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C.nr.307/2021
GJYKATA THEMELORE GJAKOVË – DEGA NË RAHOVEC, Departamenti i
Përgjithshëm, Divizioni Civil, gjyqtari Betim Behluli, me bashkëpunëtorin profesional
Armond Qmega, në çështjen juridike të paditësit G. L. nga fshati Radostë, komuna e Rahovecit,
të cilin e përfaqëson përfaqësuesi i autorizuar avokati A. M. nga Rahoveci, sipas autorizimit në
shkresat e lëndës, kundër të paditurës Komuna e Rahovecit, Drejtoria Komunale e Arsimit, të
cilën e përfaqëson av. B. O. nga Rahoveci, sipas autorizimit në shkresat e lëndës, për shkak të
kompensimit të pagave në emër të daljes në pension dhe ushqimit në punë, vlera e kontestit
2,654.43 €uro, pas mbajtjes përfundimit të seancës së shqyrtimit kryesor, më 21.06.2022, merr
këtë:

A K T GJ Y K I M

MIRATOHET kërkesëpadia e paditësit G. E. L. nga fshati Radostë, komuna e
Rahovecit dhe DETYROHET e paditura Komuna e Rahovecit, Drejtoria Komunale e Arsimit,
që paditësit në emër të tri pagave me rastin e pensionimit në shumën prej 2,594.43 €uro, dhe në
emër të shpenzimeve të ushqimit në punë, për vitin 2020 për 60 ditë pune në vlerë prej 2,oo €
për një ditë pune, shumën prej 120,oo €, për kamatën ligjore 8 % në nivel vjetor e cila është duke
rrjedhur që nga data 15.04.2021 (pra nga dita e ushtrimit të padisë e deri më sot), përkatësisht
shumën e përgjithshme 2,654.43 €, të gjitha këto në afat prej 15 ditësh, pas pranimit të këtij
aktgjykimi, nën kërcënim të përmbarimit të dhunshëm, SI ME BAZË.
DETYROHET e paditura që në po të njëjtin afat, paditësit t’i paguaj edhe shpenzimet
procedurale në shumë prej 394,oo €uro me kërcënim të përmbarimit të dhunshëm.

Arsyetim

2021:079500

Paditësi G. L. nga fshati Radostë, komuna e Rahovecit, nëpërmjet përfaqësuesit të tij të
autorizuar kësaj gjykate i ka ushtruar padinë, kundër të paditurës Komuna e Rahovecit, Drejtoria
Komunale e Arsimit, për shkak të kompensimit të pagave në emër të daljes në pension, ushqimit
në punë dhe shpërblimit jubilar.
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Sipas kësaj çështje juridike janë caktuar disa seanca të shqyrtimit kryesor, në të cilën janë
paraqitur përfaqësuesi i paditësit avokati A. M., si dhe përfaqësuesi i të paditurës av. B. O..
Përfaqësuesi i autorizuar i paditësit avokati A. M., ka deklaruar se mbetet në tërësi pranë
padisë dhe kërkesëpadisë, pretendimeve në padi, ritheksoi se këtu paditësi me vendimin e DKAsë, me nr. të Pro.392 prej datës 11.09.2020, ndërsa precizoi kërkesëpadinë pasi që pala ka
realizuar pjesën për shujta për 448 ditë pune dhe atë për periudhën prej datës 18.04.2017 deri më
31.12.2019 dhe po ashtu shpërblimi jubilar për 37 vite përvojë pune tërhiqem nga kjo pjesë e
kërkesëpadisë ndërsa mbetet pranë kërkesës për kompensimin e shujtave ditore dhe atë për vitin
2020 për 60 ditë pune, nga 2 euro për , shumën prej 120 euro, te paraparë në kontratën kolektive
të arsimit të vitit 2017, ndërsa ne pjesën tjetër kërkesëpadia mbetet e pandryshuar sa i përket
kërkesës për obligimin e te paditurës për pagesën e tri pagave përcjellëse në pension në lartësi të
pagës mesatare për tre muajt e fundit, dhe atë për tre muaj shumën prej 864.81 euro. Sa i përket
kontestimet të përfaqësuesit të autorizuar të paditurës se në rastin konkret ka arritur parashkrimi,
nuk qëndron, meqenëse paditësi G. L., është pensionuar me vendimin e të paditurës me nr. të
protokollit 392 prej datës 11.09.2020, pikërisht me datën e përmendur dhe në rastin konkret duhet
të zbatohet kontrata kolektive e Arsimit të Kosovës. Po ashtu kontestimet të përfaqësuesit të
autorizuar të paditurës se kontrata e re kolektive e Arsimit të Kosovës e nënshkruar me datën
22.01.2021 ku në dispozitat të nenit 35 paragrafi 9 është rregulluar se “punëtorët që dalin në
pension përfitojnë pagesë përcjellëse në rastin konkret tri paga mesatare në tre muaj të fundit” e
sipas dispozitave të njëjti nen al.9.1, është rregulluar se “Pagat përcjellëse paguhen nga
punëdhënësi i fundit dhe jo më larg se 30 ditë nga dita e pensionimit”.
