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Numri i lëndës: 2020:017923 

Datë: 13.10.2021 

Numri i dokumentit:     02275695 

C.nr.119/2020 

 

   GJYKATA THEMELORE NE GJAKOVË - Departamenti i Përgjithshëm - Divizioni 

Civil, gjyqtari Besnik Bislimaj, me zyrtaren ligjore Merita Xharavina, duke vendosur në çështjen 

kontestimore të paditësit Q. H. nga fshati . . ., Komuna Gjakovë, kundër të paditurës Komuna e 

Gjakovës - Drejtoria e Arsimit në Gjakovë, për kompensimin e pagave për përcjellje në pension 

dhe shpërblim jubilar, vlera e kontestit 1,339.38 euro, pas mbajtjes se seancës kryesore, të datës 

12.10.2021, me datë 13.10.2021 merr këtë: 

 

A K T GJ Y K I M 

 

I. APROVOHET kërkesëpadia e paditësit Q. H. nga fshati . . ., Komuna Gjakovë, ashtu 

që: 

 

II. DETYROHET e paditura Komuna e Gjakovës - Drejtoria e Arsimit, që në emër të 

kompensimit për ushqimin për praninë në punë dhe shpenzimet e transportit, të paguajë: Në emër 

të tri pagave përcjellëse me rastin e pensionimit të më paguaj shumën prej 892,92 euro (tetëqind 

e nëntëdhjetë e dy euro e nëntëdhjetë e dy cent) si dhe në emër të shpërblimit jubilar për 40 vite 

të përvojës së punës, në lartësi prej 150%, të pagës bazë përkatësisht shumën prej 446,46 euro 

(katërqind e dyzetë e gjashtë euro e dyzetë e gjashtë cent) e në shumë të përgjithshme prej 

1,339.38 euro (një mijë e treqind e tridhjetë e nëntë euro e tridhjetë e tetë cent), me kamatë prej 

8%, duke filluar nga dita e përpilimit të këtij aktgjykimi, datë 12.10.2021,e deri në pagesën 

definitive. Të gjitha këto në afat prej 7 ditësh nga dita e plotfuqishmërisë së këtij aktgjykimi, nën 

kërcënimin e përmbarimit me dhunë. 

 

III. DETYROHET e paditura që në emër të pagesës për shpenzimet e procedurës, paditësit 

të ia paguajë shumën totale prej 30,00 euro (tridhjetë euro), të gjitha këto në afat prej 7 ditësh, 

nga dita e marrjes së këtij aktgjykimi, e nën kërcënim të përmbarimit të detyrueshëm. 

 

A r s y e t i m 

 

Shqyrtimi kryesor i çështjes është mbajtur në mungesë të të paditurës, në kuptim të nenit 409 

par.2 të LPK-së. 

 

Pretendimet e palëve ndërgjyqëse: 

 

Paditësi Q. H. nga fshati . . ., Komuna e Gjakovës pranë kësaj gjykate, me datë 06.02.2020, 

ka ushtruar padi kundër të paditurës Komuna e Gjakovës - Drejtoria e Arsimit, duke kërkuar 

kompensimin e pagave për përcjellje në pension dhe shpërblim jubilar. Paditësi ka qenë në 

marrëdhënie të rregullt të punës (mësimdhënës) te e paditura, deri në kohën e pensionimit. Ka 
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shtuar se pas pensionimit i ka takuar e drejta në pagë jubilare (tre) si dhe e drejta në shpërblim 

jubilar, bazuar në Kontratën Kolektive të Arsimit Para universitar. Duke qenë se e paditura ka 

refuzuar që paditësit t’ia paguajë shumën në të holla në emër të pagave për përcjellje në pension 

dhe shpërblim jubilar, i njëjti ka qenë i detyruar që të parashtrojnë padi – kërkesëpadi dhe të 

kërkojë realizimin e të drejtave të tij subjektive. 

