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Numri i dokumentit:     01257453 

 

 

 

C.nr.4491/19 

 

 

GJYKATA THEMELORE E PRISHTINËS – Departamenti i Përgjithshëm, me 

gjyqtarin Përparim Zeka, duke shqyrtuar dhe zgjidhur kontestin nga marrëdhënia 

juridike civile të paditësve A.B.J., A.Xh., A.B. dhe E.H., që të gjithë përfaqësuar me 

autorizim nga L. A., avokat në M., kundër të paditurës Universiteti i Prishtinës “Hasan 

Prishtina”, me seli në Prishtinë, përfaqësuar në shyrtimin kryesor nga S. Th., sipas 

autorizimit, me objekt të kontestit pas përfundimit të shqyrtimit kryesor të çështje të 

mbajtur me datë 23.10.2020, në seancë publike, në prezencën e të autorizuarve të palëve 

ndërgjyqëse, me datë 26.10.2020 dha këtë: 

 

A K T G J Y K I M 

 

I. APROVOHET si e bazuar kërkesëpadia e paditësve A.B.J., A.Xh., A.B. dhe E.H., 

ashtu që detyrohet e paditura Universiteti i Prishtinës “Hasan Prishtina”, me seli në 

Prishtinë, që paditësve t’ua paguaj shumat si në vijim: 

- Paditëses A.B. J., në emër të shpërblimit jubilar për 15 (pesëmbëdhjetë) vite të 

përvojës së punës t’ia paguaj 50% (pesëdhjetë përqind) të pagës bazë, shumën prej 

376.70€ (treqindeshtatëdhjetegjashtë euro e shtatëdhjetë euro/cent),  

- Paditëses A.Xh., në emër të shpërblimit jubilar për 14 (katërmbëdhjetë) vite të 

përvojës së punës t’ia paguaj 50% (pesëdhjetë përqind) të pagës bazë, shumën prej 

417.53€ (katërqindeshtatëmbëdhjetë euro e pesëdhjetetre euro/cent),  
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- Paditësit A.B., në emër të shpërblimit jubilar për 24 (njëzetekatër) vite të përvojës së 

punës t’ia paguaj 75% (shtatëdhjetepesë përqind) të pagës bazë, shumën prej 588.12€ 

(pesëqindetetëdhjetetetë euro e dymbëdhjetë euro/cent),  

- Paditëses E.H., në emër të shpërblimit jubilar për 16 (gjashtëmbëdhjetë) vite të 

përvojës së punës t’ia paguaj 50% (pesëdhjetë përqind) të pagës bazë, shumën prej 

378.41€ (treqindeshtatëdhjetetetë euro e dyzetenjë euro/cent). 

 

II. DETYROHET e paditura që shumat si në pikën I të dispozitivit të këtij aktgjykimi t’i 

paguaj me normën e kamatës vjetore në lartësi prej 8%, e cila do të llogaritet nga data e 

marrjes së aktgjykimit, përkatësisht 23.10.2020 e deri në pagesën definitive, si dhe 

shpenzimet e procedurës kontestimore në shumë prej 956.00€ 

(nëntëqindepesëdhjetegjashtë euro) të gjitha në afat prej 7 ditësh, nga dita e 

plotfuqishmërisë së këtij aktgjykimi e nën kërcënim të përmbarimit me dhunë. 

 

III. REFUZOHET se e pabazuar kërkesëpadia e paditëses A. B. J., mbi shumën e 

gjykuar si në pikën I të dispozitivit të këtij aktgjykimi dhe atë në shumë prej 233.29€ 

(dyqindetridhjetetre euro e njëzetenëntë euro/cent). 

 

A r s y e t i m 

 

Fillimisht, në këtë çështje si paditës është paraqitur edhe B.B., për të cilin i autorizuari i 

paditësve me parashtresën e datës 14.10.2020, ka njoftuar gjykatën se i njëjti ka vdekur 

duke e tërhequr padinë. Lidhur me këtë gjykata me aktvendimin në procesverbalin e 

datës 23.10.2020, ka konstatuar të tërhequr padinë e paditësit B. B., në mungesë të 

ndonjë prove që do të vërtetonte se ky paditës ka vdekur.  

