dhe në fjalën përfundimtare ka deklaruar se ka qenë 

në marrëdhënie pune tek i padituri si staf akademik, në Fakultetin e Edukimit. Bazuar në 

Kontratën Kolektive të Arsimit në Kosovë, e paditura ka qenë e obliguar që t’ia kompensoj 

shpërblimin jubilar për 40 vite të përvojës së punës tri paga në shumë prej 3,849.00€ dhe në emër 

të tri pagave përcjellëse shumën prej 3,849.00€ apo në shumë të përgjithshme prej 7,698.00€. 

Paditësi ka paraqitur kërkesë tek e paditura për pagesat e shpërblimit jubilar dhe pagave 

përcjellëse, e njëjta ka refuzuar si të pa bazuar kërkesën e këtu paditësit dhe me qenë se e paditura 

nuk e ka përmbushur këtë obligim, bazuar në Kontratën Kolektive të Arsimit në Kosovë me 

numër 2056, të datës 18.04.2017, ka ushtruar padi në gjykatë duke kërkuar nga gjykata që 

kërkesëpadinë e paditësit ta aprovoj në tërësi si të bazuar. 

Shpenzimet e procedurës nuk i ka kërkuar.    

I padituri nuk ka paraqitur përgjigje në padi, kurse përfaqësuesi i autorizuar, në seancën e 

shqyrtimit kryesor dhe në fjalën përfundimtare ka theksuar se nuk është kontestues fakti se 

paditësi ka qenë në marrëdhënie pune tek i padituri, por e kundërshton kompensimin e pagave 

sipas kontratës kolektive të Arsimit, pasi që me nenin 35 të kësaj kontrate, pika 8 dhe 9, thekson 

se duhet të jetë anëtar i SBASHK-ut dhe po ashtu neni 46, pika 2 përcakton se për realizimin e 

buxhetit për realizimin e nenit 35 të kontratës varet nga mundësitë buxhetore. Mbi bazën e kësaj 

i ka propozuar Gjykatës që duke u bazuar në faktet e lartcekura padinë e paditësve ta refuzojë si 

të pabazuar.   

Shpenzimet e procedurës nuk i ka kërkuar.  

Me qëllim të vlerësimit të drejtë dhe vërtetimit të plotë të gjendjes faktike lidhur me çështjen 

konkrete juridike, në shqyrtimin kryesor publik, gjykata bëri administrimin e provave e si: 

Kontrata e punës me numër 1/673, e datës 13.06.2017, e lidhur mes paditësit dhe të paditurit, 

vendimi numër 897, i datës 02.04.2019 për arritjen e moshës së pensionimit, vërtetimi numër 

768/01, i datës 03.06.2015për përvojën e punës, i lëshuar SHFMU ”R.”,  vërtetimi numër 1/347-

13, i datës 04.01.2013, për përvojën e punës, i lëshuar SHFMU “M.G.”, vërtetimi 1074/19, i 

datës 06.11.2019, për përvojën e punës, i lëshuar nga Gjimnazi “GJ.K.-S.”,  Vërtetimi i datës 

03.11.2019 i lëshuar nga Fakulteti i Edukimit, Kërkesa për kompensim të tri pagave jubilare dhe 

tri pagave përcjellëse me rastin e pensionimit drejtuar UP-së me datë të pranimit 07.11.2019 dhe 
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numër 05-8/33, vendimi numër 4-598, i datës 30.12.2019 dhe kartela e anëtarësisë në SBASHK 

me numër 514071014693906. 

Gjykata pas vlerësimit të pohimeve të palëve ndërgjyqëse dhe provave të lartcekura, në kuptim 

të nenit 8 të Ligjit për Procedurën Kontestimore (LPK), me kujdes dhe me ndërgjegje ka çmuar 

çdo provë veç e veç dhe të gjitha ato së bashku dhe ka gjetur se kërkesëpadia e paditësit është e 

bazuar dhe si e tillë është aprovuar.  

