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                                                                                             C.nr.421/17 
 

GJYKATA THEMELORE GJAKOVË - DEGA MALISHEVË, Divertimenti  Përgjithshëm, 

Divizioni Civil, gjyqtari Nehat Qelaj në çështjen juridike kontestimore të paditësit I. 
K. nga fshati P. Komuna M., të cilin e përfqëson Av.A. K. nga Malisheva, kundër të 
paditurës K. e M.-D. e A. të cilën e përfaqëson avokati Komunal M. S., lidhur me 

kompensimin e pagave për përcjellje në pension dhe shpërblim jubilar, pas  
shqyrtimit gjyqësor-publik, me datën 30.10.2018, mori këtë: 

 

A K T G J Y K I M 

 
MIRATOHET SI E BAZUAR kërkesëpadia e paditësit I. K. dhe DETYROHET e 
paditura K. e M. – D. e A., që në emër të kompensimit të ... pagave për përcjellje në 

pension dhe ... pagave për shpërblim jubilar, t’ia paguaj paditësit shumën e 
përgjithshme prej ....€, me kamat ligjore prej 8 % si dhe në emër të shpenzimeve 
procedurale shumën e përgjithshme prej ...€, të gjitha këto në afatin prej 15 ditësh 

nga dita e plotfuqishmërisë së aktgjykimit, nën kërcënimin e përmbarimit të 
detyrueshme. 
 

A r s y e t i m 
 

Paditësi në këtë gjykatë ka ngritur padi, me date 15.12.2017 kundër të paditurës K. 
e M.-D. e A., me pretendim se i njëjti ka qenë në marrëdhënie në cilësinë e 
mësimdhënësit edhe atë deri në kohën e pensionimit. Pas pensionimit, paditësit i 

ka takuar e drejta në pagë për shkuarje në pension dhe ... paga për shpërblim 
jubilare, e për më shumë si në padi.  

 
   Gjatë seancës përgatitore dhe shqyrtimit kryesor të mbajtura në të njëjtën ditë i 
autorizuari i paditësit av. A. K. ndër të tjera ka deklaruar se: mbesim në tërësi si në 

padi dhe kërkesëpadi sa i përket ... pagave pas daljes në pension, dhe ... pagave 
jubilare, paditësi ka punuar si mësimdhënës mbi ... vite, prandaj në bazë të 
kontratës kolektive  dhe marrëveshjes mes Qeverisë së Kosovës dhe S.-ut paditësit i 

takojnë këto pagat e lartë përmendura. Sa i përket përgjegjës në padi të të 
paditurës e kundërshtojnë për faktin se në bazë të kësaj marrëveshje dhe kontratës 

kolektive D. në M. është e obliguar që paditësit ti paguaj . paga përcjellëse pas 
daljes në pension dhe . pagave jubilare. Më tej ka shtuar se në petitutumin e 
kërkesë padisë është bërë një gabim teknik në emërtimin e të paditurës ashtu që në 

vend që të jetë K. e M. është shënuar Komuna e I. pra në fakt duhet të jetë Komuna 
e M., shuma e përgjithshme e kërkuar prej ... euro me kamat 3.5% nuk është e 

precizuar bazuar në pagën e fundit para daljes në pension e paditësit dhe kamat 
është sipas ligjit të vjetër prandaj e bënë rregullimin e kësaj pjese ashtu që 
petitutumi i kërkesë padisë ndaj të paditurës Komuna e M. në emër të pagave për 

shkuarje në pension dhe atyre jubilare kërkojnë shumen e përgjithshme për . paga 
përcjellëse janë ...., euro dhe . paga jubilare .... euro bazuar në pagën e fundit që 
është ... euro, të gjitha këto me kamat ligjore prej 8 % sipas LMD-së, këto shuma 

janë bruto që në total arrin shumën e përgjithshme .....Ndërsa në fjalën 
përfundimtare deklaron se i propozojmë gjykatës që ta aprovoj në tërësi padinë dhe 

kërkesëpadinë e precizuar në këtë seancë pasi që me provat e administruara 
vërtetohet kërkesë padia. Shpenzimeve procedurale i kërkojmë dhe specifikuar. 
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   E paditura Komuna e M. përmes të autorizuarit të saj M. S. gjatë seancës 
gjyqësore mes tjerash ka deklaruar se mbetem pranë përgjigjes në padi duke e 
kontestuar kërkesë padinë dhe atë sa i përket pagave jubilare pasi që konsiderojmë 

se kjo kontratë nuk mund të veproj në mënyrë retroaktive pasi që pagat jubilare 
duhet ose të janë paraparë prej kohës së hyrjes në fuqi të kësaj kontrate dhe atë 
duke e llogaritur provojnë e punës ... vite, ... vite si që është përcaktuar me nenin 