 

Paditësit, përmes të autorizuarit të tyre në këtë gjykatë me datë 16.12.2019, kanë 

parashtruar padi kundër të paditurës për kompensimin e shpërblimit jubilar, së fundi të 

precizuar me parashtresën e dorëzuar në shqyrtimin kryesor të datës 12.10.2020, duke 

kërkuar që të detyrohet e paditura që paditësve në emër të kompensimit për shpërblimin 

jubilar t’ua paguaj shumat dhe atë: paditëses A. B. J., në emër të shpërblimit jubilar për 

15 (pesëmbëdhjetë) vite të përvojës së punës t’ia paguaj 50% (pesëdhjetë përqind) të 

pagës bazë, shumën prej 609.99€ (gjashtëqindenëntë euro e nëntëdhjetenëntë euro/cent), 

paditëses A.Xh., në emër të shpërblimit jubilar për 14 (katërmbëdhjetë) vite të përvojës 
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së punës t’ia paguaj 50% (pesëdhjetë përqind) të pagës bazë, shumën prej 417.53€ 

(katërqindeshtatëmbëdhjetë euro e pesëdhjetetre euro/cent), paditësit A.B., në emër të 

shpërblimit jubilar për 24 (njëzetekatër) vite të përvojës së punës t’ia paguaj 75% 

(shtatëdhjetepesë përqind) të pagës bazë, shumën prej 588.12€ (pesëqindetetëdhjetetetë 

euro e dymbëdhjetë euro/cent), paditëses E.H., në emër të shpërblimit jubilar për 16 

(gjashtëmbëdhjetë) vite të përvojës së punës t’ia paguaj 50% (pesëdhjetë përqind) të 

pagës bazë, shumën prej 378.41€ (treqindeshtatëdhjetetetë euro e dyzetenjë euro/cent), 

të gjitha këto me kamatë ligjore prej 8% në vit nga dita e ushtrimit të padisë e deri në 

pagesën përfundimtare. Në padi i autorizuari i paditësve ka shtuar se me Kontratën 

Kolektive të Arsimit në Kosovë të datës 18.04.2017, të lidhur në mes të MASHT dhe 

SBASHK, janë paraparë obligimet e punëdhënësit karshi të drejtave të punësuarve, të 

cilat sipas neni 2 janë të zbatueshme për të gjithë të punësuarit në të gjitha institucionet 

publike dhe private në mare territorin e Republikës së Kosovës.  

 

I autorizuari i paditësve, në seancat e mbajtura dhe në fjalën e tij përfundimtare, ka 

deklaruar se e paditura edhe pas ushtrimit të kërkesës nuk ka pranuar që kjo çështje të 

zgjidhet në procedurë administrative. Ka shtuar se bazuar në kontratën kolektive të 

arsimit, provave që gjenden në shkresat e lëndës rezulton se kërkesë padia e paditësve 

është e bazuar andaj ka propozuar që e njëjta të miratohet në tërësi siç është precizuar. 

 

Shpenzimet e procedurës i ka kërkuar dhe atë për përpilimin e padisë shumën prej 

260.00 euro, për përfaqësim në dy seanca shumën prej 676.00 euro, dhe taksën për padi 

shumën prej 20.00 euro, në shumë të përgjithshme prej 956.00 euro. 

 

E paditura përmes të autorizuarit të saj, ka kundërshtuar padinë dhe kërkesën e saj të 

parashtruar nga paditësit, për faktin se Universiteti i Prishtinës, është punëdhënësi me të 

paditurit andaj si institucion publik i pavarur, lidhur me buxhetin e UP-së, i raporton si 

organizatë buxhetore drejtpërdrejtë Ministrisë së Financave. Ka shtuar se asnjë organ i 

UP-së nuk është nënshkrues i kontratës kolektive të arsimit, andaj duke marr parasysh 

me nenin 90 par 5 të ligjit të punës i cili përcakton se marrëveshjet kolektive vlejnë për 

ata punëdhënës dhe punëmarrës që cilët i marrin përsipër detyrimet e përcaktuara me 

këtë marrëveshje. Ka shtuar se nenin 46 pika 2 e përcakton se MASHT dhe SBASHK 

angazhohen bashkërisht nën Ministrinë e Financave për sigurimin dhe ndarjes e mjeteve 

financiare për komuna e Republikës së Kosovës, për qëllim të realizimit të buxhetit të 
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nevojshëm që e përcakton neni 35 i kësaj kontrata. Në fjalën përfund tarë ka deklaruar 

se kundërshtojnë në tërësi padinë dhe kërkesën e saj të parashtruar nga paditësit, duke 

shtuar se E.H. është deputete dhe se vet kontrata kolektive tregon se punëdhënësi duhet 

të merr obligime nëse kjo do të ishte e drejtë. Nga këto të cekura ka propozuar që të 

refuzohet kërkesëpadia e paditësve si e pabazuar.  