 

Në seancën e shqyrtimit përgatitor paditësi, e ka bërë precizimin e  kërkesë-padisë, ashtu që, 

ka kërkuar nga gjykata që ta detyroi të paditurën Komuna e Gjakovës - Drejtorinë e Arsimit, që 

në emër të tri pagave përcjellëse me rastin e pensionimit, të i paguaj shumën prej 892.92.-€, si 

dhe në emër të shpërblimit jubilar për 40 vite të përvojës së punës në lartësi prej 150%, të pagës 

bazë, përkatësisht shumën prej 446.46.-€, e në shumë të përgjithshme prej 1.339,38.-€, me 

kamatë prej 8%, duke filluar nga dita e parashtrimit të padisë e gjerë në pagesën definitive. I 

njëjti ka theksuar se qëndron në tërësi pranë padisë dhe kërkesës së precizuar, duke konsideruar 

se janë plotësuar kushtet ligjore që kërkesë-padia të aprovohet në tërësi pasi që ekziston baza 

ligjore përkatësisht Kontrata Kolektive e Arsimit, e vitit 2017, e cila përcakton detyrimin e të 

paditurës Komuna e Gjakovës - Drejtoria e Arsimit, për pagesën e pagave përcjellëse me rastin 

e daljes në pension si dhe shpërblimin jubilar për vitet e përvojës së punës. Andaj, duke qenë se 

e paditura nuk është përgjigjur për t’a kryer detyrimin ndaj paditësit, i ka propozuar gjykatës që 

padinë dhe kërkesë-padinë t’a aprovoi në tërësi si të bazuar. 

 

Gjykata ia ka proceduar këtu të paditurës aktvendimin e datës 09.03.2020 (për dhënien e 

përgjigjes së detyrueshme në padi) padinë dhe provat materiale, të cilat e njëjta i ka pranuar me 

datë 07.05.2020 (siç vërtetohet nga fletëkthesa e cila gjendet në shkresat e lëndës), mirëpo nuk 

ka parashtruar fare përgjigjen në padi, përkundër obligimit ligjor. 

 

Gjendja faktike e vërtetuar: 

 

Me qëllim të vërtetimit të drejtë dhe të plotë të gjendjes faktike, gjykata në  shqyrtimin 

kryesorë nxori dhe administroi këto prova: Vendimin e lëshuar nga Ministria e Punës dhe 

Mirëqenies Sociale, Departamenti i Pensioneve, i lëshuar me datë 03.04.2018; Vërtetimin e 

lëshuar nga SHFMU “Selman Riza” në Gjakovë, me numër të protokollit 204/2020, të datës 

05.02.2020; Vërtetimin e lëshuar nga SBASHK, datë 05.02.2020, si dhe Listën e pagave të 

lëshuar nga Buxheti i Republikës së Kosovës për muajt Janar, Shkurt dhe Mars të vitit 2018. 

 

Gjykata pas vlerësimit të pohimeve të palës paditëse dhe provave të nxjerra, në kuptim të 

nenit 8 të Ligjit të Procedurës 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. 

 

Nga Vërtetimi i lëshuar nga SHFMU “Selman Riza” në Gjakovë, me numër të protokollit 

204/2020, të datës 05.02.2020, gjykata ka vërtetuar faktin se paditësi Q. H. ka filluar punën si 

mësimdhënës në SHFMU “Mark Zef Perkoviq” (Dy Dëshmorët) në Sheremet. Këtu paditësi ka 

përvojë pune 43 vite e 7 muaj e dy ditë, ndërsa 3 pagat e fundit neto (mujore) para se të dal në 

pension për muaj (janar, shkurt, mars / 2018), i njëjti i ka realizuar në vlerë prej 297,64 euro.  
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Nga Vendimi i lëshuar nga Ministria e Punës dhe Mirëqenies Sociale, Departamenti i 

Pensioneve, i lëshuar me datë 03.04.2018, gjykata ka vërtetuar faktin se paditësi ka arritur 

moshën e pensionit dhe të njejtit i është miratuar kërkesa për njohjen e të drejtës në Kategorizim 

për Pension Kontributpagues të Moshës. Kërkesa i është aprovuar nga data 28.03.2018 dhe është 

kategorizuar në kategorinë e tretë.  

