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Numri i lëndës: 2020:105152 

Datë: 17.03.2021 

Numri i dokumentit:     01606547 

 

 

C.nr.595/2020 

 

GJYKATA THEMELORE NË GJAKOVË – Departamenti i përgjithshëm – Divizioni 

Civil, Gjyqtari Ahmet Idrizaj, me zyrtaren ligjore Albana Curri, duke vendosur në çështjen juridike 

të paditësve Z. S., A. H., A. B., A. B., A. J., B. M. dhe A. M., që të gjithë nga Gjakova, të cilët i 

përfaqëson i autorizuari Avokat Ilir Rogova nga Gjakova Rr. “Skënderbeu” nr.74, kundër të 

paditurës Komuna e Gjakovës - Drejtoria Komunale e Arsimit, për kompensimin e shpërblimit 

jubilar, vlera e kontestit 2,220.85€, 

pas përfundimit të shqyrtimit kryesor të mbajtur me datë 19.01.2021, në prezencën e të autorizuarit 

të paditësve dhe në mungesë të të paditurës, me datë 17.03.2021, mori këtë: 

 

 A K T GJ Y K I M 

 

I. APROVOHET kërkesëpadia e paditëses kërkesëpadia e paditëses Z. S. nga Gjakova, ashtu 

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

kompensimit për shpërblim jubilar, të ia paguajë shumën e prej 223,97€, (në emër të 50% të një 

page bazë), me kamatë ligjore prej 8% në nivel vjetor, e cila fillon të rrjedhë nga data e marrjes së 

aktgjykimit 19.01.2021 e tutje, deri në pagimin definitiv, e gjitha këto në afatin prej 7 ditëve nga 

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

 

II. APROVOHET kërkesëpadia e paditëses A. H. Gjakova, ashtu që DETYROHET e paditura 

Komuna e Gjakovës - Drejtoria e Arsimit, që paditëses në emër të kompensimit për shpërblim 

jubilar, të ia paguajë shumën e prej 223,07€, (në emër të 50% të një page bazë), me kamatë ligjore 

prej 8% në nivel vjetor, e cila fillon të rrjedhë nga data e marrjes së aktgjykimit 19.01.2021  e tutje, 

deri në pagimin definitiv, e gjitha këto në afatin prej 7 ditëve nga dita e marrjes së këtij aktgjykimi, 

e nën kërcënim të përmbarimit. 

 

III. APROVOHET kërkesëpadia e paditëses A. B. Gjakova, ashtu që DETYROHET e 

paditura Komuna e Gjakovës - Drejtoria e Arsimit, që paditëses në emër të kompensimit për 

shpërblim jubilar, të ia paguajë shumën e prej 357,45€, (në emër të 75% të një page bazë), me 

kamatë ligjore prej 8% në nivel vjetor, e cila fillon të rrjedhë nga data e marrjes së aktgjykimit 

19.01.2021 e tutje, deri në pagimin definitiv, e gjitha këto në afatin prej 7 ditëve nga dita e marrjes 

së këtij aktgjykimi, e nën kërcënim të përmbarimit. 

 

IV. APROVOHET kërkesëpadia e paditëses A. B. Gjakova, ashtu që DETYROHET e 

paditura Komuna e Gjakovës - Drejtoria e Arsimit, që paditëses në emër të kompensimit për 

shpërblim jubilar, të ia paguajë shumën e prej 350,73€, (në emër të 75% të një page bazë), me 
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kamatë ligjore prej 8% në nivel vjetor, e cila fillon të rrjedhë nga data e marrjes së aktgjykimit 

19.01.2021  e tutje, deri në pagimin definitiv, e gjitha këto në afatin prej 7 ditëve nga dita e marrjes 

së këtij aktgjykimi, e nën kërcënim të përmbarimit. 

 

V. APROVOHET kërkesëpadia e paditëses A. J. nga Gjakova, ashtu që DETYROHET e 

paditura Komuna e Gjakovës - Drejtoria e Arsimit, që paditëses në emër të kompensimit për 

shpërblim jubilar, të ia paguajë shumën e prej 357,45€, (në emër të 75% të një page bazë), me 

kamatë ligjore prej 8% në nivel vjetor, e cila fillon të rrjedhë nga data e marrjes së aktgjykimit 

19.01.2021  e tutje, deri në pagimin definitiv, e gjitha këto në afatin prej 7 ditëve nga dita e marrjes 

së këtij aktgjykimi, e nën kërcënim të përmbarimit. 

