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Numri i lëndës: 2019:284594 

Datë: 08.04.2020 

Numri i dokumentit:     00903863 

 

C.nr.787/19 

 

GJYKATA THEMELORE NË PRISHTINË – DEGA NË PODUJEVË - Departamenti i 

Përgjithshëm, Divizioni Civil, si gjykatë e shkallës së parë me gjyqtarin e vetëm gjykues Binak 

Duqi dhe zyrtaren ligjore Dalina Kërqeli, duke vendosur në çështjen kontestimore të paditësit 

A.S., nga P.,  ish rr.“...”, tani Lagja A. nr.3, D., nr.1, banesa nr.17 P., kundër të paditurës Komuna 

e Podujevës - DKA e përfaqësuar nga F.R., me autorizim, për kompensim të pagave për përcjellje 

në pension dhe shpërblim jubilar, në shqyrtimin kryesor, publik, të mbajtur me dt.10.03.2020, 

në prezencë të paditësit dhe të përfaqësuesit të paditurës, me dt. 27.03.2020 mori këtë: 

 

A   K   T   G   J   Y   K   I   M 

 

I. APROVOHET pjesërisht kërkesëpadia e paditësit A.S., ish nga P., tani me vendbanim në P. 

dhe OBLIGOHET e paditura Komuna e Podujevës - DKA  që paditësit t’ia paguaj kompensimin 

në emër të tri (3) pagave dhe atë 1 (një) pagë për shpërblim jubilar dhe 2 (dy) pagave për 

përcjellje në pension në lartësi prej 3 x 179.00 euro shuma prej 537.00 euro, me kamatë ligjore, 

për mjetet që bankat afariste e paguajnë, për mjetet e deponuara mbi një vit, pa destinim të 

caktuar, duke filluar ti llogaritet nga dita e nxjerrjes së këtij aktgjykimi deri në pagesën 

përfundimtare. Shumën e aprovuar e paditura detyrohet t’ia paguaj paditësit në afat prej 15 

ditësh, pas pranimit të këtij aktgjykimi, nën kërcënim të përmbarimit me dhunë. 

 

II. Kërkesa tjetër e paditësit për 2 (dy) paga tjera të kërkuara me padi 1 (një) pagë për shpërblim 

jubilar dhe 1 (një) pagë për përcjellje në pension në shumën prej 2 x 179 euro shuma prej 358 

euro i refuzohet  SI E PA BAZUAR. 

 

III. Secila palë i bartë shpenzimet e veta procedurale. 

 

A  r  s  y  e  t  i  m 

 

Paditësi A.S. nga P., tani me adresë në P., pranë kësaj gjykate kishte ushtruar padi për kompensim 

të 3 pagave për shkuarje në pension dhe 2 pagave për shpërblim jubilar, kundër të paditurës 

Komuna e Podujevës - DKA, me dt.23.04.2018. Në padi shqyrtim dhe fjalën përfundimtare gjatë 

shqyrtimit kryesor ka deklaruar se: nuk ka nevojë të mbahet seancë përgatitore dhe për këtë u 

pajtua dhe pala e paditur dhe gjykata aprovoj propozimin e palëve dhe kaloj konform nenit 401 

të LPK-së drejtpërdrejtë në shqyrtim kryesor. Mbes pranë padisë dhe kërkesëpadisë së precizuar 

duke i propozuar gjykatës që ta aprovoj atë në tersi si të bazuar. 

 

Kërkesat e veta i bazon në nenin 43 për shpërblim jubilar dhe neni 44 për përcjellje në pension 

të Kontratës së Përgjithshme Kolektive të vitit 2005. Në rigjykim ka deklaruar se i propozoj 
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gjykatës që ti eliminoj shkeljet e konstatuara nga gjykata më e lartë e Apelit. Për këtë unë i kam 

siguruar provat materiale dhe dëshmitë e kërkuara nga kjo gjykatë, përpos vendimit për dalje në 

pension sepse nuk e kam dhe e paditura e as MASHT-i nuk ma kanë dorëzuar. Por i kam provat 

tjera që e bëjnë të bazuar kërkesën time e njëherit të kërkuara dhe në aktvendim të gjykatës së 

Apelit. 

 

Prandaj me prova u vërtetua baza juridike e kërkesëpadisë dhe i propozoj gjykatës që ta aprovoj 

atë në tersi si të bazuar dhe të detyroj të paditurën të ma kompensoj shumën e kërkuar në 

kërkesëpadi. 

 

Shpenzimet e procedurës nuk i kërkoj. 