35 të kësaj kontrate. Ndërsa për pagat për daljen në pension asambleja komunale 
ka aprovuar këtë aktvendim nr. .... i dt. 12.06.2018, në të cilën komuna ka marrë 

obligim që të paguaj . paga përcjellëse sipas kontratës kolektive e lidhur me S.-un 
dhe M.-in, mirëpo për shkak se nuk janë planifikuar mjete buxhetore për këtë vit 
nuk ka mundur të ekzekutohet nga vet komuna pasi që MEF nuk ka pranuar këtë 

formë pa planifikim buxhetor. Sa i përket precizimit të padis e kundërshtojmë dhe 
atë pjesërisht vetëm sa i përket vlerave bruto pasi që paditësi nuk paguan 
kontribute pas daljes në pension. Ndërsa në fjalën përfundimtare deklaron se  

konteston padinë e paditësit sa i përket pagave jubilare, dhe nuk e kontestojmë 
padinë sa i përket . pagave përcjelljes në pension, ndërsa sa i përket shpenzimeve ti 

aprovoj pjesërisht. 
 
       Me qellim të vërtetimit të drejt dhe të plotë të gjendjes faktike lidhur me 

çështjen konkrete juridike, gjykata në procedurën e provave të shqyrtimit kryesor 
publik të datës 23.10.2018, lexohet njoftimi i drejtorisë për arsim K-M. nr.... i dt. 

30.10.2017, kontrata nr.... i dt. 05.09.2017 në mes paditësit dhe të paditurës, 
shikohet pasqyra bankare  më emër të paditësit e dt. 05.12.2017 N. Bank, vendimi 
për ndërprerjen e marrëdhënies së punës  paditësit nr. ... të dt. 13.10.2017, 

vërtetimi ... i dt. 27.10.207 i dhënë nga drejtori i SH. “V. P.” P., vërtetimi i D. në M. 
nr .... i dt. 03.10.2017, kopja e ekstraktit të gjendjes civile të paditësit nr ...., 
aktvendimi i kuvendit të M. nr...... i dt.12.06.2018. 

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

e mbështetur në dispozitat e nenit 8 të Ligjit për Procedurën Kontestimore, arriti në 
përfundim se në këtë çështje juridike civile duhet vendosur si në dispozitiv të këtij 
aktgjykimi, pasi që: 

 
Për Gjykatën nuk ishte kontestuese fakti se paditësi I. K. në cilësinë e 

mësimdhënësit i ka përfunduar punësimi me datën 15.10.2015, për shkak të 
pensionimit e po ashtu nuk ishte kontestuese fakti se përvoja e tij e punës ishte 
...vite e .. muaj e ... ditë si dhe paga bruto e tij e fundit para pensionimit ishte .... 

euro përkatësisht neto ...., kjo gjendje faktike gjen mbështetje në vendimin e 
Komunës së M.-D. e A. Nr.... e datës 13/10/2017, kontratën punës nr.... i dt. 
05.09.2017 lidhur në mes paditësit dhe të paditurës, në vërtetimet mbi 

marrëdhënien e punës si dhe në pasqyrën bankare, të cilat prova janë prezantuara 
nga paditësi dhe nuk kanë qenë të kontestuara nga e paditura. 

 
Sipas njoftimit të drejtorisë për arsim K-M. nr..... i dt. 30.10.2017 ka shqyrtuar 
kërkesën e paditësit dhe e ka njoftuar paditësin se sa i përket çështjes së ... pagave 

jubilare  me rastin e daljes në pension ja ka refuzuar me arsyetimin se  kontrata 
kolektive  është e lidhur me Bashkimin e sindikatave  të pavarura të  
 

Kosovës dhe Ministrisë së punës dhe mirëqenies sociale dhe Odës Ekonomike të 
Kosovës e cila kontratë ka hyrë në fuqi me dt. 01.01.2015 andaj për të aplikuar 

dispozitën e nenit 43 dhe 44 të kontratës së përgjithshme ka qenë detyrim i 
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federatës sindikale i organeve të ministrisë së arsimit shkencës dhe teknologjisë të 
ketë lidhur kontratë të posaçme me punëdhënësin e vet. M.-i nuk ka lidhur kurrë 
farë kontrate kolektive me federatën e punëtorëve të arsimit dhe në këtë kontest 

nuk ka kurrfarë obligimi për të zbatuar dispozitën e kontratës kolektive e cila 
kontratë ka hyrë në fuqi me dt. 01.01.2015. 
 

Nga Vendimi i Kuvendit të Komunës së Malishevës nr.... i dt.12.06.2018. 
konstatohet se miratohet kërkesa e D. në M. për të përkrahur financiarisht pagesën 

e tri pagave përcjellëse në pension për personelin arsimor të cilët janë pensionuar 
në vite ... dhe mbi bazën e këtij vendimit edhe nuk u kontestua kërkesë padia sa i 
përket . paga pas daljes në pension të paditësit. 

