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Numri i lëndës: 2020:169864 

Datë: 06.07.2022 

Numri i dokumentit:     03207855 

 

C.nr.493/20  

 

GJYKATA THEMELORE GJAKOVË – DEGA NË RAHOVEC, Departamenti 

i Përgjithshëm, Divizioni Civil, me gjyqtarin Besmir Juniku, me bashkëpunëtorin profesional 

Samir Morina, në çështjen juridike kontestimore të paditësit M. H. nga fshati Ratkoc, Komuna 

Rahovec, të cilin e përfaqëson i autorizuari av. R. H. nga Rahoveci, kundër të paditurës Komuna 

Rahovec– Drejtoria Komunale për Arsim, të cilën e përfaqëson i autorizuari av. B. O. nga 

Rahoveci, baza juridike: kompensim i pagave për përcjelljen në pension dhe për shpërblimin 

jubilar, vlera e kontestit 2,003.64 €uro, pas mbajtjes së shqyrtimit kryesor dhe publik të datës 

24.06.2022, në prezencën e palëve ndërgjyqëse, ndërsa me datë 06.07.2022 merr këtë: 

 

A K T G J Y K I M 

 

 

I.REFUZOHET kërkesëpadia e paditësit M. H. nga fshati Ratkoc, Komuna Rahovec, 

me të cilën ka kërkuar që të detyrohet e paditura Komuna Rahovec-Drejtoria Komunale e Arsimit 

që në emër të shpërblimit jubilar për 43 (dyzet e tre) vite e 3 (tre) muaj të përvojës së punës të ia 

paguaj tri paga bazë prej 333.94 €uro dhe në emër të përcjelljes në pension të datës 13.04.2014 

t’ia paguaj tri paga bazë prej 333.94 €uro, në vlerën e përgjithshme prej 2,003.64 (dymijë e tre 

euro e gjashtëdhjetë e katër cent) €uro, me kamatë ligjore prej 8% , nga dita e paraqitjes së padisë 

e deri në pagesën definitive, të gjitha në afat prej 7 (shtatë) ditësh pas pranimit të aktgjykimit, si 

tërësisht e pabazuar. 
 

II. Secila palë i bart shpenzimet e veta procedurale. 

 

A r s y e t i m 

 

Paditësi M. H. nga fshati Ratkoc, Komuna Rahovec, përmes të autorizuarit av. R. H. 

nga Rahoveci, me datë  14.08.2018 në këtë gjykatë ka parashtruar padi kundër të paditurës 

Komuna e Rahovecit – Drejtoria Komunale për Arsim, me objekt kontesti kompensimin i 

pagave për përcjelljen në pension dhe për shpërblimin jubilar, vlera e kontestit 2.003,64 €uro. 

Gjykata me Aktvendimin C.nr.254/2018 të datës 17.08.2018 e ka ndërprerë procedurën 

kontestimore. Paditësi me parashtresën e datës 29.05.2020 ka kërkuar vazhdimin e procedurës. 
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Pretendimet e palëve ndërgjyqëse 

 

Paditësi përmes të autorizuarit av.R. H. nga Rahoveci, në padi, gjatë shqyrtimit kryesor 

dhe në fjalën                        përfundimtare ka theksuar se paditësi ka qenë në marrëdhënie të rregullt të punës 

pranë të paditurës në SHFMU “4 Dëshmorët” në Ratkoc, Komuna Rahovec, përkatësisht në 

pozitën mësimdhënësit dhe atë duke filluar nga data 01.09.1970 e deri me datë 14.04.2014 

(koha kur paditësi ka dalë në pension), ashtu që gjatë kësaj periudhe ka pasur përvojë pune 

prej 43 vjet e 3 muaj. Ndër të tjera ka shtuar se sipas Kontratës Kolektive të Arsimit 

Parauniversitar në Kosovë të datës 11.04.2014, paditësit i takojnë kompensimi i  shpërblimit 

jubilar për dyzet e tri (43) vite e  tre (3) muaj përvojë pune në vlerën e tri (3) pagave bazë në 

shumën prej 3x333,94 €uro, në shumën e përgjithshme prej 1.001,82 €uro, si dhe në emër të 

tre (3) pagave me rastin e pensionimit shumën prej 3x339,94 €uro, në shumën e prej 1.001,82 