 

Nga Vërtetimi i lëshuar nga SBASHK, datë 05.02.2020, gjykata ka vërtetuar faktin se 

paditësi ka qenë anëtar i Sindikatës deri në pensionim nga Drejtoria e Arsimit në Gjakovë.  

 

Nga  Lista e pagave të lëshuar nga Buxheti i Republikës së Kosovës për muajt Janar, Shkurt 

dhe Mars të vitit 2018, gjykata ka vërtetuar faktin se paditësi gjatë muajve të lartpërmendur, ka 

realizuar pagë mujore neto në lartësi prej 297,64 euro.  

 

Baza ligjore dhe vlerësimi përfundimtar i gjykatës: 

 

Gjykata nga administrimi i provave dhe deklarimeve të palëve ndërgjyqëse ka vërtetuar se 

nuk është kontestues faktin se paditësi Q. H. i cili ka kërkuar kompensimin e pagave për përcjellje 

në pension dhe shpërblim jubilar, ka qenë në marrëdhënie pune tek e paditura, përkatësisht i 

njëjti ka punuar si mësimdhënës në shkollën “Dy Dëshmorët” në Shermet si dhe shkollën 

“Selman Riza” Gjakovë.  

 

Sa i përket kërkesës së parë, e cila i referohet tri pagave përcjellëse me rastin e pensionimit, 

gjykata nga provat në shkresat e lëndës, konkretisht nga vërtetimi i lëshuar nga SHFMU “Selman 

Riza” në Gjakovë, me numër të protokollit 204/2020, të datës 05.02.2020, me të cilin është 

vërtetuar fakti se paditësi ka qenë në marrëdhënie të rregullt të punës tek e paditura, po ashtu nga  

lista e pagave të lëshuar nga Buxheti i Republikës së Kosovës (për muajt Janar, Shkurt dhe Mars 

të vitit 2018) është vërtetuar fakti se paditësi gjatë këtyre muajve, ka realizuar pagë mujore neto 

në lartësi prej 297,64 euro, si dhe nga vendimi i lëshuar nga Ministria e Punës dhe Mirëqenies 

Sociale, Departamenti i Pensioneve, datë 03.04.2018, është vërtetuar rrethana se i njëjti ka arritur 

moshën e pensionimit,  ashtu që duke u bazuar në Kontratën Kolektive të Arsimit në Kosovë, e 

cila ka hyrë në fuqi me datë 18.04.2017, sipas së cilës me dispozitën e nenit 35, par. 9 në mënyrë 

shprehimore është paraparë se : “Punëtorët (anëtar të SBASHK-ut), që dalin në pension, 

përfitojnë pagesë përcjellëse në lartësi të tre pagave sipas mesatares së tre pagave të fundit të 

punëtorit”, e që në rastin konkret e paditura nuk e ka përmbushur detyrimin e saj, ashtu që nga 

provat e sipër administruara, gjykatës i rezulton se këtu paditësit i takon shuma prej 892,92 euro, 

(297,64 euro x 3 = 892,92 euro) për çka gjykata vendosi si në pikën II të dispozitiv të këtij 

aktgjykimi. 