 

VI. APROVOHET kërkesëpadia e paditësit B. M. nga Gjakova, ashtu që DETYROHET e 

paditura Komuna e Gjakovës - Drejtoria e Arsimit, që paditësit në emër të kompensimit për 

shpërblim jubilar, të ia paguajë shumën e prej 350,73€, (në emër të 75% të një page bazë), me 

kamatë ligjore prej 8% në nivel vjetor, e cila fillon të rrjedhë nga data e marrjes së aktgjykimit 

19.01.2021  e tutje, deri në pagimin definitiv, e gjitha këto në afatin prej 7 ditëve nga dita e marrjes 

së këtij aktgjykimi, e nën kërcënim të përmbarimit. 

 

VII. APROVOHET kërkesëpadia e paditëses A. M. nga Gjakova, ashtu që DETYROHET e 

paditura Komuna e Gjakovës - Drejtoria e Arsimit, që paditëses në emër të kompensimit për 

shpërblim jubilar, të ia paguajë shumën e prej 357,45€, (në emër të 75% të një page bazë), me 

kamatë ligjore prej 8% në nivel vjetor, e cila fillon të rrjedhë nga data e marrjes së aktgjykimit 

19.01.2021  e tutje, deri në pagimin definitiv, e gjitha këto në afatin prej 7 ditëve nga dita e marrjes 

së këtij aktgjykimi, e nën kërcënim të përmbarimit. 

 

VIII. DETYROHET e paditura Komuna e Gjakovës – Drejtoria e Arsimit në Gjakovë, që 

paditësve Z. S., A. H., A. B., A. B., A. J., B. M. dhe A. M., që të gjithë nga Gjakova, të iu 

kompensojë shpenzimet procedurale në shumën e përgjithshme prej 747,60€, në afatin prej 7 

ditëve, nga dita e marrjes së aktgjykimit, e nën kërcënim të përmbarimit.  

 

       

                                                                  A r s y e t i m 

 

Paditësit në padi dhe gjatë shqyrtimit kryesor në këtë çështje juridike, nëpërmes të autorizuarit 

të lartpërmendur të tyre, kanë parashtruar se të njëjtit janë të punësuar në shkollën “. . .” në 

Gjakovë. Paditësit e lartpërmendur janë anëtar të Sindikatës së SBASHK dhe të njëjtëve në bazë 

të nenit 35, par. 8 të kontratës me të cilën parashihet se: punëtorët të cilët janë anëtar të SBASHK, 

në vitet jubilare të punësimit përfitojnë shpërblimi jubilar nga punëdhënësi i fundit, në vlerë 

proporcionale me vitet e përvojës së punës. Neni 2. Par. 1.1 i Kontratës, parasheh se dispozitat e 

kësaj Kontrate zbatohen për të gjithë të punësuarit në arsim për sa kohë ata janë anëtar të Sindikatës 

– SBASHK. Për më tepër me nenin 6 par. 4 të Kontratës, parashihet se vendi i punës në arsimin 

fillor dhe të mesëm, konsiderohen mes tjerash: “arsimtarët lëndor, drejtorët, mësuesit klasor, 

punëtori teknik, rojet...”. Për më tepër me nenin 11 par. 1. 13 të Ligjit të Punës, parashihet se të 

drejtat dhe detyrimet që burojnë nga  Kontrata Kolektive kanë zbatueshmëri të drejtpërdrejtë në 

Marrëdhënien e Punës, pavarësisht a përfshihet në Kontratën e Punës. E paditura edhe përkundër 

detyrimeve të cilat rrjedhin nga Marrëveshja e Përgjithshme Kolektive e Kosovës dhe Kontrata 

Kolektive, nuk ka përmbushur obligimet e caktuara që rrjedhin nga të njëjtat, kështu që për këtë 

arsye paditësit kanë qenë të detyruar që të parashtrojë padi – kërkesëpadi dhe të kërkojnë realizimin 

e të drejtave të tyre subjektive. 
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I autorizuari i paditësve në fjalën përfundimtare deklarojë se nga provat e administruara në 

mënyrë të padyshimtë është vërtetuar baza dhe lartësia e kërkesëpadisë së rregulluar në shqyrtimin 

e sotit, ashtu që gjykatës i propozojë që të njëjtën të e aprovojë në tërësi si të themeltë. 

 

Shpenzimet e procedurës i kërkojë dhe atë : për pagesën e taksës gjyqësore për padi, në lartësi 

prej 30,00€, përpilimi i padisë për më shumë se një paditës, shumën prej 312,00€, si dhe 

përfaqësimi në një seancë, vlera 405,60€, përkatësisht shuma e përgjithshme 747,60€. 

