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Numri i lëndës: 2020:098600 

Datë: 22.04.2022 

Numri i dokumentit:     02946312 

 

 

C.nr.1790/2020 

 

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

gjyqtarja Florije Qerimi me bashkëpunëtoren profesionale Albinë Velekinca-Sadiku, në 

çështjen juridike të paditësit N.M nga fshati ...K. Gjilanit,të cilin sipas autorizimit e përfaqëson 

av.Malsore Halili nga Vitia, kundër të paditurës Komuna e Gjilanit- Drejtoria Komunale e 

Arsimit, të cilën me autorizim e përfaqëson  B. M nga Gjilani, me objekt kontesti shpërblimi 

jubilar dhe kompensim i  shpenzimeve të ushqimit , vlera e objektit: 1,188.84 euro,  pas 

shqyrtimit kryesor të mbajtur me datë 05.04.2022, mori këtë; 

 

A  K  T  GJ  Y  K  I  M 

 

I.  APROVOHET në tërësi si e bazuar  kërkesëpadia e paditësit N. M nga Gjilani, dhe 

Detyrohet  e paditura Komuna e Gjilanit-Drejtoria Komunale e Arsimit, që paditësit t’ia 

paguaj: 

 

-  në emër të shpërblimit jubilar mbi 10 vite të përvojës së punës shumën 120.68 € (njëqind e 

njëzet euro e gjashtëdhjetë e tetë cent),  në vlerë të 50% të pagës bazë (241.68 €); 

 

- në emër të kompensimit për ushqim për 534 ditë pune, nga 2 € në dtitë ( nga data 18.04.2017 

e deri me 18.08.2020), përkatësisht shumën prej  1,068.00 € (njëmijë e gjashtdhjetë e tetë 

euro); 

 

Gjithsej shumën prej 1,188.84 € (njëmijë e tetëqind e tetëdhjetë e tetë euro e tetëdhjetë e katër 

cent), të gjitha me kamat  ligjore prej 8% në vit, nga data e paraqitjes së padisë(18.08.2020), e 

deri në pagesën definitive, nën kërcënim të përmbarimit me detyrim. 

II. OBLIGOHET e paditura Komuna e Gjilanit–Drejtoria e Arsimit, që paditësit t’ia paguaj 

shpenzimet e procedurës edhe atë: shumën në lartësi  prej 260 €, të gjitha këto në afat prej 7 

ditësh nga dita e pranimit të këtij aktgjykimi, nën kërcënim të përmbarimit me detyrim. 
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A  r  s  y  e  t  i  m 

 

Paditësi, përmes përfaqësueses së tij me autorizim, në këtë gjykatë ka ushtruar padi për 

kompensimin e pagave jubilare dhe shpenzimeve të ushqimit, me të cilën ka kërkuar që të 

detyrohet e paditura Komuna e Gjilanit-Drejtoria Komunale e Arsimit, që paditësit në emër të  

kompensimit për ushqim në punë,për një ditë pune nga 2(dy)€për të punësuarit që kanë 

mardhënje pune në Institucionet e Arsimit. Ndersa në parashtresen e dorzuar ne gjykate dhe në  

seancën e datës 05.04.2022,përfaqësuesja e paditësit ka bërë zgjerimin e kërkesëpadisë nëm 

kuptimin objektiv sa i përket kompensimit te shperblimit jubilar dhe  shpenzimeve për ushqim, 

ashtu që ka kërkuar që të obligohet e paditura që paditësit t’ia kompensoj në emër të ushqimit 

për 534 ditë pune nga 2 euro në ditë për periudhën nga data 18.04.2017 e deri më 18.08.2020, 

shumën prej 1,068.00 €, per shperblimin jubilar për 10 vite të pervojes së punes përkatesisht 

shumen 120.84€,apo një page bazë (241.68)€,ku në total shumën prej 1188.84€, me kamatë 

ligjore prej 8%, në vit, nga data e paraqitjes së padisë (10.04.2020), të gjitha me kamat ligjore 

prej 8% në vit, nga data e paraqitjes së padisë (18.08.2020),e deri në pagesën definitive, nën 

kërcënim të përmbarimit me detyrim. 

 

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

aktvendimin për përgjigje në padi më 04.11.2020, ku e paditura aktvendimin së bashku me 

padinë e ka pranuar më datën 05.11.2020, datë kjo e cila është konfirmuar përmes fletëkthesës 

së gjykatës, ku me aktvendimin e lartëcekur, gjykata e ka njoftuar të paditurën për detyrimin 

ligjor për dhënie të përgjigjes në padi dhe për pasojat ligjore që do t’i 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 paditëses për arsye 

se paditësja kërkesën 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, Shkencës dhe Kulturës), respektivisht në dispozitat 

e nenit 35 par. 8 pika 8.1. dhe nenit 35 par. 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. 

06.05.2014, 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. E po ashtu ka kundërshtuar edhe 

çështjen sa i përket ushqimit pasi që duhet të ketë dëshmi nga institucioni përkatës se nuk është 

e rregulluar foma e ushqimit, brenda institucionit dhe që nuk paguhet ndonjë shtesë për shujtë 

nga pundhënësi, e po ashtu i njëjti nuk ka ofruar dëshmi se ka pasur shpenzime me rastin e 
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udhëtimit  për relacionin për të cilin ka kërkuar kompensim. Pos të cekurave ka shtuar se sipas 

Kontratës Kolektive të Arsimit pagat jubilare mund të realizohen  pas çdo 10 viteve të përvojës 

ose 30 ditë nga koha e të drejtës për të kompensim, ndërsa në rastin konkret nuk kemi ndonjë 

shkresë që paditësja në afat prej 30 ditëve ka kërkuar realizimin e kësaj kërkese.  