 

Në të përgjigjurit në padi seancë dhe fjalën përfundimtare gjatë shqyrtimit kryesor e paditura 

përmes përfaqësuesit të saj ka deklaruar se: e kontestoj në tersi padinë dhe kërkesëpadinë e 

paditësi për pagesën e pagave për shkuarje në pension dhe për shpërblim jubilar, të parapara me 

kontratën kolektive neni 43 dhe 44 i saj. Më tutje ka deklaruar se mbetem pranë përgjigjes në 

padi duke e kontestuar padinë dhe kërkesën e paditësit duke i propozuar gjykatës ta refuzoj atë 

në tersi si të pa bazuar, pasi që paditësit nuk i takojnë ato paga sepse kontrata në fjalë nuk është 

zbatuar asnjëherë dhe për këtë nuk kemi pasur të ndara mjetet as nga Masht-i. Prandaj me asnjë 

provë materiale nuk vërtetohet baza juridike e kërkesëpadisë së paditësit dhe si e tillë të refuzohet 

si e pa bazuar. 

 

Shpenzimet e procedurës nuk i ka kërkuar. 

 

Gjykata për vlerësimin e drejtë dhe të plotë të gjendjes faktike në këtë çështje juridike në 

procedurën e të provuarit i ka administruar këto prova. 

 

U lexua vendimi në aplikimin për pensionin bazë nga MPMS departamenti i administratës 

pensionale për paditësin A.S. me nr. regjistri numri..., kërkesë për pagesën e përcjelljes në 

pension dhe shpërblimet jubilare nga paditësi drejtuar Drejtorisë Komunale të Arsimit ne 

Podujevë  e dt. 25.04.2009, vërejtje për pagesën e taksës gjyqësore e dt. 23.05.2018, aktvendim 

për përgjigje në padi i dt. 01.02.2019, përgjigje në padi e dt. 11.02.2019, procesverbal i dt. 

25.03.2019, qarkullimi për llogari lëshuar nga NLB bankë i dt. 25.03.2019, ankesë e të paditurës 

e dt.30.05.2019, aktvendim i gjykatës së Apelit Ac.nr.3201/19 i dt.13.11.2019, vërtetimi 

Nr.04/03 i dt.09.01.2008 me të cilin vërtetohet se A.S., me profesion mësues ka qenë në 

marrëdhënie të rregullt pune pranë shkollës fillore “...” në fshatin O., vërtetimi Nr.prot:169/19 i 

dt.29.07.2019 me të cilin vërtetohet se A.S., me profesion mësues ka qenë në marrëdhënie pune 

që nga 01.09.1993 deri më 31.10.1999 pranë shkollës fillore “...” në fshatin O., vërtetim lëshuar 

nga Drejtoria e Arsimit Komuna e Podujevës Nr.05/374 i dt.02.08.2019 me të cilin vërtetohet se 

A.S., ka qenë punëtor në institucionet SHFMU “...” në P., dhe “...” në fshatin O., Komuna e P,, 

vërtetim lëshuar nga SHFMU “...” nr.prot-198/19 dt.30.07.2019 me të cilin vërtetohet se A.S. ka 

qenë i sistemuar si Mësues klase në këtë shkollë, vërtetim lëshuar nga SHFMU “...” nr.02-28-11 

i dt.10.01.2008 me të cilin vërtetohet se A.S., ka qenë i sistemuar si Mësues klase në këtë shkollë, 

libreza e punës nr.932819. 

 

Pasi që gjykata e bëri vlerësimin e secilës provë veç e veç dhe të gjithave së bashku mbështetur 

në dispozitën e nenit 8 të LPK-së, arriti në përfundimin se në këtë çështje civile duhet vendosur 

si në dispozitiv të këtij aktgjykimi. 
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Nuk është kontestues fakti mes palëve ndërgjygjëse se paditësi ka qenë i punësuar tek e paditura 

me kontratë pune si mësues klasor në  SH.F “...” në  fshatin O., Komuna e P., deri me 

dt.05.04.2007 kur ka dalë në pension sipas fuqisë ligjore kur ka mbushur moshën e pensionit 65 

vjeçare. Më parë kishte punuar në fshatin R., Komuna e P., si mësues klasor nga dt.01.09.1993 

deri me dt.31.10.1999, SHF dhe SHMU “...” në P., si mësues klase prej 12.11.1976 deri me 

dt.31.08.1992 i evidentuar në nr.Amze 27. Këto fakte vërtetohen me prova materiale në shkresat 

e lëndës dhe nuk kontestohen nga palët ndërgjygjëse. 

