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Numri i lëndës: 2020:174009 

Datë: 04.03.2021 

Numri i dokumentit:  01566697 

 

                    C.nr.5340/2020 

 

GJYKATA THEMELORE NË PRISHTINË, Departamenti i përgjithshëm, me gjyqtaren 

Valentina Sopjani, në çështjen juridike kontestimore të paditësit O.D. nga Prishtina, të 

cilin e përfaqëson sipas autorizimit avokatura M.B.N sh.p.k., me avokat M. S., B. Syla 

dhe N. S., me adresë rr.”U.”, kompleksi Q., kati Nr., nr., P., kundër të paditurës Komuna 

e P., Drejtoria Komunale e A. në P., përfaqësuar nga R. G., me objekt kontesti 

kompensimin e shpërblimit jubilar, vlera e kontestit 1,404.09€, pas mbajtjes së shqyrtimit 

kryesor me datë 16.02.2021, me datë 04.03.2021 mori këtë:  

 

A K T GJ Y K I M 

 

I. APROVOHET pjesërisht si e bazuar kërkesëpadia e paditësit O. D. nga P., dhe 

DETYROHET e paditura Komuna e P., Drejtoria K. e A. në P., që paditësit në emër 

të shpërblimit jubilar për 30 vite të përvojës së punës, t’ia kompensoj në vlerë të një 

page bazë, shumën prej 465.49€, me kamatë ligjore në lartësi prej 8% në vit, nga dita 

e ushtrimit të padisë (10.12.2020) e deri në pagesën definitive, në afat prej 7 ditësh 

nga dita e pranimit të këtij aktgjykimi, nën kërcënim të përmbarimit me detyrim. 

 

II. REFUZOHET pjesa tjetër e kërkesëpadisë së paditësit, mbi shumat e gjykuara dhe 

atë për shumën prej 930.98€, si e pa bazuar. 

 

III. Detyrohet e paditura që në emër të shpenzimeve procedurale t’ia paguaj paditësit 

shumën në lartësi prej 259.00€, në afat prej 7 ditësh nga dita e pranimit të këtij 

aktgjykimi, nën kërcënim të përmbarimit me detyrim. 

 

 

A r s y e t i m 
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Pretendimet e palëve ndërgjyqëse. 

 

Paditësi O. D., përmes të autorizuarit të tij në këtë gjykatë, me datë 10.12.2020, ka 

paraqitur padi kundër të paditurës Komuna e Prishtinës, Drejtoria Komunale e Arsimit në 

Prishtinë, për kompensimin e shpërblimit jubilar. 

 

Paditësi përmes të autorizuarit të tij, në padi, gjatë shqyrtimit gjyqësor dhe në fjalën 

përfundimtare, ka theksuar se paditësi është punëtor në SHFMU “N. M.” në B., P., në 

vendin e punës si arsimtar i Matematikës që nga data 13.10.1989, i njëjti ka 30 vite të 

përvojës së punës dhe se vazhdon punën sipas kontratës së punës në kohë të pa caktuar. 

Paditësi ka plotësuar kushtin për të përfituar 3 paga jubilare të paraparë sipas ligjeve në 

fuqi, pasi që i njëjti ka më shumë se 30 vite të përvojës së punës. Më tutje ka deklaruar se 

sipas Marrëveshjes së Përgjithshme Kolektive të Kosovës, gjegjësisht sipas nenit 52 par 

1 nën par.1.1, 1.2 dhe 1.3, shihet qartë që punëdhënësi është i obliguar që punonjësit për 

shërbimin e tij për periudhën e punës së pa ndërprerë për çdo 10 vite, ti paguaj vlerën prej 

një page mujore të tij. Kurse koha se kur duhet që kjo pagesë të bëhet është specifikuar 

në paragrafin 3 të nenit 52 të Kontratës së Përgjithshme Kolektive të Kosovës, ku thuhet: 

“Shpërblimi jubilar paguhet në afat prej një muaji, pas plotësimit të kushteve nga ky 

paragraf”. Ndërsa të njëjtën gjë e parasheh edhe Kontrata Kolektive Sektoriale e arritur 

në mes të Ministrisë së Arsimit dhe SBASHK-ut në nenin 35 pika 8 të saj. Meqenëse e 

paditura nuk e ka realizuar detyrimin e saj duke pasur parasysh se paditësi O. D. ka 

plotësuar të gjitha kushtet e parapara si me ligjin e Punës ashtu edhe Me kontratën 

Kolektive dhe Sektoriale të Arsimit, i ka propozon gjykatës që të aprovohet padia dhe 

kërkesëpadia e paditësit dhe të detyrohet e paditura që paditësit t’ia konepsnoj në emër të 

tri pagave mujore të shpërblimit jubilar, shuma prej 1,396.47€, me kamatë ligjore në 

lartësi prej 8% në vit, nga dita e dorëzimit të padisë e deri në pagesën e saj. 

