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Numri i lëndës: 2020:047145 

Datë: 05.05.2021 

Numri i dokumentit:     01758690 

 

C.nr.833/20 

GJYKATA THEMELORE NË GJILAN, Departamenti i Përgjithshëm-Divizioni Civil, 

me gjyqtarin Gazmend Ajvazi, në çështjen kontestimore të paditëses A. J-M nga Gjilani, të 

cilën e përfaqëson sipas autorizimit Kaqusha Avdiu-Sylejmani, avokate nga Gjilani, kundër të 

paditurës Komuna e Gjilanit – Drejtoria Komunale e Arsimit në Gjilan, të cilën sipas 

autorizimit e përfaqëson përfaqësuesi i saj i ligjor B. M nga Gjilani, me objekt kontesti, 

kompensimin e shpërblimit jubilar si dhe kompensimin e ushqimit, pas mbajtjes së shqyrtimit 

gjyqësor të datës 29.04.2021, ndërsa me datën 05.05.2021 përpiloi këtë: 

A K T G J Y K I M 

I. APROVOHET kërkesëpadia e paditëses A. J-M nga Gjilani e paraqitur kundër të paditurës 

Komuna e Gjilanit – Drejtoria Komunale e Arsimit në Gjilan dhe DETYROHET e paditura që 

paditëses t‟ia paguaj në emër të shpërblimit jubilar shumën prej 315.75 €, si dhe në emër të 

kompensimit të ushqimit, shumën e të hollave në lartësi prej 1,264.00 € ( për 632 ditë), 

respektivisht shumën e përgjithshme prej 1,579,75 €, me kamatë ligjore prej 8%, duke 

llogaritur nga dita e ushtrimit të padisë datës 18.11.2020,  e deri në pagesën definitive, e të 

gjitha këto në afat prej 7 ditësh nga dita e plotëfuqishmërisë së këtij aktgjykimi, nën 

kërcënimin e përmbarimit të dhunshëm. 

 

II. OBLIGOHET e paditura në emër të shpenzimeve procedurale t‟ia kompensojë paditësit 

shumën prej 270 €, në afat prej 7 ditëve nga dita e plotëfuqishmërisë së këtij aktgjykimi, nën 

kërcënimin e përmbarimit të dhunshëm. 

A r s y e t i m i 

Fillimisht paditësja në këtë gjykatë më datë 18.11.2020 përmes të autorizuarës së saj, ka 

paraqitur padi kundër të paditurës, ndërsa seancën e datës 29.04.2021 ka bërë zvogëlimin e 

kërkesëpadisë, ku nga shuma prej 1619.75 €,  tani ka kërkuar kompenzimin në shumë të 

përgjithshme prej  1579.75 € dhe atë për shpërblimin jubilar shumën prej 315.75 €, ndërsa për 

kompenzimin e ushqimit për 632 ditë pune shumën prej 1264.00 €,  me kamatë ligjore prej 8 % 

ne vit, duke filluar nga dita e ushtrimit te padisë e deri në pagesën definitive dhe shpenzimet e 

procedures, të gjitha këto në afat prej 7 dite nga dita e plotfuqishmërisë së këtij aktgjykimi, nën 

kërcënimin e përmbarimit të dhunshëm.  

Gjykata në këtë çështje juridike kontestimore pas shqyrtimit paraprak të padisë, ka nxjerrë 

aktvendimin për përgjigje në padi më dt.28.09.2020,  ku e paditura aktvendimin së bashku me 
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padinë e ka pranuar më datën 30.09.2020, e cila datë është konfirmuar përmes fletëkthesës së 

gjykatës.   

Me aktvendimin për përgjigje në padi,  gjykata e ka njoftuar të paditurin për detyrimin ligjor 

për dhënie të përgjigjes në padi dhe për pasojat ligjore që do ti ketë nëse nuk paraqet  përgjigje 

në padi, për mundësinë që gjykata të marrë aktvendim për shkak të mosbindjes. 