 

Kontestuese ishte fakti nga e paditura baza juridike e kërkesëpadisë  se nuk i takojnë pagat deri 

sa paditësi  pretendon në padi dhe kërkesën e tij, kurse e paditura i kundërshton ato se nuk është 

zbatuar asnjëherë në atë kohë Kontrata e Përgjithshme Kolektive e cila ka hyrë në fuqi me 

dt.01.01.2005 deri me dt.01.01.2008 dhe nuk i ka derdhur mjetet për këtë Masht-i, ndërsa e 

paditura nuk ka pasur mjete ti paguaj ato. 

 

Mirëpo sipas nenit 90 të LP-së nr.03/L-212 dt.01.11.2010 përcaktohet se: marrëveshja Kolektive 

mund të lidhet a. organizatës së punëdhënësve ose përfaqësuesit të tij dhe b). organizatës së të 

punësuarve ose kur nuk ekzistojnë organizata, marrëveshjen mund ta lidhin edhe përfaqësuesit e 

të punësuarve. Me paragrafin 1 të këtij neni përcaktohet se Marrëveshja Kolektive mund të lidhet  

a). në nivel vendi, b). në nivel të degës dhe c). në nivel të ndërmarrjes. Me paragrafin 3 të nenit 

90 përcaktohet se: Marrëveshja Kolektive duhet të jetë në formë të shkruar, në Gjuhen Zyrtare 

të Republikës së Kosovës. Në paragrafin 4 të këtij neni përcaktohet se marrëveshja Kolektive 

vlen për ata punëdhënës dhe punëmarrës të cilët marrin përsipër detyrimet e përcaktuara me 

marrëveshjen e tillë kolektive. 

 

Pretendimet e paditurës dhe kundërshtimet e saj jenë të pa bazuara në prova materiale dhe për  

këto kundërshtime pala e paditur nuk e ofroj asnjë provë që do ti bënte të bazuara kundërshtimet 

e tija, e që pastaj gjykata do të mundte të marrë vendim në favorin e saj. Por kjo nuk e bëri edhe 

pse ka qenë e obliguar ta bëjë këtë sipas dispozitave ligjore të nenit 7.1 lidhur me nenin 319 par. 

1 dhe 2 të LPK – së. Por kjo nuk mund të thuhet për palën paditëse sepse me prova të 

mjaftueshme pjesërisht i bëri të bazuara pretendimet e tij dhe kërkesëpadinë. 

 

Se paditësi ka qenë në marrëdhënie pune te e paditura këtë e vërtetojnë  vërtetimet e lëshuara 

nga shkollat përkatëse, DKA K. Podujevës por këtë fakt nuk e kundërshton as vet e paditura. 

Paditësi ka shkuar në pension sipas fuqisë ligjore LP-së nr. 03/L – 212 viti 2010. Bazuar në nenin 

1.4 të këtij ligji pasi që ka mbush 65 vjeç, i lindur me dt.05.04.1942 në fshatin Repë Komuna e 

Podujevës. Baza juridike e kërkesëpadisë vërtetohet dhe bazohet në Kontratën e Përgjithshme 

Kolektive të dt.2004 e cila ka hyrë në fuqi me dt.01.01.2005 deri me dt.01.01.2008 që ka qenë 

në fuqi, e nënshkruar nga BSPK, MPMS Qeveria e Kosovës, Oda Ekonomike e Kosovës dhe e 

njëjta është e bazuar në nenin 90 të LP-së, ligjin për Këshillin Ekonomiko - Social dhe ligji mbi 

Organizimin Sindikal në Kosovë. 

 

Sipas Kontratës së Përgjithshme Kolektive të Kosovës të dt.2004 e hyrë në fuqi me 

dt.01.01.2005, e të cilat dispozita aplikohen në tërë territorin e Republikës së Kosovës e ka 

rregulluar qartë këtë çështje në nenin 43 par. nën 2 të saj ku është e paraparë se punëtori ka të 

drejtë në shpërblim jubilar për 20 vite të përvojës së punës pa ndërprerë në 1 (një) pagë bazë dhe 

këtë ja paguan punëdhënësi i fundit ku ka qenë i punësuari, por këtë nuk e ka bërë e paditura 

edhe pse ka qenë e obliguar ta bëjë këtë. Sipas nenit 44 të kontratës është e paraparë që i 

punësuari me rastin e pensionimit e gëzon të drejtën e pagesës për përcjellje në pension në lartësi 

prej tyre nga 2 paga mujore që ka realizuar në tre muajt e fundit dhe paditësi në tre muajt e fundit 

të punësimit te e paditura ka pas pagë mujore prej 179.00 euro në muaj.  
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Andaj gjykata ia aprovoj 1 pagë për shpërblim jubilar prej 179.00 euro dhe 2 paga për përcjellje 

në pension prej 2 x 179.00 euro shuma prej 358.00 gjithsejtë 3 paga shuma e aprovuar prej 537.00 

euro. Por paditësit ju refuzua si e pa bazuar kërkesa për 2 paga x 179.00 euro shuma prej 358.00 

euro. Se paditësi ka dalur në pension me dt.05.04.2007 në kohën kur kontrata kolektive ka qenë 

në fuqi. Kjo është e rregulluar me nenin 90.4 të LP ku thuhet se: Marrëveshja Kolektive mund 

të lidhet për një periudhë të caktuar në kohëzgjatje jo më shumë se 3 vjet siç bëhet fjalë dhe për 

këtë Kontratë e cila gjen zbatim dhe në rastin e paditësit Avdullah Halil Sadiku. 