 

Shpenzimet e procedurës i ka kërkuar dhe atë: Shumën prej 104.00€ për përpilimin e 

padisë, shumën prej 135.00€ në emër të përfaqësimit në një seancë dhe shumën prej 

20.00€ në emër të taksës gjyqësore. 

 

E paditura në përgjigjen në padi, përgjatë shqyrtimit gjyqësor dhe në fjalën përfundimtare, 

e ka kontestuar në tërësi padinë dhe kërkesëpadinë e paditësve. Ka shtuar se me rastin e 

nënshkrimit të Kontratës Sektoriale të Arsimit nuk janë paraparë dhe ndarë mjete 
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buxhetore për realizimin e obligimeve që dalin nga marrëveshja. Andaj në mungesë të 

alokimit të mjeteve nga ana e institucioneve përgjegjëse për realizimin e pagave 

përcjellëse dhe jubilare, K.e P. rrezikon planifikimin buxhetor, dhe se në këtë mënyre K. 

e P.nuk mund të veproj në kundërshtim me Ligjin për Buxhetin sa i përket tejkalimeve 

buxhetore të planifikuara. Me kërkesë që padinë dhe kërkesëpadinë e paditësit ta refuzoj 

si të pabazuar.  

 

Shpenzimet e procedurës nuk i ka kërkuar. 

 

Gjendja faktike e vërtetuar. 

 

Për vërtetimin e plotë dhe të drejtë të gjendjes faktike gjykata ka administruar provat si 

në vijim dhe atë: Kontratën e punës me nr. të protokollit 10 të datës 13.11.1989, 

Vërtetimin mbi përvojën e punës me nr. të protokollit 1552/2 si dhe Qarkullimin bankar 

nga data 01.05.2020 e deri më 23.11.2020. 

 

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 paditëses është pjesërisht e bazuar dhe si e tillë është aprovuar.  

 

Me leximin e kontratës së punës me nr. të protokollit 10 të datës 13.11.1989, është 

vërtetuar fakti se paditës është në marrëdhënie pune tek e paditura prej datës 01.11.1979 

dhe vazhdon punën tek e njëjta sipas kontratës më kohë të pa caktuar, i sistemuar në  

SHFMU “N. M.” në pozitën e mësimdhënësit – Arsimtar i Matematikës. 

 

Me leximin e Vërtetimit mbi përvojën e punës me nr. të protokollit 1552/2, të lëshuar nga 

administrata e Institucionit  SHFMU “N. M.” , gjykata ka vërtetuar faktin se  paditësi ka 

30 vite të përvojë pune me të paditurën. 

 

Me leximin e qarkullimit bankar nga data 01.05.2020 e deri më datë 23.11.2020, është 

vërtetuar fakti se paditësi realizon pagë mujore në lartësi është 465.49€. 

 

Baza ligjore 
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Me nenin 2 paragrafi 1, pika 1.1 të Kontratës Kolektive të Arsimit në Kosovë parashihet 

që “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 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, dhe pika 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 edukative – arsimore private në mbarë territorin e Republikës së Kosovës. 

 

Po ashtu me nenin 35 paragrafi 8 pika 8.3 i kësaj kontrate parashihet që “Punëtoret në 

vitet jubilare të punësimit përfitojnë shpërblim jubilar nga punëdhënësi i fundit në vlerë: 

për 30 vite të përvojës së punës në vlerë të një page bazë”.  

 

Gjykata me rastin e aprovimit te pjeserishëm te kërkesëpadisë se paditësit, ka aplikuar 

dispozitat e Kontratës Kolektive te Arsimit, duke vepruar konform nenit 253 paragrafi 2 

të LPK-së, i cili përcakton se gjykata, nuk është e lidhur me bazën juridike të 

kërkesëpadisë, andaj meqenëse pala paditëse është thirrur në Marrëveshjes së 

Përgjithshme Kolektive të Kosovës, gjykata në rastin konkret gjeti se duhet aplikuar 

dispozitat e Kontratës Kolektive të Arsimit dhe jo Marrëveshjes së Përgjithshme 

Kolektive të Kosovës e cila marrëveshje nuk është në fuqi, siç është thirrur pala paditëse. 

 

Vlerësimi përfundimtar i gjykatës. 

 

Në mes të palëve ndërgjyqëse nuk ishte kontestuese se paditësi është në marrëdhënie pune 

me të paditurën, konkretisht vazhdon të punojë sipas kontratës me kohë të pa caktuar, nuk 

ishte kontestuese as përvoja e punës, por kontestuese ishte baza juridike e kërkesëpadisë 

se a i takon paditësit shuma e kërkuar. 