 

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

konkrete në shqyrtimin kryesor-publik të mbajtur me datë 23.10.2020, me propozimin e 

palëve gjykata bëri administrimin e provave të gjithmbarshme e si më të rëndësishme 

nxori: Kontrata e punës në emër të paditëses A.B.J., me numër të protokollit 3/148, e 

datës 01/11/2017, kontrata e punës në emër të paditëses A.Xh., me numër të protokollit 

2/380, e datës 02/09/2019, kontrata e punës në emër të paditësit A.B., me numër të 

protokollit 3/840, e datës 06/12/2016, kontrata e punës për paditësen E.H., me numë të 

protokollit 1/887, e datës 25/07/2016, lexohet kërkesa e paditësve drejtuar të paditurës e 

datës 11/11/2019, lexohet lista e pagës për paditësit.  

 

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

mbështetur në dispozitat nga neni 8 i Ligjit për Procedurën Kontestimore,(LPK-së) arriti 

në përfundimin se në këtë çështje juridike kontestimore duhet vendosur si në dispozitiv 

të këtij aktgjykimi, për këto arsye: 

 

Në mes palëve ndërgjyqëse nuk ishte kontestuese fakti se paditësit sipas kontratave të 

punës janë të punësuar në Universitetin e Prishtinës “Hasan Prishtina” – Fakulteti i 

Ndërtimtarisë dhe Arkitekturës.  

 

Paditësit duke konsideruar se u takon e drejta në kompensimin e shpërblimit jubilar, 

pasi që i padituri nuk e ka bërë pagesën e tyre i janë drejtuar gjykatës me padi. 

 

Nga provat e administruara si më lartë, gjykata gjeti se kërkesëpadia e paditësve është e 

drejtë dhe e bazuar në ligj për faktin se nga provat është vërtetuar se paditësit kishin 

përvojë pune edhe atë: A.B. J. ka mbi 15 vite përvojë pune, A.Xh. ka mbi 14 vite 

përvojë pune, A.B. ka mbi 24 vite përvojë pune, dhe E.H. ka mbi 16 vite përvojë pune 

dhe të njëjtëve nuk iu janë paguar pagesat për shpërblimin jubilar ashtu siç parashihet 
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sipas Kontratës Kolektive të Arsimit të datës 18.04,2017 e të nënshkruar në mes të 

MASHT-it dhe SBASHK-ut. 

 

Lartësinë e pagave për paditësit gjykata e vërtetoi në batë të listës së pagave të 

bashkëngjitura në shkresat e lëndës e kur vërtetohet se paditësit A.B. ka pagën bazë në 

shumë prej 784.16 euro, paditësja A.B.J. ka pagën bazë në shumë prej 753.40 euro, 

paditësja A.Xh. ka pagë bazë në shumë prej 835.05 euro dhe paditësja E.H. ka pagën 

bazë në shumë prej 756.83 euro. 

 

Prandaj, gjykata duke iu referuar Kontratës Kolektive të Arsimit të datës nr. 013, 2056 

të datës 18.04,2017 e të nënshkruar në mes të MASHT-it dhe SBASH-ku, ku në nenin 2 

paragraf 1 nën parag. 1.1 parashihet se “ Dispozitat e kësaj kontrate kolektive, janë të 

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

arsimit para universitar (parashkollor, fillor, të mesëm të ulët 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.  

 

Në paragrafin 1.2 parashihet se “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 edukativ0-arsimore private në mbarë territorin e Republikës së 

Kosovës ).  

 

Gjithashtu në nenin 35.8 të saj parashihet se “Punëtorët (anëtar të SBASHK-ut në vitet 

jubilare të punësimit përfitojnë shpërblim jubilar nga punëdhënësi i fundit në Vlerë: Par. 