 

Andaj gjykata duke u bazuar në këto dispozita vendosi ta aprovoj kërkesëpadinë e paditësit 

pjesërisht si të bazuar. Sa i përket lartësisë së saj gjykata duke u bazuar në deklaratën e paditësit 

dhe pasqyrën e të hyrave të tij për tre mujorin e fundit të punësimit të punëdhënësi i fundit te e 

paditura ku ka qenë klienti i NLB Prishtina e dt.25.03.2019, duke realizuar pagë mujore prej 

179.00 euro në muaj. Kurse për pagat jubilare vendosi nga deklarimi i paditësit i cili bëri 

precizimin e kërkesëpadisë se ka përvojë pune mbi 20 vite si dhe provat tjera të cilat nuk ishin 

kontestuese as për palët ndërgjygjëse. Me këtë rast gjykata e detyroj të paditurën t’ia paguaj 

paditësit gjithsejtë 537.00 euro për 3 paga dhe atë për 1 pagë për shpërblim jubilar 179.00 euro 

dhe 2 paga për përcjellje në pension 358.00 euro pasi që paditësi ka pasur neto pagë mujore 

179.00 euro. 

 

Gjykata duke u bazuar në Kontratën e Përgjithshme Kolektive të vitit 2004 përkatësisht nenet 43 

dhe 44 të saj e refuzoj kërkesën e paditësit për 2 paga tjera e të cilat nene në mënyrë decidive e 

kanë paraparë minimumin dhe maksimumin për dëmshpërblim, ku paditësi kishte kërkuar 2 paga 

mujore për shpërblim jubilar, ndërsa kontrata e Përgjithshme Kolektive me nenin 43.2 e parasheh 

vetëm një (1) pagë në bazë të përvojës që ka paditësi mbi 20 vite. Kurse sa i përket kërkesës së 

paditësit për 3 (tri) paga për përcjellje në pension në nenin 44 të Kontratës thuhet se punëtori ka 

të drejtë që me rastin e pensionimit në lartësi të dy pagave minimale. 

 

Gjykata i konsideron si të pa pranueshme dhe të pa bazuara pretendimet dhe kundërshtimet e të 

paditurës se ajo nuk ka asnjë obligim ndaj paditësit me arsyetim se ajo nuk ka buxhet për të 

paguar kërkesat e paditësit dhe gjoja kontrata është e pa bazuar në mungesë të mjeteve të cilat 

nuk janë paraparë për këtë.  

 

Sipas nenit 17 par.1 të LMD-së 1978 thuhet se: ”Pjesëmarrësit në raporte detyrimore janë të 

detyruar që ti përmbushin detyrimet e tyre dhe janë përgjegjës për përmbushjen e tyre”. Ndërsa 

me nenin 262 par. 1 të LMD-së është e paraparë se kreditori në marrëdhëniet detyrimore është i 

autorizuar që nga debitori të kërkoj përmbushjen e detyrimit, kurse debitori është i obliguar ta 

përmbushë atë me ndërgjegje në tersi ashtu siç është e paraparë. 

 

Lidhur me kamatën gjykata vendosi sipas kërkesës se paditësit prej 3.5%  por u aplikua neni 277 

i LMD-së së vitit 1978 dhe i llogaritet nga dita e nxjerrjes së këtij aktgjykimi deri në pagesën 

përfundimtare.  

 

Vendimi mbi shpenzimet e procedurës u mbështet në nenin 450 të LPK-së ku secila palë i bartë 

shpenzimet e veta procedurale. 

 

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

 

GJYKATA THEMELORE NË PRISHTINË – DEGA NË PODUJEVË - Departamenti i 

Përgjithshëm, Divizioni Civil 
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C.nr.787/19 datë 27.03.2020 

Gjyqtari: 

Binak Duqi 

 

 

 

 

KËSHILLË JURIDIKE: Kundër këtij aktgjykimi është e lejuar ankesa në afat prej 15 ditësh, 

nga dita e marrjes së tij, Gjykatës së Apelit në Prishtinë, e nëpërmjet kësaj Gjykate. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