Ndërsa në fjalën përfundimtare edhe me tej ngel pranë padisë së ushtruar, kërkesëpadisë,
të thënave të cekura në padi, dhe gjatë seancave gjyqësore të mbajtura në lidhje me ketë duke
theksuar se gjykata e faktit ka zbatuar procedurën e provave, ka proceduar të gjitha provat e
propozuara në padi dhe gjatë seancës se shqyrtimit gjyqësor dhe atë ka administruar provat e
administruara dhe në mënyrë të themeltë ka vërtetuar faktin se këtu paditësi ka qenë në
marrëdhënie pune pranë të paditurës, dhe në bazë të kontratës kolektive të arsimit e paditura ka
qene e obliguar të ia kompensoj shujtat ditore, dhe pagat përcjellëse në pension, e të cilat e
paditura ende nuk i ka përmbush edhe përkundër kërkesës se paditësit qe e njëjta te ia përmbush
obligimin bazuar ne kontratën kolektive. I propozoi gjykatës që kërkesëpadinë e paditësit G. L.
nga, ta aprovoj, si me bazë, dhe te obligoj të paditurën që t’ia kompensoj shujtat ditore për vitin
2020 dhe pagat përcjellëse në pension. Shpenzimet e procedurës i ka kërkuar sipas tarifës se
Odës së Avokatëve.
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Përfaqësuesi i autorizuar i të paditurës av. B. O., ka deklaruar se e konteston
kërkesëpadinë e paditësit, mbesin theksimeve si në përgjigje në padi ku kemi theksuar se të
paditurës i mungon legjitimiteti real - pasiv për shkak se nuk është nënshkruese e kontratës
kolektive ndërsa MASHT- të nuk ka alokuar mjetet e nevojshme për zbatimin e dispozitave të
kontratës që kanë implikime financiare. Fillimisht meqenëse paditësi është i përfshirë ne disa
padi e në situatën e krijuar për shkak se janë numër i konsiderueshëm mësimdhënës paditës,
rezervojmë të drejtën ne vazhdim të procedurës të kontestoj ne tërësi padinë e paditësit edhe për
faktin se i njëjti mund të jetë përshirë ne padi tjera me objekt të njëjtë të shqyrtimit. Në kuptim
të procedurës konsiderojmë se padi është parashtruar ne kohen kur nuk ka qenë ne fuqi kontrata
kolektive e arsimit e vitit 2017 sepse e njëjta sipas fuqisë ligjore ka qenë ne fuqi prej datës
18.04.2017 deri me 17.04.2020.