€uro, e që përbën shumën e përgjithshme prej 2.003,64 €uro. Gjykatës i ka propozuar që 

kërkesëpadinë ta aprovojë në tërësi si të bazuar dhe ta detyroj të paditurën në pagesën e shumës 

së përgjithshme në vlerën prej 2.003,64 €uro, me kamatë ligjore prej 8 % nga data e ushtrimit 

të padisë 14.08.2018 e deri në pagesën definitive. Shpenzimet procedurale i ka kërkuar në 

vlerën prej 364,60 €uro, në të cilën përfshihen: taksa gjyqësore në vlerë prej 21,00 €uro, 

përpilimi i padisë shuma prej 104,oo €uro, përfaqësim në një (1) seancë gjyqësore nga 135,00 

€uro, si dhe në emër të përpilimit dhe precizimit të kërkesëpadisë shumën prej 104,00 €uro, të 

gjitha këto në afat prej shtatë (7) ditësh, pas pranimit të aktgjykimit nën kërcënimin e 

përmbarimit të dhunshëm. 

E paditura përmes të autorizuarit av.B. O. nga Rahoveci, në përgjigje në padi, gjatë 

shqyrtimit kryesor dhe në fjalën përfundimtare ka theksuar se: e konteston në tërësi 

kërkesëpadinë e paditësit si dhe precizimin e saj. Duke theksuar se paditësi ka parashtruar padi 

në gjykatë në vitin 2018, ndërsa me aktvendimin për pensionim është pensionuar më datë 

13.04.2014, me provojë pune mbi 43 vite, ndërsa padinë e ka mbështetur në  dispozitat Kontratës 

Kolektive të Arsimit Parauniversitar në Kosovë të datës 11.04.2014, e që në këtë çështje të 

paditurës i mungon legjitimiteti real pasiv, pasi që kontratën në fjalë e ka nënshkruar MASHT-

i dhe SABSHK-u, të njëjtat nuk kanë zbatuar dispozitat që kanë implikime financiare të vetë 

kontratës që të sigurohen fonde për zbatimin e së njëjtës. E paditura ka pranuar mjete në 

shumën prej 22,967.00 €uro, krejt këto në emër të pagesës së pagave përcjellëse në vitin 2019. 

Po ashtu ka theksuar se paditësi nuk i ka shtjerrur mundësitë ligjore në procedurën 

administrative. Gjykatës i ka propozuar që kërkesëpadinë e paditësit ta refuzojë në tërësi si të 

pabazuar. 

Gjendja faktike e vërtetuar 

 

Për të vërtetuar gjendjen faktike në mënyrë të plotë gjykata ka bërë administrimin e 

këtyre provave: Aktvendimin për pensionim nr.ref. 01/219, të lëshuar më datë 13.08.2018 nga 

Komuna Rahovec – Drejtoria Komunale për Arsim, Vërtetim i përvojës së punës me nr. 01/415 

të datës 30.04.2014, të lëshuar nga SH.F.M.U “Katër Dëshmorët” - Ratkoc, Komuna Rahovec 

dhe Raporti i Qarkullimit Bankar në emër të M. H., të lëshuar nga Banka Private për Biznes 

(BPB) me datë 23.06.2022. 

 

Gjykata ka vërtetuar faktin se për palët ndërgjyqëse nuk është kontestuese se paditësi 

ka themeluar marrëdhënie pune pranë të paditurës në SH.F.M.U “Katër Dëshmorët”, në 

Ratkoc, Komuna Rahovec, në pozitën mësimdhënës dhe ka 43 (dyzet e tre) vite e 3 (tre) muaj 

përvojë pune. 
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Gjykata me shikimin në provat Aktvendimin për pensionim nr.ref. 01/219, të lëshuar më 

datë 13.08.2018 nga Komuna Rahovec – Drejtoria Komunale për Arsim, Vërtetim i përvojës së 

punës me nr. 01/415 të datës 30.04.2014, të lëshuar nga SH.F.M.U “Katër Dëshmorët” - 

Ratkoc, Komuna Rahovec, të cilave ua dha besimin e plotë, ka vërtetuar faktin se paditësi ka 

themeluar marrëdhënie pune pranë të paditurës prej datës 01.09.1970 e deri me datë 

14.04.2014 (koha e ndërprerjes së marrëdhënies së punës për shkak të arritjes së moshës së 

pensionimit). Paditësi ka punuar në pozitën arsimtar i mësimit klasor dhe deri në ndërprerjen 

e marrëdhënies së punës datë 14.04.2014 ka arritur përvojë pune prej 43 (dyzet e tre) vjet e 3 

(tre) muaj. 