 

E paditura në përgjigje në padi të parashtruar me datë 23.10.2020 ka parashtruar se e 

kundërshton në tërësi kërkesëpadinë e paditësve, duke theksuar se bazuar në Kontratën Kolektive 

të Arsimit në Kosovë (e nënshkruar nga ana e MASHT-it dhe SBASH-ut), datë 18.04.2017, me 

nenin 46 të të njëjtës kontratë, është potencuar fakti se nënshkruesit të asaj kontrate, nuk janë të 

angazhuar për t’i informuar dhe ndihmuar komunat që të bëjnë planifikimin me kohë të buxhetit 

dhe kostos buxhetore për zbatimin e kësaj kontrate në Ministrinë e Financave me qëllim të 

realizimit të buxhetit, për çka ka propozuar refuzimin e kërkesëpadisë të paditësve në rastin 

konkret.  

 

Gjykata me propozimin e të autorizuarit të palës aktive në procedurë dhe në kuptim të nenit 423 

par. 4 të LPK-së, shqyrtimin kryesor e mbajti në mungesë të të paditurës së ftuar në mënyrë të 

rregullt, me ç’rast pas analizimit të fakteve juridike relevante të kësaj çështjeje, vlerësimit veç e 

veç të provave dhe lidhshmërinë e tyre reciproke, e në kuptim të nenit 8 të LPK-së, vërtetojë se 

kërkesëpadia e saktësuar e paditësve, është e themeltë dhe si e tillë u aprovua.  

 

Nga provat e zbatuara, u vërtetua gjendja faktike si në vijim: 

 

Nga Vërtetim nr. i prot. 1314/2021, datë 14.01.2021, i lëshuar nga SHFMU “. . .” në Gjakovë, 

vërtetohet se paditësit kanë punuar si në vijim: Z. S. – ka përvojë pune 11 vite dhe në tre muajt e 

fundit e njëjta ka realizuar pagë neto në vlerë prej 447,94€ në muaj; A. H. - ka përvojë pune 10 

vite dhe në tre muajt e fundit e njëjta ka realizuar pagë neto në vlerë prej 446,15€ në muaj; A. B. - 

ka përvojë pune 27 vite dhe në tre muajt e fundit e njëjta ka realizuar pagë neto në vlerë prej 

476,61€ në muaj; A. B. - ka përvojë pune 22 vite dhe në tre muajt e fundit e njëjta ka realizuar 

pagë neto në vlerë prej 467,65€ në muaj; A. J.  - ka përvojë pune 27 vite dhe në tre muajt e fundit 

e njëjta ka realizuar pagë neto në vlerë prej 476,61€ në muaj; B. M. - ka përvojë pune 22 vite dhe 

në tre muajt e fundit i njëjti ka realizuar pagë neto në vlerë prej 467,65€ në muaj dhe A. M. - ka 

përvojë pune 27 vite dhe në tre muajt e fundit e njëjta ka realizuar pagë neto në vlerë prej 476,61€ 

në muaj. 

 

Lista e pagave për secilin paditës veç e veç, të cilat i referohen muajit Mars të vitit 2020,  

vërtetohet se paditësit kanë përvojë pune si në vijim: Z. S. – 11 vite,  A. H. – 10 vite , A. B. – 27 

vite, A. B. 22 vite, A. J. – 27 vite, B. M. – 22 vite dhe A. M. – 27 vite. 

 

Nga Qarkullimi për llogari i lëshuar nga NLB – Bank, datë 14.01.2021, që vlenë për periudhën 

kohore 01.01.2020 – 04.01.2021  për paditësen Z. S., vërtetohet se e njëjta pagën mujore të fundit 

e ka realizuar në lartësi prej 449,74€. 

 

Nga Qarkullimi për llogari i lëshuar nga Teb – Bank, datë 13.01.2021, që vlenë për periudhën 

kohore 01.01.2020 – 31.12.2020  për paditësen A. H., vërtetohet se e njëjta pagën mujore të fundit 

e ka realizuar në lartësi prej 447,94€. 
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Nga Monitorimi i transaksioneve të llogarisë i lëshuar nga Teb – Bank, datë 13.01.2021, që 

vlenë për periudhën kohore 01.01.2020 – 31.12.2020  për paditësen A. B., vërtetohet se e njëjta 

pagën mujore të fundit e ka realizuar në lartësi prej 478,40€. 