Ndërsa në fjalën përfundimtare ka deklaruar se në bazë të bazës juridike në të cilën thirret
padia dhe kërkesëpadia e paditësve e që është Kontrata Kolektive e Arsimit padyshim se mund
të konkludohet se të paditurës i mungon legjitimiteti pasiv për shkak se nuk është nënshkruese e
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Kontratës Kolektive të Arsimit në nivel të komunës siç parasheh Ligji i Punës për nënshkrimin
e kontratave në tri nivele, në nivel vendi, në nivel dege dhe në nivel të ndërmarrjes. Për të zbatuar
dispozitat që kanë implikime financiare të kontratës kolektive, në të njëjtën janë paraparë
dispozitat e nenit 46 të Kontratës Kolektive për mënyrën e sigurimit të mjeteve financiare dhe
alokimin e të njëjtave të nivelit lokal në vijë të veçantë buxhetore për të kryer obligimet sipas
nenit 35 paragrafi 5,7 dhe 9 të Kontratës Kolektive. Këtyre dispozitave nuk i janë përmbajtur
nënshkruesit e Kontratës Kolektive që janë MASHT-i dhe SBASHK-u. Propozimi i palës së
paditur për bashkimin e lëndëve me bazë të njëjtë juridike e që është Kontrata Kolektive e
Arsimit ka të bëjë me të gjitha paditë që gjykata i ka pranuar nga paditësit të një shkolle të
caktuar. Andaj aprovimi i kërkesëpadisë së paditësve cenon rëndë sigurinë juridike të Komunës
së Rahovecit si palë e vetme e paditur. Komuna e Rahovecit në parim nuk i kundërshton
dispozitat e Kontratës Kolektive të Arsimit, po mos zbatimi i dispozitës të nenit 46 nga palët
nënshkruese të kontratës për sa i përket planifikimit sigurimit dhe alokimit të mjeteve të
nevojshme për zbatimin e dispozitave që kanë implikime financiare është pamundësuar zbatimi
në tërësi i kësaj kontrate. Mbi këtë bazë i propozojmë gjykatës që kërkesëpadinë e paditëseve ta
refuzojë si të pa bazë. Ritheksoi se, në asnjë fjali të dispozitave të nenit 7 nuk është përcaktuar
se e paditura duhet të paguajë kompensimin mbi bazën e kualifikimit, aq më tepër se në asnjë
dispozitë e nenit 7 të KKAK të vitit 2017 nuk është përcaktuar shprehimisht se mësimdhënësit
duhet të kompensohen mbi bazën e kualifikimit. Sipas asaj që është përcaktuar me dy fjali në
par.1 të nenit 7 të KKAK-së, lë të kuptohet se, me licencim fitohet e drejta në punë, avancim,
karrierë dhe zhvillim profesional në bazë të legjislacionit të punës në fuqi, dhe fjalia e dytë: të
punësuarve u mundësohet kualifikimi pa shkëputje nga puna sipas legjislacionit të arsimit në
fuqi. Pra, në asnjë rast nuk bëhet fjalë për kompensim dhe që këtë kompensim duhet ta bëjë e
paditura si punëdhënëse. Paditësit sipas shkresave të bashkëngjitura në padi, nuk kanë
argumentuar me asnjë provë se kanë parashtruar kërkesë para DKA-së, në mënyrë që të fitohet
baza juridike për t’iu drejtuar gjykatës për shqyrtimin e padisë nga marrëdhënia e punës, në
kuptim të dispozitave të Ligjit të Punës. Kërkesëpadia në aspekt të vlefshmërisë të KKAK-së,
nuk ka bazë ligjore, për arsye se KKAK ka qenë në fuqi nga data 18.04.2017 – 18.04.2020, kjo
edhe në kuptim të nenit 90 par.4 të Ligji të Punës, me të cilin është përcaktuar se kontrata
kolektive mund të lidhet në një afat të caktuar kohor, por jo më gjatë se 3 vite. Kontrata e re e
arsimit e vitit 2021 ka përcaktuar rregulla tjera dhe afate tjera për zbatim dhe e njëjta nuk mund
të zbatohet në rrugë gjyqësore para vitit 2023. Andaj, konsiderojmë se kërkesëpadia e paditësve
përtej datës 18.04.2020 është e pabazuar dhe e njëjta duhet të refuzohet si e parakohshme.
Paditësit kanë ushtruar padi me datë 15.04.2021, me të cilën kanë kërkuar kompensimin në emër
të kualifikimit për periudhën kohore prej 18.04.2017 deri më 31.12.2020. Paditësit kanë kërkuar
kompensim përtej vlefshmërisë së Kontratës Kolektive të Arsimit 2017, e cila kontratë ka qenë
në fuqi deri më datë 18.04.2020. Vlefshmërinë e Kontratës Kolektive e ka përcaktuar neni 90
par.4 të Ligjit të Punës me të cilin është përcaktuar se: “Kontrata Kolektive mund të lidhet për
një periudhë të caktuar, jo më shumë se tri vjet”, ashtu që sipas nenit 4 par.1 të Ligjit të Punës
parashihet se “Dispozitat e Kontratës Kolektive, Aktit të Brendshëm të Punëdhënësit dhe
Kontratës së Punës, duhet të jenë në përputhje me dispozitat e këtij ligji”. Kontrata e vitit 2021
ka përcaktuar rregulla tjera për pagesat e kompensimeve dhe sipas të njëjtës nuk mund të
kërkohet kompensim para vitit 2023. Nga kjo rezulton se, kërkesëpadia e paditësve përtej datës
18.04.2020 është e pabazë, sepse në këtë periudhë nuk ka pasur Kontratë Kolektive të Arsimit.