 

Në bazë të gjendjes faktike të vërtetuar dhe provave të administruara në këtë çështje 

juridike kontestimore, gjykata ka ardhur në përfundimin se kërkesëpadia e paditësit duhet 

të aprovohet pjesërisht. Kjo ngase në bazë të provave të administruara është vërtetuar se 

paditësi është në marrëdhënie pune tek e paditura, dhe se në bazë të vërtetimit mbi 

përvojën e punës të lëshuar nga e paditura, paditësi ka 30 vite përvoje pune. Në rastin 

konkret, gjykata gjatë vendosjes lidhur me këtë çështje vlerësoi dispozitat ligjore të 
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Kontratës Kolektive të Arsimit në Kosovë ku me nenin 2 paragrafi 1, pika 1.1 të saj 

parashihet “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 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 cilat janë anëtarë të SBASHK-ut, dhe pika 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 edukative – arsimore private në mbarë territorin e Republikës së 

Kosovës, kjo kontratë është e nënshkruar nga Qeveria e Kosovës - Ministria e Arsimit 

Shkencës dhe Teknologjisë, për punëmarrësin Bashkimin i Sindikatave të Pavarura të 

Kosovës, ku sipas kësaj kontrate Institucioneve e Arsimit parauniversitar, si punëdhënëse 

janë të obliguar që ta zbatojnë dhe të përmbushin obligimet e tyre që dalin nga kjo 

kontratë. 

 

Sa i përket njohjes së pagës jubilare gjykata është bazuar në nenin 35 par.8 pika 8.3 të 

Kontratës Kolektive të Arsimit në Kosovë, duke u bazuar në vërtetimin e përvojës së 

punës nga e cila rezulton që paditësi ka përvojë pune 30 vite, e cila nuk ka qenë kontestues 

nga ana e të paditurës, e që sipas kësaj kontrate për 30 vite të përvojës në punë te 

punëdhënësi i fundit, punëtori gëzon kompensimin e shpërblimit jubilar në vlerë të një 

page bazë, e që duke marr parasysh vlerën e pagës së paditësit në bazë të qarkullimit 

bankar, vlerë e cila është e pa ndryshuar në 7 muajt e fundit e cila është në shumë prej 

465.49€, paditësit ju njoh lartësia e pagës për kompensim në emër të shpërblimit jubilar 

në vlerë prej 100% të pagës dhe atë në shumë prej 465.49€. 

 

Për pjesën e refuzuar të kërkesëpadisë që ndërlidhet me kompensimin e tri pagave 

jubilare, konkretisht për shumën e refuzuar prej 930.98€, në emër të shpërblimit jubilar, 

gjykata vendosi si në pikën II të dispozitivit të këtij aktgjykimi, pasi që me nenin 35 

paragrafi 8 pika 8.3 të Kontratës Kolektive të Arsimit parashihet që “Punëtoret në vitet 

jubilare të punësimit përfitojnë shpërblim jubilar nga punëdhënësi i fundit në vlerë: për 

30 vite të përvojës së punës në vlerë të një page bazë, dhe jo tri paga në emër të shpërblimit 

jubilar. Andaj mbi këtë bazë refuzoi pjesën tjetër të kërkesëpadisë që në emër të 

shpërblimit jubilar ti njihen paditësit edhe dy paga të tjera, konkretisht refuzoi shumën 

prej 938.60€ si të pa bazuar. 
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Ndërsa sa i përket pretendimit të përfaqësueses të të paditurës se kërkesëpadia e paditësit 

duhet të refuzohet në tërësi si e pa bazuar, për faktin se e paditura nuk ka mjete financiare 

që t’i përmbushë këto detyrime ndaj paditësit, këto pretendime për gjykatën janë të pa 

bazuara për faktin se, me nenin 2 të Kontratës Kolektive të Arsimit, të gjithë punëdhënësit 

në këtë raste DKA-të, e institucioneve të arsimit, në rastin konkret e paditura është e 

obliguar që ta zbatojë këtë kontratë kolektive dhe me kohë të planifikojë buxhetin për 

këto raste, respektivisht përgjegjësia në rastin konkret është tek e paditura e jo tek 

paditësi.  

 

Lidhur me kamatën, gjykata ka vendosur në bazë të nenit 382 par. 2 të LMD. 

 

Vendimin qe pala e paditur ti bartë shpenzimet e procedurës gjykata e ka mbështetur në 

dispozitat ligjore të neneve 449 dhe 452 të LPK-së, dhe Tarifës së OAK-së, sipas së cilës 

paditësit i pranohen shpenzimet në shumë totale prej 259.00€, dhe atë: 104.00€ për 

përpilimin e padisë, 20.00€ për taksë gjyqësore dhe 135.00€ për përfaqësim në një seancë 

gjyqësore.  

 

Nga të lartcekurat gjykata vendosi si në dispozitiv të këtij aktgjykimi, konform nenit 143 

të LPK-së.  

 

GJYKATA THEMELORE E PRISHTINËS  

Departamenti i Përgjithshëm 

C.nr.5340/20, me datë 04.03.2021 

 

Gjyqtarja 

 Valentina Sopjani 

 

 

 

KËSHILLA JURIDIKE: Kundër këtij aktgjykimi është e lejuar ankesa në afat prej 7 

ditësh nga marrja e të njëjtit, përmes kësaj gjykate për Gjykatën e Apelit në Prishtinë. 


