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Numri i lëndës: 2019:244956 

Datë: 17.03.2021 

Numri i dokumentit:     01639148 

C.nr.3654/19 

 

GJYKATA THEMELORE NË PRISHTINË, Departamenti i Përgjithshëm, Divizioni Civil, me 

gjyqtarin Alajdin Tërshnjaku dhe bashkëpunëtoren profesionale Yllka Pajaziti Abdullahu, në 

çështjen juridike kontestuese të paditëses S. S.nga P., të cilën sipas autorizimit e përfaqëson 

Avokat L. B.Y. me seli të zyrës në P., kundër të paditurës Komuna e Prishtinës – Drejtoria e 

Arsimit, të cilën sipas autorizimit e përfaqëson D. Gj. - Zyrtar ligjor në Komunën e Prishtinës, 

për shkak të padisë për kompensimin e pagave përcjellëse dhe pagave jubilare me rastin e 

pensionimit, pas përfundimit të shqyrtimit kryesor - publik të mbajtur me datë 17.03.2021 

(hartuar me 26.03.2021), mori këtë: 

 

A K T GJ Y K I M 

 

 

I. APROVOHET në tërësi si e bazuar kërkesëpadia e paditëses S. S. nga P., dhe 

DETYROHET e paditura Komuna e Prishtinës - Drejtoria e Arsimit, që paditëses t’ia 

paguaj: 

a. në emër të shpërblimit jubilar për mbi 30 vite përvojë pune në lartësinë e tre pagave 

bazë, shumën 1341.00€, 

b. në emër të tre pagave përcjellëse me rastin e pensionimit, shumën 1341.00 €,  

apo në total shumën 2682.00 euro, me kamatëvonesë 8%, e cila do të llogaritet nga data e 

nxjerrjes së këtij aktgjykimi e deri në pagesën definitive, të gjitha në afatin prej 7 (shtatë) 

ditësh, nën kërcënim të përmbarimit me dhunë. 

II. DETYROHET e paditura Komuna e Prishtinës - Drejtoria e Arsimit, që paditëses t’ia 

kompensojë shpenzimet e procedurës kontestimore në shumë 270.00€. 

 

 

A  r  s  y  e  t  i  m 

 

Paditësja përmes padisë së parashtruar kësaj gjykate, datë 24.10.2019, përmes përfaqësuesit te 

autorizuar dhe nga deklarimet e dhëna në shqyrtimin gjyqësor, ka kërkuar realizimin 

e  shpërblimit jubilar dhe pagave përcjellëse me rastin e pensionimit nga e paditura. 
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Me padi, e njëjta deklaroi se ka qenë e punësuar si mësimdhënës / mësues i nivelit klasor pranë 

të paditurës, gjegjësisht në ShFMU "A." në Prishtinë. Me rastin e pensionimit, me 41 vite përvojë 

pune të tërësishme, paditësja pretendon se i takon e drejta e shpërblimit jubilar në lartësi të tre 

pagave bazë (3 x 447=1341.00€) dhe tre paga përcjellëse në shumën 1341.00€ si rezultat i 

pensionimit që në tërësi rezultojnë të jenë 2682.00€, të cilat i kërkoi me kamatëvonesë 8%, të 

cilat llogariten nga momenti i parashtrimit të padisë e deri në pagesën definitive. 

Bazën ligjore paditësja e ka mbështetur në Marrëveshjen e përgjithshme Kolektive të Kosovës e 

cila ka qenë e zbatuar dhe në fuqi kur paditësja është pensionuar në datën 01.02.2017. 

Shpenzimet e procedures i ka kërkuar. 

 

E paditura, nuk ka prezentuar në seancën e datës 17.03.2021 edhe pse e njëjta e ka pranuar ftesën 

mirëpo mosprezencën në këtë seancë nuk e ka arsyetuar. Gjykata e ka mbajtur shqyrtimin 

gjyqësor pa prezencën e të paditurës, konform dispozitave nga neni 423  paragrafi  4  i Ligjit për 

Proceduren Kontestimore (LPK). 

 

Në përgjigje në padi përmes përfaqësuesit të autorizuar, e paditura ka deklaruar se e konteston 

në tërësi padinë dhe kërkesëpadinë e paditëses për arsye se me rastin e nënshkrimit të Kontratës 

Kolektive të Arsimit dt.18.04.2017 nuk janë paraparë mjete buxhetore për realizimin e këtyre 

obligimeve të cilat janë cekur, andaj në mungesë të alokimit të mjeteve nga ana e institucioneve 

përgjegjëse Komuna e Prishtinës rrezikon planifikim buxhetor dhe për këtë arsye nuk mund të 

veproj në kundërshtim me Ligjin për Buxhetin sa i përket tejkalimeve buxhetore të planifikuara 

dhe i ka  kërkuar gjykatës që padinë e paditëses ta refuzojë në tërësi si të pabazuar.  