E paditura në përgjigje në padi e ka kundërshtuar në tërësi kërkesëpadinë e paditësit, për arsye 

se konsideron se Gjykata Themelore në Gjilan në këtë çështje juridike nuk ka kompetencë 

lëndore nga fakti se kompetente për këtë qështje është Gjykata Themelore në Prishtinë- 

Departamenti Administrativ, gjithashtu paditësja kërkesëpadinë e saj e bazon në Kontratën e 

Përgjithshme Kolektive të Kosovës e miratuar dhe nënshkruar nga MASHT(Ministria e 

Arsimit, Shkencës, dhe Teknologjisë) dhe SBASHK, (Sindikata e Bashkuar e Arsimit, Skencës 

dhe Kulturës), respektivisht në dispozitat e nenit 35 pika 8 dhe nenit 35 pika 7 të kësaj 

kontrate, gjersa ka  konsideruar  se kjo kontratë nuk prodhon efekte juridike dhe nuk krijon të 

drejta dhe detyrime ndaj Komunës së Gjilanit si e paditur në këtë rast. Po ashtu ka theksuar se 

kjo kontratë nuk është në fuqi për disa arsye konkrete: Ligji Nr.04/L-131 për skemat 

pensionale të financuara nga Shteti i dt. 06 Maj 2014, nuk ka paraparë një të drejtë të tillë sipas 

padisë dhe kërkesëpadisë dhe se çdo marrëveshje që parasheh të drejta jashtë këtij ligji nuk 

prodhon kurrfarë efekti juridik.  Tutje ka theksuar se, kjo kontratë kolektive në hyrje të saj 

bazohet në Ligjin e Punës i cili nuk  parasheh një të drejtë të tillë të beneficioneve, pasi neni 

77, i këtij ligji  potencon se pensioni i vjetërsisë dhe i parakohshëm rregullohen me ligj të 

veçantë. Pagat jubilare sipas Kontraës Kolektive të Arsimit mund të relalizohen pas çdo 10 

viteve  dhe se afati i realizimit të kësaj kërkese është 30 ditë nga koha e të drejtës për 

kompensim, ndërsa në rastin konkret kemi tejkalim të afatit ligjor të realizimit të kësaj kërkese 

d.m.th. paditësi nuk e ka kërkuar realizimin e kësaj kërkese në afat prej 30 ditësh. Gjithashtu 

konsiderojm se kjo padi nuk duhet të aprovohet pasi që do të ketë cenim të rëndë të dispozitave 

ligjore të LVL pasi që dokumenti i emërtuar si Kontrata Kolektive e Arsimit e dt.18.04.2017 

nuk është nënshkruar nga Komuna e Gjilanit. 

E autorizuara e paditëses si në shqyrtimin përgatitor, kryesor ashtu edhe në shpjegime 

përfundimtare ka mbetur në tërësi  pranë thënieve në padi dhe kërkesëpadi, si dhe prezcizimit 

të saj në seancën e dt.29.04.2021,  duke kërkuar nga gjykata që të  aprovohet kërkesëpadia e 

paditëses  të obligohet  e paditura që paditëses, t‟ia paguajë në emër të shpërblimit jubilar 

shumën prej 315.75 €, si dhe në emër të kompensimit të ushqimit, shumën e të hollave në 

lartësi prej 1264.00 € ( për 632 ditë), respektivisht shumën e përgjithshme prej 1,579.75 €, me 

kamatë ligjore prej 8 % ne vit, duke filluar nga dita e ushtrimit te padisë e deri në pagesën 

definitive, të gjitha këto në afat prej 7 dite nga dita e plotfuqishmërisë së këtij aktgjykimi, nën 

kërcënimin e përmbarimit të dhunshëm dhe i ka kërkuar edhe shpenzimet e procedurës në 

shumën prej 270€. 