 
Në bazë të Marrëveshjes së Përgjithshme Kolektive në Kosovë e cila është shpallur 
në Gazetën Zyrtare të Republikës së Kosovës, nr... e datës 14/06/2014,  e cila 

është nënshkruar nga autoritetet kompetente dhe në nenin 82 të kësaj marrëveshje 
kanë paraparë se e njëjta hynë në fuqi me datën 01/01/2015 ndërsa në nenin 2 

par.1 kanë paraparë se këto dispozita zbatohen për palët kontraktuese në nivel 
privat, publik dhe shtetëror (në nivel të përgjithshëm, në nivel të degëve dhe në 
nivel ndërmarrjeje) ndërsa në nenin 52 dhe 53 po ashtu kanë paraparë shpërblimin 

jubilar dhe kompensimin në rast pensionimi.  
 

Në bazë të Kontratës Kolektive të Arsimit Parauniversitar e nënshkruar në mes 
Sindikatës dhe Ministrisë së Arsimit e Shkencës dhe Teknologjisë, në nenin 2 kanë 
paraparë se këto dispozita të kontratës zbatohen për të punësuarit në të gjitha 

institucionet publike dhe private të arsimit para universitar (parashkollor, fillor, të 
mesëm të ulët dhe të mesëm të lartë) si dhe dispozitat e kësaj kontrate kolektive 
janë të zbatueshme për të gjithë punëdhënësit D.-së dhe M. në sektorin publik dhe 

në institucionet edukative arsimore private në mbarë territorin e Republikës së 
Kosovës, ndërsa në nenin 36 par.9 dhe 10 kanë paraparë shpërblimin jubilar dhe 

kompensimin në rast pensionimi.  
 
Gjykata vlerëson se Marrëveshja e Përgjithshme Kolektive në Kosovë dhe Kontratës 

Kolektive e Arsimit Parauniversitar janë të zbatueshme në tërë territorin e 
Republikës së Kosovës që nga data 01/01/2015 e tutje që nënkupton se këto 

dokumente kontraktuale prodhojnë efekt juridik ndaj palëve ndergjyqese.  
 
Gjykata vendosi që paditësi t’ia njoh të drejtën në ... paga jubilare nga ... euro dhe 

... paga për përcjellje në pension nga ... euro, duke u bazuar në nenin 52 dhe 53 të 
Marrëveshjes së Përgjithshme Kolektive në Kosovë dhe nenin 36 par.9 dhe 10 të 
Kontratës Kolektive e Arsimit Parauniversitar sepse paditësi ka përvojë punë mbi ... 

vite si mësimdhënës dhe paga e tij e fundit para pensionit ishte ... euro. 
 

Gjykata vlerëson se e paditura nuk ka prezantuar kurrfarë prove relevante, me çka 
do të argumentohet të kundërtën nga ajo çka pretendon paditësi përveç vendimit të 
A. K. me të cilën në këtë rast mësimdhënësve siç është paditësi i pranohen ... pagat 

për shkuarjen në pension por që ende nuk e kanë kryer këtë obligim për arsye të 
mos ndarjes së buxhetit për këto kategori, andaj gjykata vlerëson e njëjta ka hyrë 
në raport detyrimore me paditësin, në të cilin raport paditësi e ka cilësinë e 

kreditorit, kurse e paditura e ka cilësinë e debitorit. 
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Sipas nenit 8 parag.1 te Ligjit mbi Marrëdhëniet Detyrimore pjesëmarrësit në raport 
detyrimore janë të detyruar që ti përmbushin detyrimet e tyre dhe janë përgjegjës 
për përmbushjen e tyre. 

 
Dispozitat e nenit 245 parg.1 të LDM-së, ka paraparë se “kreditori  në marrëveshjet 
detyrimore është i autorizuar që nga debitori të kërkoj  përmbushjen e detyrimit e 

debitori është i detyruar ta përmbush me ndërgjegje këtë në tërësi ashtu si është e 
paraparë”. 

 
Meqenëse në rastin konkret është vërtetuar se e paditura e ka obligim që t’ia 
kompenson ... paga jubilare dhe ... paga për përcjellje në pension ashtu siç është 

përcaktuar me lartë, prandaj gjykata me zbatimin e dispozitave të lartë cituar, në 
këtë gjendje të vërtetuar faktike e detyroj të paditurën që paditësit t’ia paguaj 
shumën si në dispozitiv të këtij aktgjykimi.  

 
Vendim për shpenzimet e procedurës është bazuar në nenin 450.1 të Ligjit për 

Procedurës Kontestimore sipas së cilës paditëses i pranohen shpenzimet në emër 
përpilimit të padisë ...€, për taks gjyqësore ...€, dhe për një seancë shumën prej ...€ 
gjithsej ... €.  

 
GJYKATA THEMELORE NË GJAKOVË-DEGA NË MALISHEVË 

Departamenti i përgjithshëm-Divizioni Civil 
C.nr.421/17 e datës 30.10.2018 

 

      GJ Y Q T A R I                                                                         
Nehat Qelaj  

 

 
KËSHILLË JURIDIKE: Kundër këtij aktgjykimi është e lejuar e drejta e ankesës në 

afat prej 15 ditësh nga dita e marrjes së aktgjykimit. Ankesa i drejtohet Gjykatës së 
Apelit e Kosovës në Prishtinë, nëpërmes kësaj Gjykate në kopje të mjaftueshme. 