 

Me qëllim të vërtetimit të plotë të gjendjes faktike dhe fakteve vendimtare, gjykata ka bërë 

administrimin e provave në shqyrtimin kryesor të çështjes si në vijim: 1. Libreza e punës me 

numër 277540; 2. Vërtetimi i lëshuar nga SHFMU “A.” i datës 09.10.2019; 3. Vendimi për 

pensionimin e punëtorit nr.118-312535 i datës 12.01.2017; 4. Pasqyra bankare e datës 

08.10.2019. 

 

Gjykata pas vlerësimit të deklarimeve të palëve prezentë në seancë dhe administrimit të provave 

në tërësi dhe secilës ndaras në veçanti, në kuptim të nenit 8 të LPK-së, pas trajtimit të kujdesshëm 

e me ndërgjegje të të lartëcekurave, gjeti se kërkesëpadia e paditëses është e bazuar në tërësi, për 

arsyet si në vijim: 

 

Paditësja ka qenë në marrëdhënie pune tek e paditura sipas Librezës së punës (Prova nr.1), deri 

në datën e pensionimit sipas Vendimit për pensionimin e punëtorit (Prova nr. 3), dhe ka shërbyer 

në ShFMU "A." si mësuese e nivelit klasor.  

 

Nga të lartëcekurat, Paditësja kishte krijuar gjatë karrierës së saj të tërësishme 41 vite përvojë 

pune, dhe kërkesën e saj për shpërblim jubilar dhe paga përcjellëse e ka mbështetur mbi bazën e 

Marrëveshjes së Përgjithshme Kolektive të Kosovës (MPKK - e cila ka qenë në fuqi në kohën 

kur paditësja është pensionuar, datë 01.02.2017). 
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Gjykata konstaton se në Qeveria e Kosovës (në emër të së cilës ka vepruar Ministria e Punës dhe 

Mirëqenies Sociale) ka qenë palë nënshkruese e kësaj Marrëveshjeje, rrjedhimisht e njëjta gjen 

zbatim edhe për domenin e arsimit në Kosovë. 

Në bazë të nenit 52 par. 1, 2 dhe 3 të MPKK-së, është e paraparë e drejta e punëtorit në 

shpërblimin jubilar, ashtu që e paditura ka pasur për detyrim që paditëses me rastin e 

përmbushjes së detyrimit t’ia paguaj tri paga në emër të shpërblimit jubilar për përvojë pune të 

përgjithshme mbi 30 vite. Pasi që edhe e paditura ka qenë punëdhënësi i fundit i paditëses, është 

e obliguar me detyrimin e lartëcekur konform nenit 52 par. 2 të MPKK-së. 

Ndërkaq me nenin 53 të MPKK-së përcaktohet se me rastin e pensionimit i punësuari, gëzon të 

drejtën në pagesën përcjellëse në lartësi prej tre (3) pagave mujore, qe i ka marr për tre (3) muajt 

e fundit. Gjykata konstaton se paditësja në tre muajt e fundit të punës (Nëntor 2016 – Janar 2017), 

kishte pasur të hyra mujore nga paga në shumën 447.02€ (Prova nr. 4); 

 

Lidhur me përgjigjen në padi të të paditurës, Gjykata të njejtën nuk e mori parasysh dhe nuk u 

thellua në shqyrtimin e saj meqë e njëjta nuk është e mbështetur në fakte dhe prova relevante. 

Prandaj nga sa u tha më lartë, Gjykata vendosi si në pikën I dhe II të dispozitivit të këtij 

aktgjykimi, nën arsyetimin sipas dispozitave të lartëpërmendura sa i përket caktimit të lartësisë 

së kompensimit. 

 

Lidhur me vendosjen e lartësisë së kamatës të përcaktuar 8 %, gjykata vendosi në pajtim me 

dispozitën e nenit 382 të Ligjit për Marrëdhëniet e Detyrimeve, duke e llogaritur atë prej ditës së 

parashtrimit të padisë e deri në pagesën definitive. 

 

Vendimi mbi shpenzimet e procedurës është marrë në bazë të nenit 452.1 të LPK-së, sipas të cilit 

pala e cila e humb kontestin tërësisht ka për detyrë që, palës kundërshtare, t’ia kompensojë 

shpenzimet gjyqësore. Në rastin konkret pala e paditur ka për obligim që paditësit t’ia paguaj 

shpenzimet procedurale në emër të: taksës gjyqësore në shumën 31.00€, përfaqësimit në një 

seancë, shumën 135.00€ dhe për përpilimin e padisë shumën 104.00€, apo në tërësi shumën 

270.00€. 

 

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

143 dhe 146 të Ligjit të Procedurën Kontestimore, gjykata vendosi si në dispozitiv të këtij 

aktgjykimi.  

 

GJYKATA THEMELORE  NË  PRISHTINË 

Departamenti i Përgjithshëm – Divizioni Civil 

C.nr. 3654/19, me datë 26.03.2021 

                                                                                                                              Gj y q t a r i, 

                                  Alajdin Tërshnjaku  

 

 

KËSHILLË  JURIDIKE: 

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. 