 

Gjykata me shikimin në provën Raporti i Qarkullimit Bankar në emër të M. H., të 

lëshuar nga Banka Private për Biznes (BPB) me datë 23.06.2022, të cilës ia dha besimin e 

plotë ka vërtetuar faktin se paditësi deri me datë 31.03.2014 ka pranuar pagën e fundit neto në 

vlerën prej 333.94€uro. 

 

Baza ligjore dhe vlerësimi përfundimtar i gjykatës. 

 

Gjykata pas vlerësimit të pretendimeve të palëve ndërgjyqëse, analizimit të provave të 

nxjerra 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 së bashku dhe ka gjetur se: kërkesëpadia 

e paditësit duhet të refuzohet si e pabazuar. 

 

Ligji Nr.03/L-212 i Punës, në neni 90 parg. 5 e përcakton se: “Marrëveshja Kolektive 

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

Marrëveshjen e tillë Kolektive”. 

 

Marrëveshja e Përgjithshme Kolektive e Kosovës e datës 18.03.2014, neni 82 par.1 

dhe 2 e përcakton ” 1.Kjo Marrëveshje e Përgjithshme Kolektive e Kosovës (MPKK) e 

nënshkruar nga Partnerët në Këshillin Ekonomiko – Social të Kosovës, hyn në fuqi nga data 

01.01.2015 dhe par. 2.Kjo marrëveshje publikohet në Gazetën Zyrtare”. 

 

Paditësi në kërkesëpadi ka kërkuar pagat përcjellëse në emër të pensionimit dhe 

shpërblimin jubilar për datën 14.04.2014, përkatësisht koha kur paditësit i është ndërprerë 

marrëdhënia e punës për shkak të pensionimit. Në këtë rast sipas dispozitave të potencuara 

Marrëveshja e Përgjithshme Kolektive e Kosovës  ka hyrë në fuqi nga data 01.01.2015 dhe nga 

kjo periudhë ka filluar të ketë efekt juridik, përkatësisht zbatim, ndërsa paditësi kërkesën e tij 

e parashtron për datën 14.04.2014 (data e pensionimit), në kohën kur Marrëveshja Kolektive 

nuk ka qenë në fuqi, prandaj si e tillë nuk mund të ketë zbatim në mënyrë retroaktive. Në këtë 

kuptim meqenëse periudha kohore kur kërkohet kompensimi për shpërblim jubilar dhe paga 

përcjellëse nuk ka bazë ligjore, nuk ka Kontratë Kolektive në fuqi, si e tillë kërkesëpadia në 

tërësi është e pathemeltë. 

 

Gjykata ka analizuar edhe pretendimet tjera të palëve ndërgjyqëse, mirëpo të njëjtat 

nuk kanë ndikim në vendosjen ndryshe nga dispozitivi i këtij aktgjykimi. 

 
Vendimin mbi shpenzimet procedurale, gjykata e mbështeti në harmoni me dispozitat 

e nenit 450 të LPK-së, që secila palë t’i bartë shpenzimet e saj të procedurës. 

 
Andaj, në bazë të gjendjes faktike të cekur më lartë e duke u bazuar në dispozitat e 

nenit 143 të LPK-së, është vendosur si në dispozitiv të aktgjykimit. 
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GJYKATA THEMELORE GJAKOVË – DEGA RAHOVEC 

C.nr.493/2020, me datë 06.07.2022. 

B. Profesional                                                                                                     Gj y q t a r i , 

Samir Morina                                                                                                    Besmir Juniku 

 

 

 

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

15 (pesëmbëdhjetë) ditëve, nga dita e pranimit të këtij aktgjykimi. Ankesa paraqitet nëpërmjet 

kësaj gjykate, për Gjykatën e Apelit, Divizioni Civil në Prishtinë. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