Përfaqësuesi ligjor i të paditurës si në shqyrtimin përgatitor, kryesor ashtu edhe në shpjegime 

përfundimtare ka mbetur në tërësi  pranë  përgjigjes në padi, duke e kundërshtuar në tërësi 

padinë dhe kërkesëpadin e paditësit për arsye se Komuna e Gjilanit nuk është nënshkruese e 

kontratës kolektive të arsimin dhe se e njejta nuk prodhon efekte juridike ndaj saj, më tej shton 

se në Vërtetimin e lëshuar nga SHFMU “Thimi Mitko” me nr të prot.03/287, figurojnë më 

tepër ditë të pranisë në punë sa që janë të parapara me kalendarin shkollor, gjë që eshte në 

kundërshtim me nenin 35 par.7 të kontratës kolektive.  

Gjykata për të vepruar drejtë dhe për ti vërtetuar pretendimet e palëve ndërgjyqëse në këtë 

çësthje kontestimore ka administruar dhe vlerësuar këto prova materiale: Kontrata e punës për 

mësimdhënës në kohë të pacaktuar nr prot. ... e datës 01.09.2016, Vërtetimi i SHFMU “....” në 
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Gjilan, nr. Prot. ... i dt. 17.12.2019, Lista e Pagave për muajin Nëntor të vitit 2019 të datës 

26.11.2019, Kërkesa për kompenzimin e punëtorëve drejtuar DKA-se me nr. ... e datës 

12.02.2020, Vërtetimi i SHFMU “...” në Gjilan, nr. Prot. ... i dt. 08.06.2020, Referenca e 

SHFMU “...” ne Gjilan me nr. ... te dates 14.04.2021 

Pas vlerësimit me kujdes të secilës provë veç e veç dhe të gjithave së bashku si në kuptim të 

nenit 8 të LPK si dhe në bazë të rezultatit të gjithmbarshëm të procedurës kontestimore, gjykata 

vërtetoi këtë gjendje faktike: 

Në bazë të Kontrata e punës per mësimdhënës në kohë të pacaktuar me nr të prot.... e dates 

01.09.2016, gjykata vertetoi faktin se paditësja ka lidhur kontratë pune me të paditurën më 

datën 01.09.2016, ku edhe tani punon si mësimdhënëse e ciklit klasor, në shkollën  SHFMU 

“...” në Gjilan.  

Nga Vërtetimi i SHFMU “...” në Gjilan, nr. Prot. ... i dt. 17.12.2019, gjykata vërtetoi faktin se 

paditësja ka filluar të punojë në SHFMU „... prej datës 16.10.2003 ku ka 21 vite përvojë pune.  

Nga Lista e Pagave per muajin Nentor te vitit 2019 të datës 26.11.2019, gjykata vërtetoi faktin 

se paditësja e ka pagën neto 453.31 €. 

Kërkesa për kompenzimin e punëtorëve drejtuar DKA-se me nr. ... e dates 12.02.2020, gjykata 

vërtetoi faktin se paditësja nëpërmjet të autorizuarës së saj, fillmisht i është drejtuar Komunës 

së Gjilanit – DKA-as në Gjilan, lidhur me kompensimin e shpërblimit jubilar dhe pagesën e 

kompensimit të shpenzimeve të ushqimit si dhe shpenzimet e udhëtimit. 

Nga Vërtetimi i SHFMU “...” ne Gjilan, nr. Prot. ... i dt. 08.06.2020, gjykata vërtetoi faktin se 

paditësja nga data 18.04.2017 deri me dt.08.06.2020, ku ditët e punës shtesë janë llogaritur 632 

ditë. 

Nga Referenca e SHFMU “...” në Gjilan me nr. ... të datës 14.04.2021, gjykata vërtetoi faktin 

për ditët e punës të cilat janë llogaritur nga data 18.04.2017 deri më datën 11.03.2020. 