 

Nga Gjendja e llogarisë e lëshuar nga Pro Credit – Bank, datë 15.01.2021, që vlenë për 

periudhën kohore 15.01.2020 – 15.01.2021  për paditësen A. B., vërtetohet se e njëjta pagën mujore 

të fundit e ka realizuar në lartësi prej 469,44€. 

 

Nga Historiati i llogarisë, i lëshuar nga Banka Ekonomike, datë 13.01.2021, që vlenë për 

periudhën kohore 01.01.2020 – 31.12.2020, për paditësen A. J., vërtetohet se e njëjta pagën mujore 

të fundit e ka realizuar në lartësi prej 478,40€. 

 

Nga Historiati i llogarisë, i lëshuar nga Banka Ekonomike, datë 13.01.2021, që vlenë për 

periudhën kohore 01.01.2020 – 31.12.2020, për paditësin B. M., vërtetohet se i njëjti pagën mujore 

të fundit e ka realizuar në lartësi prej 469,44€. 

 

Nga Monitorimi i transaksioneve të llogarisë i lëshuar nga Teb – Bank, datë 14.01.2021, që 

vlenë për periudhën kohore 01.01.2020 – 31.12.2020  për paditësen A. M., vërtetohet se e njëjta 

pagën mujore të fundit e ka realizuar në lartësi prej 478,40€. 

 

Nga Kontratë pune e paditëses Z. S., e datës 13.12.2016, e lëshuar nga Komuna e  Gjakovës – 

Drejtoria e Arsimit, e vërtetuar nën Leg. Nr. 1552/2020, datë 13.08.2020, vërtetohet se paditësja e 

lartpërmendur në Shfmu “. . .” ka punuar në cilësinë e mësimdhënëses së mësimit klasor dhe 

kohëzgjatja e kontratës së punës është 01.09.2015 – e përhershme. 

 

 Nga Kontratë pune e paditëses A. H., e datës 16.10.2015, e lëshuar nga Komuna e  Gjakovës – 

Drejtoria e Arsimit, e vërtetuar nën Leg. Nr. 1591/2020, datë 14.08.2020, vërtetohet se paditësja e 

lartpërmendur në Shfmu “. . .” ka punuar në cilësinë e mësimdhënëses së mësimit klasor dhe 

kohëzgjatja e kontratës së punës është 01.09.2015 – e përhershme. 

 

Nga Kontratë pune e paditëses A. B., e datës 16.10.2015, e lëshuar nga Komuna e  Gjakovës – 

Drejtoria e Arsimit, e vërtetuar nën Leg. Nr. 1557/2020, datë 13.08.2020, vërtetohet se paditësja e 

lartpërmendur në Shfmu “. . .” ka punuar në cilësinë e mësimdhënëses së mësimit klasor dhe 

kohëzgjatja e kontratës së punës është 01.09.2015 – e përhershme. 

 

Nga Kontratë pune e paditëses A. B., e datës 13.12.2016, e lëshuar nga Komuna e  Gjakovës – 

Drejtoria e Arsimit, e vërtetuar nën Leg. Nr. 1520/2020, datë 13.08.2020, vërtetohet se paditësja e 

lartpërmendur në Shfmu “. . .” ka punuar në cilësinë e mësimdhënëses së mësimit klasor dhe 

kohëzgjatja e kontratës së punës është 01.09.2015 – e përhershme. 

 

Nga Kontratë pune e paditëses A. J., e datës 19.10.2015, e lëshuar nga Komuna e  Gjakovës – 

Drejtoria e Arsimit, e vërtetuar nën Leg. Nr. 1542/2020, datë 17.08.2020, vërtetohet se paditësja e 

lartpërmendur në Shfmu “. . .” ka punuar në cilësinë e mësimdhënëses së mësimit klasor dhe 

kohëzgjatja e kontratës së punës është 01.09.2015 – e përhershme. 

 

Nga Kontratë pune e paditësit B. M., e datës 16.10.2015, e lëshuar nga Komuna e  Gjakovës – 

Drejtoria e Arsimit, e vërtetuar nën Leg. Nr. 1558/2020, datë 13.08.2020, vërtetohet se paditësi i 



 Numri i lëndës: 2020:105152 
 Datë: 17.03.2021 
 Numri i dokumentit: 01606547 
 

5 (6)  

 2
0

2
0

:1
0

5
1

5
3

 

lartpërmendur në Shfmu “. . .” ka punuar në cilësinë e mësimdhënëses së gjuhës angleze dhe 

kohëzgjatja e kontratës së punës është 01.09.2015 – e përhershme. 