8.1 për 10 vite të përvojës së punës në vlerë 50% të një page bazë. 8.2 për 20 vite të 

përvojës së punës në vlerë 75% të një page bazë. 8.3 për 30 vite të përvojës së punës në 

vlerë të një page bazë. 8.4 për 40 vite të përvojës së punës në vlerë prej 150% të një 

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

plotësuar kushtet e shpërblimit sipas kritereve përkatëse gjeti se e njëjta është e 

aplikueshme në rastin konkret dhe se i padituri ka pasur për detyrim që paditëseve, t’iu 

paguaj shpërblimit jubilar. 
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Gjykata me rastin e vendosjes mori për bazë edhe kundërshtimet të tjera të palës së 

paditur, mirëpo nuk ishin me ndikim për një vendim ndryshe, për arsye se me as një 

provë të vetme nuk kanë arritur të argumentojnë të kundërtën e pretendimeve nga padia 

e të cilën gjë ka qenë i detyruar të argumentoj i padituri në kuptim të dispozitës së nenit 

319 dhe 322 të LPK-së. 

 

Duke u bazuar në të lartcekurat, gjykata vlerëson se paditësve, i padituri ka pasur 

detyrim që t`ia paguaj shpërblimin jubilar, andaj ka gjetur se kërkesëpadia e paditësve 

është e bazuar dhe e ka aprovuar atë, në shumën e gjykuar si në pikën I të dispozitivit të 

këtij aktgjykimi. 

 

I padituri duke mos e kryer detyrimin e tij, rezulton se u ka mbetur borxh paditësve për 

pagesën kompensimin e shpërblimit jubilar, andaj ndërmjet palëve ndërgjyqëse është 

krijuar raporti detyrimor, në të cilin paditësit e kanë cilësinë e kreditorëve, ndërsa i 

padituri cilësinë e debitorit. 

 

Sipas Nenit 245 të Ligjit mbi Marrëdhëniet e Detyrimeve (LMD-së) parashihet se 

“kreditori në marrëdhëniet e detyrimeve 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 i padituri i 

ka mbetur borxh paditësve me aplikimin e dispozitës së lartcekur dhe në bazë të 

gjendjes së vërtetuar faktike, vendosi që ta detyroj të paditurin 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 kamata llogaritet nga data e marrjes së aktgjykimit 

përkatësisht 09.07.2020, e gjerë në pagesën definitive. 

 

Gjykata vendosi si në pikën III të dispozitivit të këtij aktgjykimi duke refuzuara 

kërkesëpadinë e paditëses A.B.J., mbi shumën e gjykuar si në pikën I të dispozitivit të 

aktgjykimit dhe atë në shumë prej 233.29 euro, për faktin se nga lista e pagave që 

gjendet në shkresat e lëndës kjo paditëse pagën bazë e ka 753.40 euro, e jo 1,219.98 

euro, sa ka pretenduar i autorizuari i saj.  
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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, dhe tarifën e OAK-

së. Lartësia e shpenzimeve të procedurës së aprovuara i referohet shpenzimeve për taksë 

gjyqësore në shumë prej 20.00 €, për përpilim të padisë shumën prej 260.00 € sipas 

(tarifës së OAK-së për 4 palë), për përfaqësim për dy seanca shumën prej 676.00 € në 

vlerë të përgjithshme prej 956.00 €. 

 

Prandaj, bazuar në të lartcekurat dhe duke ju referuar nenit/eve 4, 5, 7, 8 dhe 10 lidhur 

me nenin 143 të Ligjit mbi procedurën kontestimore (LPK), gjykata vendosi si në 

dispozitiv të këtij aktgjykimi. 

 

GJYKATA THEMELORE E PRISHTINËS 

Departamenti i Përgjithshëm 

C.nr.4491/20, me datës 26.10.2020 

 

 Gjyqtari 

Përparim Zeka 

 

UDHËZIMI PËR TË DREJTËN E ANKIMIMIT: 

Kundër këtij aktgjykimi palët mund të parashtrojnë 

ankesë në afat prej 7 (shtatë) ditëve, nga dita e 

pranimit të njëjtit, për Gjykatën e Apelit të Kosovës 

në Prishtinë, përmes kësaj gjykate, në kopje të 

mjaftueshme për gjykatën dhe palën kundërshtare.  

 

 

 