Gjykata në këtë çështje kontestimore sa i përket të drejtës subjektive të paditëses dhe lartësisë 

së saj, ka zbatura dispozitat e Kontratës Kolektive të Arsimit në Kosovë, të dt.18.04.2017 e cila 

ka hyrë në fuqi menjëherë, konkretisht duke u mbështetur në nenin 35 par.7 dhe 8 pika 8.3 të 

kësaj Kontrate, ndërsa procedura është zhvilluar në bazë të Ligjit të Procedurës Kontestimore 

në fuqi. 

Gjykata vendosi si në pikën I të dispozitivit të këtij aktgjykimi që të aprovoj si të bazuar 

kërkesëpadinë e paditëses A. J.-M , duke u bazuar në provat e administruara si më lart dhe për 

shumat e aprovuara gjykata u bazua në Kontratën Kolektive të Arsimit Parauniveristare të 

dt.18.04.2017, ku në nenin 35 par. 8 shprehimisht është përcaktuar se “ Punëtorët (anëtarët e 

SBASHK-ut) në vitet jubilare  të punësimit përfitojnë shpërblim jubilar nga punëdhënësi i 

fundit, në vlerë...”  kurse pika 8.3 parasheh “Për  30 vite  përvojë së punës në vlerë të një page 

bazë” dhe neni 8.5 ku shprehimisht parashihet se “Shpërblimi jubilar paguhet nga punëdhënsi 

kur i punësuar i ka plotësuar kushtet e shpërblimit sipas kritereve përkatëse, neni 35 paragrafi 

7, të po kësaj kontrate ku është përckatuar se “Të punësuarve, u sigurohen kompensim për 

ushqim gjatë punës, për ditët e pranisë në punë. Vlera e kompensimit të shpenzimit të ushqimit 

në punë për një ditë pune ësht 2 (dy) euro për të punësuarit që kanë marrëdhënien e punës 

primare në institucionet arismore. Punëdhënsëi i cili ka të rregulluar ushqimin e të punsuarve 

përmes restauranit a kuzhinës ose në një formë tjetër nuk ka obligim kompensimin për ushqim, 

në rastin konkret institucionet shkollore nuk e kanë të regulluar ushqimin përmes 
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restauranteve, andaj edhe e obligoj të paditurën që paditësit t‟ia kompesoj edhe shumën e 

lartëcekur në emër të ushqimit. 

Gjykata në lidhje me pretendimin e të paditurës sa i përket shfrytëzimit të mjeteve sipas 

procedurës administrative dhe juridike para se të paraqitet padia, gjeti se ky pretendim është i 

pabazuar për arsye se e drejta e punës është kategori kushtetuese dhe e garantuar me konventat 

ndërkombëtare dhe me ligj, dhe në rastet e paraqitjes së kërkesës së punonjësit për kompensim 

dëmi apo në kërkesat e tjera në të holla-para nga marrëdhënia e punës (kërkesat materiale) 

punonjësi nuk ka nevojë që paraprakisht t‟i drejtohet punëdhënësit me kërkesë për mbrojtjen e 

të drejtave të tij si kusht themelor për parashtrimin e padisë në gjykatë, e kjo duke u bazuar në 

Ligjin e Punës të Republikës së Kosovës - Ligji nr. 03/7-212 i cili është aktualisht në fuqi dhe 

i  cili ka dispozitë prekluzive lidhur me kërkesat në para duke theksuar se: “të gjitha kërkesat 

nga marrëdhënia e punës në para, parashkruhen brenda afatit prej 3 vitesh, nga dita e 

paraqitjes së kërkesës”, ku nga kjo dispozitë del pa mëdyshje se afati për ngritjen e padisë 

lidhur me kërkesat në të holla–para është afati 3 vjeçar dhe parashtrimi i padisë në gjykatë pas 

këtij afati është kërkesë e parashkruar. 