Kontrata e Kolektive e Arsimit e lidhur më 22.01.2021 nuk ka efekt retroaktiv, për çka rezulton
se e paditura nuk ka detyrim që paditësve t’u paguaj shumat në emër të ushqimit, udhëtimit, apo
kompensime tjera sipas dispozitave të kontratës që kanë implikime financiare, për periudhën
kohore prej datës 18.04.2020 deri më 22.01.2021. Gjithashtu, afati për pagesat sipas dispozitave
të nenit 35 të KKAK-së, është parashkruar në tërësi, në përputhje me Procesverbalin
Nr.797/2021, i dt. 21.10.2021, lidhur me mbajtjen e kolegjiumit të gjyqtarëve të Gjykatës së
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Apelit të Kosovës, për unifikimin e praktikës gjyqësore, në pjesën II, sa i përket çështjes se kur
duhet të llogaritet afati i parashkrimit, është nxjerrë konkluzioni se afati i parashkrimit duhet të
llogaritet nga momenti kur ka hyrë në fuqi Kontrata. Paditësit kanë parashtruar padi në gjykatë
më 27.07.2021, në këtë mënyrë konsiderojmë se kërkesëpadia është parashkruar në tërësi, ngase
nga hyrja në fuqi e KKAK-së më 18.04.2017 deri në parashtrimin e padisë në gjykatë më
27.07.2021, kanë kaluar më shumë se tri vite. I kundërshtojmë në tërësi shpenzimet procedurale
të kërkuara nga pala paditëse si më lartë. Mbi këtë bazë i propozoi gjykatës që kërkesëpadinë e
paditësve ta refuzojë si të pabazë si dhe të obligojë paditësit që në emër të shpenzimeve
procedurale, të paditurës t’i paguajnë shumën sipas vlerës së kontestit në përputhje me tarifën,
si dhe shpenzimet tjera që mund të krijohen, varësisht nga zhvillimi i procedurës civile, të cilat
mjete të derdhen në xhirollogarinë e të paditurës Komuna e Rahovecit 100 6502 5000 0012,
pranë BQK-së, në afat prej 15 ditëve, pas plotfuqishmërisë së aktgjykimit.
Për të vërtetuar faktet vendimtare në lidhje me këtë çështje kontestimore, gjykata i ka
zbatuar provat duke bërë shikimin në qarkullimin e llogarisë bankare për periudhën 01.01.2020
- 30.09.2020, ka bërë shikimin në vendimin e përfundimit të marrëdhënies së punës me nr.392
të datës 11.09.2020, ka bërë shikimin në vërtetimin të lëshuar me datë 30.09.2020 me nr.02-254
nga Drejtoria e shkollës SHFMU “Skender Kastarti”, prej të cilit vërtetohet se paditësi ka
përvojën e punës gjithsej prej 28 vite, 11 muaj dhe 17 ditë, ka bërë shikimin në kërkesën drejtuar
DKA-së, me nr. 996 me datë 10.03.2021, ka bërë shikimin në listën e pagave për muajin janar,
si dhe ka bërë shikimin në konstatimin të lëshuar nga Drejtori i DKA-së, me nr.04/297 me datë
03.06.2022.
Pas analizimit dhe vlerësimit të secilës provë veç e veç dhe të gjitha së bashku, bazuar në
dispozitat të neneve 7 dhe 8 të LPK-së, duke i vlerësuar deklarimet e ndërgjyqësve dhe në bazë
të bindjes së vetë të lirë, është konstatuar se kërkesëpadia e paditësit është e bazuar dhe e njëjta
është aprovuar.
Gjatë procedurës së provave, kjo gjykatë si provë të veçantë, ka proceduar vendimin mbi
përfundimin e marrëdhënies së punës nga Drejtori A. M., nr.392 të datës 11.09.2020, dhe se nga
ky vendim, gjykata pa kusht ka vërtetuar faktin relevant se këtu paditësi G. L. i cili ka qenë i
sistemuar në punët dhe detyrat e punës si mësimdhënës në SHFMU “Skender Kastrati” në
Radostë, i ka pushuar marrëdhënia e punës me datën 29.09.2020, edhe pse ky fakt as që ishte
kontestues mes palëve në procedurë, por kontestues ishte fakti i tre pagave mujore në emër të
pensionimit.