 

Sa i përket kërkesës së dytë të paditësit në raport me shpërblimin jubilar, gjykata nga provat 

e administruara, përkatësisht vërtetimi i përvojës së punës dhe lista e pagave të lëshuar nga 

Buxheti i Republikës së Kosovës, nga të cilat janë vërtetuar vitet e përvojës së punës dhe paga 

mujore që e ka realizuar këtu paditësi, ashtu që duke u bazuar në  Kontratën Kolektive të Arsimit 

në Kosovë, datë 18.04.2017, sipas së cilës me dispozitat e nenit 35.8 në mënyrë shprehimore 

është paraparë se “Punëtorët që dalin në pension përfitojnë shpërblimin jubilar në vlerë: 8.1 për 
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10 vjet të përvojës së punës në vlerë 50% të një page bazë. 8.2 për 20 vjet të përvojës së punës 

në vlerë 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 Shpërblimet jubilare 

paguhen nga punëdhënësit ku i punësuari ka plotësuar kushtet e shpërblimit sipas kritereve 

përkatëse”, e në rastin konkret duhet të merret parasysh lartësia e pagës mesatare të tre muajve 

të fundit të punëtorit, gjykata i ka rezultuar se kërkesa e precizuar e paditësit për një kompensim 

të këtillë (297,64 x 150 % = 445,46 euro) është e themeltë në lartësinë e kërkuar prej 446,46 

euro, për çka vendosi si në pikën II të dispozitivit të këtij aktgjykimi. 

 

Gjykata po ashtu ka vërtetuar edhe faktin se punëdhënësi i paditëses është pikërisht e paditura 

me çka vërtetohet edhe nga kontrata e punës dhe vërtetimi përkatës që gjenden në shkresat e 

lëndës, andaj raporti juridik i paditëses me te paditurën të njëjtën e bën legjitime dhe me detyrim 

për pagesën e detyrimeve sipas dispozitivit të këtij aktgjykimi. 

 

Gjykata, po ashtu me rastin e vendosjes pati parasysh edhe nenin 90, par.5 te Ligjit te Punës 

nr. 03/L-212, ne te cilën parashihet “Marrëveshja Kolektive vlen për ata punëdhënës dhe 

punëmarrës të cilët marrin përsipër detyrimet e përcaktuara me Marrëveshjen e tillë Kolektive”, 

ndërsa në nenet e përcaktuara të larte cituara është paraparë detyrimi i punëdhënësit në rastin 

konkret të paditurës për kompensimin e tre pagave përcjellëse dhe shpërblimin jubilar edhe pse 

të njëjtit nuk janë nënshkrues të Kontratës Kolektive të Arsimit, e njëjta e nënshkruar nga 

Ministria e Arsimit dhe Sindikata e Bashkuar e Arsimit, Shkencës dhe Teknologjisë, prodhon 

efekt juridik ndaj punëdhënësve të cilët kanë të punësuar punëtorë që të drejtat e tyre burojnë 

nga kjo kontratë, në rastin konkret e paditura është punëdhënëse e paditëses dhe detyrohet për 

përmbushjen e detyrimeve që dalin nga kjo kontratë për paditësen. 

 

Prandaj, gjykata, bazuar ne arsyet e cekura me lartë, bazuar ne nenin 143 paragrafi 1 te LPK-

së, vendosi si ne dispozitiv te këtij aktgjykimi. 

 

Vendimi mbi shpenzimet procedurale u mor sipas nenit 452 par. 1 të LPK-së, me ç’rast 

paditësit iu pranuan shpenzimet të cilat i referohen taksës gjyqësore për padi, në vlerë prej 30,00 

euro.  

 

   

GJYKATA THEMELORE NE GJAKOVË 

Departamenti i Përgjithshëm-Divizioni Civil 

C.nr.119/2020, datë 13.10.2021 

 

 

Zyrtare ligjore GJ Y Q T A R I, 

Merita Xharavina  Besnik Bislimaj 

 

 

UDHËZIM JURIDIK: Kundër këtij aktgjykimi, lejohet e drejta në ankesë, në afat prej 7 ditësh, 

nga dita vijuese pas ditës së pranimit të këtij aktgjykimi, Gjykatës së Apelit në Prishtinë. Ankesa 

ushtrohet përmes kësaj gjykate. 