 

Nga Kontratë pune e paditëses A. M., e datës 13.12.2016, e lëshuar nga Komuna e  Gjakovës – 

Drejtoria e Arsimit, e vërtetuar nën Leg. Nr. 1613/2020, datë 17.08.2020, vërtetohet se paditësja e 

lartpërmendur në Shfmu “. . .” ka punuar në cilësinë e mësimdhënëses së mësimit klasor dhe 

kohëzgjatja e kontratës së punës është 01.09.2015 – e përhershme. 

 

Sa i përket kërkesës së paditësve të lartpërmendur në raport me kompensimin e (shpërblimit 

jubilar), të njëjtat janë të bazuara, siç rezultojnë nga provat e sipër elaboruara, ashtu që të njëjtat 

kërkesa gjejnë mbështetje në Marrëveshjen e Përgjithshme Kolektive të Kosovës, e cila 

marrëveshje është shpallur në “Gazetën Zyrtare” të Republikës së Kosovës, nr. 38/18, datë 

18.06.2018, e cila ka hyrë në fuqi me datë 01.01.2015, 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 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, çka rezulton se kërkesa e saktësuar e paditësve në shqyrtimin 

kryesor (për një kompensim të këtillë) është  themeltë, për çka gjykata vendosi si në dispozitiv të 

këtij aktgjykimi.  

 

Gjykata vlerëson se Kontrata Kolektive e Arsimit në Kosovë, është në fuqi dhe e zbatueshme 

në tërë territorin e Republikës së Kosovës dhe se ky dokument kontraktual, prodhon efekt juridik 

ndaj palëve në procedurë të cilat janë të legjitimuara në kuptimin e legjitimitetit real aktiv dhe 

pasiv në këtë çështje juridike.  

 

Sipas nenit 8 par. 1, të Ligjit mbi Marrëdhëniet e Detyrimeve të Kosovës (Ligji nr. 04/L – 077), 

i publikuar në “Gazetën Zyrtare” të Republikës së Kosovës, nr. 16/2012, datë 19.06.2012 (i cili 

është në implementim nga data 20.12.2012, është paraparë se: “Pjesëmarrësit në marrëdhënien e 

detyrimit kanë për detyrë ta përmbushin detyrimin e vet dhe janë përgjegjës për përmbushjen e  

tij”. Për më tepër dispozita e nenit 245 par. 1 të LMD-së, ka paraparë se: “Kreditori në 

marrëdhënien e detyrimit ka të drejtë që prej debitorit të kërkojë përmbushjen e detyrimit, ndërsa 

debitori ka për detyrë ta përmbushë atë me ndërgjegje dhe në tërësi, në përputhje me përmbajtjen 

e tij”, prej nga rezulton se debitori, përkatësisht e paditura në rastin konkret është e detyruar që 

kreditores, përkatësisht këtu paditësve në rastin konkret, të ia paguajë vlerën e precizuar të 

kërkesëpadisë si dhe shpenzimet tjera akcesore, siç më detalisht është vendosur në dispozitiv të 

këtij aktgjykimi. 

 

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

paditësve kanë pasur shpenzime si në vijim: për pagesën e taksës gjyqësore për padi, shuma prej 

30,00€, për përpilimin e padisë, shuma prej 312,00€, si dhe për përfaqësimin në shqyrtimi kryesor 

shuma prej 405,60€, përkatësisht shuma  e përgjithshme 747.60€, ndërsa të njëjtëve sipas suksesit 

në kontest iu pranua shuma e përgjithshme prej 747,60€. 

 

Pretendimet e të paditurës në përgjigje në padi, ishin vetëm të karakterit deklarator dhe si të 

tilla, të pa ndikim për vendosje ndryshe të çështjes. 
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Nga të lartë cekurat u vendos si në dispozitiv të këtij aktgjykimi. 

 

GJYKATA THEMELORE NË GJAKOVË 

C.nr.595/2020, datë 17.03.2021 

 

 

 

                                                                                                                       GJ Y Q  T A R I, 

                                                                                                                            Ahmet Idrizaj 

 

 

 

 

 

 

 

UDHËZIM JURIDIK: Kundër këtij aktgjykimi është e lejuar ankesa në afatin prej 7  

                                       ditëve, nga dita e marrjes së tij, Gjykatës së Apelit në Prishtinë, e  

                                       nëpërmjet të kësaj gjykate.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