Nga palët ndërgjyqëse nuk ishte kontestuese se paditësi ishte në marrëdhënie pune tek i padituri, 

staf akademik në Fakultetin e Edukimit dhe se i njëjti ishte pensionuar me datë 28.03.2019, në 

kohën kur ka qenë në fuqi Kontrata Kolektive e Arsimit në Kosovë, fakte këto të provuara edhe 

me kontratën e punës me numër protokolli 1/673 e datës 13.06.2017 dhe vendimin numër 897 të 

datës 02.04.2019.  

Po ashtu mes palëve ndërgjyqëse nuk ishte kontestuese as lartësia e pagës bazë të paditësit, e cila 

ishte në lartësi prej 1,283.34€, fakt ky i provuar edhe kontratën e punës numër 1/673 e datës 

13.06.2017. 

Mes palëve ndërgjyqëse nuk ishte kontestuese përvoja e punës së paditësit, e cila rezulton të jetë 

mbi 40 vite, fakt ky i provuar edhe me vërtetimet: numër 768/01, i datës 03.06.2015, i lëshuar 

SHFMU ”R.”; vërtetimi numër 1/347-13, i datës 04.01.2013, i lëshuar SHFMU “M.G.”; 

vërtetimi 1074/19, i datës 06.11.2019, i lëshuar nga Gjimnazi “GJ.K.-Skënderbeu” dhe vërtetimi 

i datës 03.11.2019 i lëshuar nga Universiteti i Prishtinës - Fakulteti i Edukimit.  

 Po ashtu mes palëve nuk ishte kontestues as fakti se paditësi kishte kërkuar në procedurë 

administrative pranë të paditurit kompensimin për shpërblim jubilar dhe paga përcjellëse dhe se 

njëjta kërkesë ishte refuzuar si e pabazuar, fakte këto të provuara edhe me kërkesën e datës 

07.11.2019 me numër 05-8/33 dhe vendimin numër 4/598 të datës 30.12.2019. 

Pra, kontestuese mes palëve ishte se paditësit a i takon e drejta në shpërblim jubilar dhe paga 

përcjellëse në bazë të Kontratës Kolektive të Arsimit në Kosovë, kjo pasi që i padituri nuk ka 

ndarë mjete buxhetore për këtë qëllim dhe se paditësi nuk është anëtar i Sindikatës së Bashkuar 

të Arsimit, Shkencës dhe Kulturës.  

Gjykata gjen se në këtë çështje juridike kontestimore duhet të zbatohen dispozitat e Kontratës 

Kolektive të Arsimit në Kosovë (KKAK) e nënshkruar me datë 18.04.2017 në mes të Ministrisë 

së Arsimit, Shkencës dhe Teknologjisë dhe Sindikatës së Bashkuar të Arsimit, Shkencës dhe 

Kulturës, e cila kontratë është e zbatueshme nga dita e nënshkrimit të saj.  
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Me nenin 2 të Kontratës Kolektive të Arsimit në Kosovë është përcaktuar zbatimi i kësaj kontratë 

“ 1. Për të drejtat dhe obligimet që nuk janë përfshirë në këtë Kontratë, zbatohet legjislacioni në 

fuqi dhe Kontrata kolektive e përgjithshme. 1.1. Dispozitat e kësaj Kontrate kolektive, janë të 

zbatueshme për të gjithë të punësuarit në të gjitha institucionet publike dhe private të Arsimit 

Parauniversitar (parashkollor, fillor, të mesëm të ultë dhe të mesëm të lartë, shkolla speciale e 

qendra të kompetencës) dhe institucionet e arsimit të lartë në mbarë territorin e Republikës së 

Kosovës, të cilët janë anëtarë të SBASHK - ut. 1.2. Dispozitat e kësaj Kontrate Kolektive janë 

të zbatueshme për të gjithë punëdhënësit në sektorin e Arsimit, ( Komunat- DKA, KD të 

Universiteteve e institucioneve të arsimit të lartë, MASHT - in etj ) në sektorin publik dhe 

institucionet edukativo - arsimore private në mbarë territorin e Republikës së Kosovës.” Ndërsa 

me nenin 5, paragrafi 2 përcakton se se “ Anëtarë të SBASHK-ut konsiderohen vetëm ata 

mësimdhënës, mësimdhënës universiteti, punonjës shkencorë, të kulturës apo personel ndihmës, 

personel administrativ, që janë deklaruar me shkrim për anëtarësimin në SBASHK, nënshkruese 

e kësaj kontrate, dhe që paguajnë rregullisht kuotizacionin sindikal sipas mënyrës dhe masës që 

përcaktohet nga organet drejtuese të SBASHK-ut.” 