Gjatë procedurës së provave, kjo gjykatë, si provë të veçantë, ka proceduar konstatimin
të lëshuar nga Drejtori i DKA-së, me nr.04/297 me datë 03.06.2022, ka konstatuar se ka gjithsej
65 ditë pune.
Me shikimin në kërkesën ushtruar Drejtorisë së Arsimit me nr. 996 me datë 10.03.2021,
me të cilën paditësi kërkoi të i paguhen tri pagat përcjellëse dhe pagat jubilare, të parapara sipas
Kontratës Kolektive.
Me shikimin në listën e pagave për muajin janar vërtetohet se paditësi ka realizuar pagën
për muajin janar në shumë prej 783,oo €.
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Sipas dispozitave të nenit 52 të Marrëveshjes së përgjithshme të Kosovës, ku këtë
marrëveshje, ka nënshkruar dhe garantuar për zbatim edhe ish kryeministri prej datës
18.03.2014, sipas dispozitave të nenit 53, në mënyrë të prerë është rregulluar se “I punësuari
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me rastin e pensionimit, gëzon të drejtën në pagesën përcjellëse në lartësi prej tre (3) paga
mujore, që i ka marrë për tre muajit e fundit”.
Sipas dispozitës së nenit 35.7 të Kontratës Kolektive e Arsimit të Kosovës, e datës
18.04.2017, është paraparë se: “ Të punësuarve, u sigurohet kompensimi për ushqim gjatë
punës për ditët e pranisë në punë, vlera e kompensimit të shpenzimit të ushqimit në punë për
një ditë pune është 2 (dy) euro për të punësuarit që kanë marrëdhënie e punës primare në
institucionet arsimore”.
Në mes palëve ndërgjyqëse nuk ishte kontestuese se paditësi tek e paditura kanë qenë në
marrëdhënie pune, e caktuar në vendin e punës Mësimdhënës. Me vendimin e Drejtorit të DKAsë, të njëjtit i është ndërprerë marrëdhënia e punës, për shkak të arritjes së moshës 65 vjeçare
(pensionimit).
Në bazë të gjendjes faktike të vërtetuar dhe provave të administruara në këtë çështje
kontestimore, gjykata ka ardhur në përfundim se, kërkesëpadia e paditësit duhet të aprovohet në
tërësi. Kjo ngase në bazë të provave të administruara është vërtetuar se paditësi ka qenë në
marrëdhënie pune tek e paditura deri me 29.09.2020, kur të njëjtit me vendim të të paditurës i
është ndërprerë kontrata e punës për shkak të arritjes së moshës së pensionit.
Si përfundim gjykata vlerësoi se kjo e drejtë i takon paditësit në kuptim të dispozitave të
lartcekura, për çka dhe vendosi që kërkesëpadinë e paditësit ta aprovoj në tërësi si të bazuar dhe
e detyroi të paditurën që paditësit t'ia paguajë pagat në emër të pensionimit dhe shujtave si në
dispozitiv të këtij aktgjykimi.
Duke vërtetuar në këtë mënyrë gjendjes faktike me prova materiale bindëse, e duke u
mbështetur në dispozitat e nenit 35.7 të Kontratës Kolektive e Arsimit të Kosovës, kjo gjykatë,
vendosi si në dispozitiv të këtij aktgjykimi.
Vendimin mbi kamatën, gjykata e mori në kuptim të nenit 382, të LMD-së.
Vendimin mbi shpenzimet procedurale, gjykata e mbështeti në harmoni me dispozitat e
nenit 452.1 të LPK-së, dhe vendosi që e paditura t’ia kompensoj paditësit shumën prej 394,oo
€uro e që kanë të bëjnë: për përpilimin e padisë shumën prej 104,oo €, për taksën gjyqësore
shumën prej 20,oo €, për përfaqësim në dy seanca shumën prej 270,oo €uro.
GJYKATA THEMELROE GJAKOVË – DEGA RAHOVEC,
C.nr.307/2021, më 26.07.2022
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UDHËZIMI JURIDIK: Kundër këtij aktgjykimi është e lejuar ankesa në afat prej 7 ditëve nga
dita e pranimit. Ankesa dërgohet përmes kësaj gjykate, për gjykatën
e Apelit në Prishtinë – divizionit civil.
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