Gjykata konsideron se nuk kemi të bëjmë me parashkrim të kërkesave, konform nenit 87 të 

Ligjit të Punës, ngase Kontrata Kolektive e Arsimit në Kosovë, ka hyrë në fuqi me datë 

18.04.2017, kurse fillmisht i është drejtuar të paditurës në procedurë administrative ndërsa 

padinë e ka ushtruar me datë 04.02.2020, çka do të thotë se të drejtën e saj e ka ushtruar brenda 

afatit prej 3 vite edhe pse neni 87 i Ligjit të Punës është i paqartë kur, citoj ,, Të gjitha kërkesat 

nga marrëdhënia e punës në para, parashkruhen brenda afatit prej tri (3) vitesh, nga dita e 

paraqitjes së kërkesës, që do të thot parashkrimi fillon të rrjedhë nga dita e ushtrimit të 

kërkesës e jo siq duhet të ishte nga dita e ardhjes për pagesë/ maturimi i kërkesës/ të qdo 

kërkese. 

Gjykata poashtu konstaton se e paditura qëndron në detyrimin ndaj paditëses edhe pse nuk 

është nënshkruse e Kontratës Kolektive të Arsimit/Kontrata nr.24. edatës 18.04.2017/, pasi që 

në nenin 2 të Kontratës është përcaktuar se kjo kontratë është e zbatueshme edhe për komunale 

apo DKA-të. 

Kamata ligjore prej 8%, në vit është përcaktuar konform nenit 382 të LMD, në të cilen 

dispozitë shprehimisht është përcaktuar se ,,Debitori që vonon në përmbushjen e detyrimit në të 

holla debiton, përpos borxhit kryesor, edhe kamatën” kurse lartësia e kamatëvonesës është tetë 

përqind (8%) në vit, përveç nëse parashihet ndryshe me ligj të veçantë. 

Gjykata vendosi si në pikën I ë dispozitivit duke u bazuar në faktin se paditësja në vitin 2019 

ka pasur 21 vite përvojë pune (fakt ky i vërtetuar nga lista e pagave e muajit shtator të vitit 

2019 e lëshuar nga BRK-ja), pra pjesa e kërkesëpadisë sa i përket këtij aspekti  është bërë e 

realizueshme dhe në mbështetje të nenit 144 par.1 të LPK-së, ku i njejti cek se gjykata mund 

t‟a urdhërojë palën e paditur që t‟a përmbush prestimin e caktuar, po qe se kërkesa e paditësit 

është bërë e realizueshme para se të përfundojë shqyrtimi gjyqësor, gjykata ka vendosur si në 

pikën I të këtij aktgjykimi. 

Gjykata vendosi si në pikën II të dispozitivit të këtij aktgjykimi konform nenit 452.1 të LPK-

ës, që ta obligojë të paditurën që paditëses t‟ia kompensoj shpenzimet e procedurës edhe ate; 

për përpilimin e padisë shumën prej 104 €, për taksë gjyqësore shumën prej 31 si dhe për një 

përfaqësim në një seancë shumën e të hollave në lartësi prej 135€, respektivisht shumën e 

përgjithshme prej 270 € sipas TA-së. 
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Andaj, nga arsyet e cekura më lartë, e konform nenit 143 të LPK, u vendos si në dispozitiv të 

këtij aktgjykimi. 

 

GJYKATA THEMELORE NË GJILAN,  

Departamenti i Përgjithshëm-Divizioni Civil 

C.nr.833/21, datë 05.05.2021 

 

 

           Gjyqtari, 

     Gazmend Ajvazi 

 

UDHËZIM JURIDIK: Kundër këtij aktgjykimi,  është e lejuar ankesa Gjykatës së Apelit të 

Kosovës në Prishtinë, në afat prej 7 ditë, pas ditës së pranimit të vendimit. Ankesa dorëzohet 

në kopje të mjaftueshme përmes kësaj gjykate. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