Me nenin 35, paragrafin 8 të Kontratës Kolektive në Arsim përcaktohet se punëtorët ( anëtarë të 

SBASHK - ut ) 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 vlerë të 150 % të një 

page bazë. 8.5 . Shpërblimi jubilar paguhet nga punëdhënësi, kur i punësuari ka plotësuar kushtet 

e shpërblimit sipas kritereve të përkatëse. 8.6. Shpërblimi jubilar paguhet në rastin e 7 Marsit të 

çdo viti. 

Andaj duke u nisur nga dispozitat ligjore të lart cekura të Kontratës Kolektive, si dhe gjendjes 

faktike, rezulton që kërkesëpadia e paditësit është pjesërisht e bazuar dhe e ka detyruar të 

paditurin që paditësit t’ia paguaj shumat e specifikuara në pikën II të dispozitivit të këtij 

aktgjykimi.  

Gjykata ka aprovuar pjesërisht kërkesëpadinë e paditësit duke u bazuar në nenin 35, paragrafi 8, 

pika 8.4 dhe paragrafin 9, të Kontratës Kolektive të Arsimit në Kosovë nga se nga vërtetimit 

përkatëse për përvojën e punës së paditësit rezulton se në kohën e pensionimit kishte mbi 40 vite 

përvojë pune në arsim, i njëjti ishte pensionuar tek i padituri si punëdhënës i fundit i tij, në kohën 

e pensionimit të paditësit ka qenë në fuqi Kontrata Kolektive e Arsimit në Kosovë dhe se i 

padituri nuk i kishte përmbushur detyrimet ndaj paditësit që burojnë nga kontrata në fjalë. E mbi 

bazën e kësaj paditësit për mbi 40 vite të përvojës së punës i takon shpërblimi jubilar në lartësi 
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të 150% të një page bazë, apo në shumë prej 1,925.01€ nga se paga bazë e paditësit sipas 

kontratës së punës rezulton të jetë 1,283.34€, kurse në emër të pagave përcjellëse me rastin e 

shkuarjes në pension, në lartësi të tri pagave, shumën prej 3,850.02 €, apo në shumë të 

përgjithshme prej 5775.03€, për të dy kompensimet. 

Gjykata ka vendosur si në pikën III të dispozitivit të këtij aktgjykimit, duke refuzuar si të 

pabazuar pjesën e kërkesëpadisë në shumë prej 1,923.99€ nga se paditësi me padi, për 40 vite të 

përvojës së punës në arsim ka kërkuar që në emër të shpërblimit jubilar t’i kompensohen tri paga 

bazë, me pretendimin se kjo e drejtë i takon në bazë të nenit 35 të Marrëveshjes Kolektive të 

Arsimit në Kosovë të datës 18.04.2017. Me nenin 35, paragrafi 8, Marrëveshjes Kolektive të 

Arsimit në Kosovë përcaktohet se punëtorët (anëtar të SBASHK-ut) në vitet jubilare të punësimit 

përfitojnë shpërblimin jubilar nga punëdhënësi i fundit në vlerë: (...) 8.4. për 40 vjet të përvojës 

së punës në vlerë të 150% të një page bazë. Andaj në këtë rast lartësia e kompensimit për 

shpërblim jubilar, bazuar në dispozitat e kësaj kontrate, është në vlerë të 150% të një page bazë 

dhe jo në vlerë të tri pagave bazë të paditësit. Mbi bazën e kësaj gjykata në emër të shpërblimit 

jubilar ka refuzuar kërkesëpadinë në shumë prej 1,925.01€, kurse paditësit i ka njohur shumën 

prej 1,925.01€. 

Sa i përket pretendimit të përfaqësuesit të të paditurit se paditësit nuk i takon shpërblimi jubilar 

e as pagat përcjellëse me rastin e pensionimit për faktin se i njëjti nuk është anëtar i  SBASHK-

ut dhe se kompensimi i këtyre shpërblimeve që burojnë nga Kontrata Kolektive e Arsimit në 

Kosovë, bazuar në nenin 46 të saj, varet nga mundësitë buxhetore, Gjykata vlerëson se këto 

pretendime janë të pa bazuara në ligj. Me kartelën e lëshuar nga SBASHK me numër 

514071014693906 vërtetohet se paditësi ishte anëtar i kësaj sindikate. Gjykata vlerëson se edhe 

në rast se paditësi nuk do të ishte anëtarë i kësaj sindikate, padia e tij do ishte e bazuar nga se 

dispozitat e Kontratës Kolektive të Arsimit në Kosovë për sa i përket kushtit të anëtarësisë në 

SBASHK nuk mund të aplikohet, pasi që kjo do të ishte diskriminuese dhe do të ishte një 

kushtëzim për anëtarësim sindikal për realizimin e të drejtave që rrjedhin nga kjo kontratë. Kjo 

do të cenonte të drejtën apo lirinë e asocimit në organizatat sindikale dhe do të cenonte parimin 

e barazisë të përcaktuar me nenin 24 dhe 44 të Kushtetutës së Republikës së Kosovës. Kurse sa 

i përket pretendimit se pagesa e shpërblimit jubilar dhe pagave përcjellëse varët nga mundësitë 

buxhetore, gjykata vlerëson se ky pretendim është i paqëndrueshëm nga se dispozitat e Kontratës 

Kolektive të Arsimit në Kosovë, bazuar në nenin 2 të saj, janë të zbatueshme për të gjithë të 

punësuarit në të gjitha institucionet publike (…), për të gjithë punëdhënësit në sektorin e Arsimit, 

( Komunat- DKA, KD të Universiteteve e institucioneve të arsimit të lartë, MASHT - in etj ) në 
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sektorin publik dhe institucionet edukativo - arsimore private në mbarë territorin e Republikës 

së Kosovës. E në rastin konkret i padituri, si institucion arsimit të lartë në Kosovë, në bazë të 

nenit 35, paragrafi 8, pika 6 dhe paragrafi 9, pika 1, të kësaj marrëveshje, ka pasur për obligim 

që vullnetarisht dhe atë me 7 mars të vitit përkatës ta paguaj shpërblimin jubilar, kurse pagat 

përcjellëse në afat prej 30 ditësh nga koha e pensionimit të paditësit, që do të thotë se i njëjta ka 

pasur për obligim që në planifikimet buxhetore të tij të përfshijë edhe obligimet e kontraktuara 

nga Ministria e Arsimit si nënshkruese e Kontratës Kolektive të Arsimit në Kosovë për shpërblim 

jubilar dhe paga përcjellëse. 

Në lidhje me kamatën ligjore që duhet ta paguaj e paditura për shumën e aprovuar në pikën II të 

dispozitivit të këtij aktgjykimi, gjykata ka vlerësuar se e njëjta rrjedhë për pagesë nga data e 

marrjes së këtij aktgjykimi, datë 01.02.20201, kjo bazuar në kërkesëpadinë e paditësit dhe në 

nenin 382 paragrafi 1 dhe 2 i Ligjit Nr. 04/L-077 për marrëdhëniet e detyrimeve.  

Gjykata ka vendosur si në pikën IV të dispozitivit të këtij aktgjykimi që secila palë ndërgjyqëse 

ti bart vet shpenzimet e procedurës, kjo duke u bazuar në nenin 450 të Ligjit Nr.03/L-006 për 

procedurën kontestimore, nga se asnjëra nga palët  ndërgjyqëse nuk i kanë kërkuar shpenzimet e 

procedurës për këtë çështje juridike kontestimore.  

 Nga sa u tha më lartë,  u vendos si në dispozitiv të këtij aktgjykimi.   

 

 

GJYKATA THEMELORE NË PRISHTINË  

Departamenti i Përgjithshëm 

C.nr.83/20, me datë 01.02.2021 

 

           Gjyqtari  

           Nexhat Qallapeku 

 

KËSHILLË JURIDIKE: Kundër këtij aktgjykimi 

palët kanë të drejtë ankese në afat prej 7 ditëve nga 

dita e pranimit të tij, Gjykatës së Apelit, përmes kësaj 

Gjykate.  

 

 