 

Gjykata në lidhje me këtë çështje me datën 05.04.2022, ka caktuar dhe mbajtur shqyrtimin 

gjyqësor ku me qëllim të zbatimit të parimit të ekonomizimit dhe jokompleksitetit të lëndës 

konform nenit 401 pika 3 të LPK-së, nuk ka konvokuar seancë përgatitore, por ka vazhduar me 

mbajtjen e shqyrtimit kryesor. 

 

Përfaqësuesja e  paditësit gjatë shqyrtimit gjyqësor të dt.05.04.2022, ashtu edhe në spjegimet 

përfundimtare ka mbetur në tërësi pranë thënieve në padi, kërkesëpadi, dhe ka propozuar që të 

administrohen provat e dorëzuara me padi. Gjithashtu e njejta ka kërkuar edhe shpenzimet e 

procedurës edhe atë: për përpilimin e padisë shumën prej 104 €, për taksë gjyqësore shumën 

prej 21 €, për një seancë të mbajtur shumën prej 135 €, gjithësej shumën prej 260 euro. 

 

Përfaqësuesi ligjor i të paditurës ka mbetur në tërësi pranë përgjigjes në padi duke e 

kundërshtuar në tërësi padinë, kërkesëpadinë, si dhe zgjerimin e kërkesëpadisë si të pabazuar 

në ligj, gjithashtu e ka kundërshtuar edhe sa i përket pagës jubilare me arsyetimin se Komuna e 

Gjilanit nuk është nënshkruese e Kontratës Kolektive të Arsimit. Po ashtu e ka kundërshtuar 

edhe  vërtetimin me numër protokolli ... të datës 11.11.2020, të lëshuar nga SHFMU “ Vesel 

Muja” në Mihir, e  kundërshton sa i parket përvojes së punës me arsyetimin se e paditura ka 

vetem 9 vite te përvojes se punës. Po ashtu ka kundërshtuar edhe çështjen sa i përket 

shpenzimeve procedurale. 

 

Gjykata për vlerësimin e drejtë dhe të plotë të gjendjës faktike në këtë çështje juridike 

kontestimore në procedurën e provave i ka administruar këto prova: kërkesa e drejtuar të 

paditurës e dt.01.07.2020, Lista e pagave e lëshuar nga BRKS në emer të paditësit, Vërtetimi 

me numër ...,  i datës 11.11.2020, i lëshuar nga SHFMU- “ Vesel Muja” në Mihir , për ditët e 

pranisë në punë dhe përvojën e punës   

 

Gjykata pas vlerësimit të secilës provë veç e veç dhe të gjitha së bashku në kuptim të nenit 8 të 

LPK-së, erdhi në përfundim se kërkesëpadia e paditësit është e bazuar dhe vendosi si në 

dispozitiv të këtij aktgjykimi, pasi që: 

 

Gjykata gjeti se për palët ndërgjygjëse nuk ishte kontestues fakti se paditësia është në 

marrëdhënie pune te e paditura, për të paditurën nuk ishte kontestuese as lartësia e 

kërkesëpadisë, mirëpo, si kontestuese për palën e paditur ishte baza juridike e padisë, pasi që e 

paditura konsideron se nuk është përgjegjëse për përmbushjen e detyrimeve të cilat rrjedhin 

nga Kontrata Kolektive e Arsimit. 

 

-Nga kërkesa e drejtuar të paditurës e dt.01.07.2020, gjykata vërtetoi faktin se paditesi ju ka 

drejtuar të padures me kërkesë për shperblimin jubilar dhe kompensimin për ushqim por e 

njejta nuk ju ka përgjigjur fare. 
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-Nga Lista e pagave lëshuar nga Buxheti i Republikës së Kosovës, gjykata vërtetoi faktin se 

paditësi pagën bazë e ka 241,68  euro. 

 

-Nga Vërtetimi me numër ...,  i datës 11.11.2020, i lëshuar nga SHFMU- “ Vesel Muja” në 

Mihir ,  mbi  përvojën e punës,  gjykata vërtetoi faktin se paditësi ka 534 dite të pranisë në 

punë. 

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

kërkesëpadinë e paditësit dhe e obligoi të paditurën që paditësit në emër të shpërblimit jubilar, 

si dhe në emër të kompensimit të shpenzimeve për ushqim  për  534 ditë pune, t’ia paguaj 

shumën e përgjithshme prej 1,188.84 euro, me kamatë ligjore prej 8%  duke llogaritur nga dita 

e ushtrimit të padisë (18.08.2020), e deri në pagesën definitive, si dhe t’ia paguaj të gjitha 

shpenzimet  procedurale të gjitha këto në afat prej 7(shtatë) ditësh nga dita e plotfuqishmërisë 

së këtij aktgjykimi, nën kërcënimin të përmbarimit të detyrueshëm. Për këto shuma të 

aprovuara gjykata u bazua në Kontratën Kolektive të Arsimit të datës 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: pika 8.1 parasheh 

“Për 10 vite të përvojës së punës në vlerë të  një page bazë dhe neni 8.5 ku shprehimisht 

parashihet se “Shpërblimi jubilar paguhet nga punëdhënësi kur i punësuari i ka plotësuar 

kushtet e shpërblimit sipas kritereve përkatëse “, ndërsa neni 35 par.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 

është 2 (dy) euro për të punësuarit që kanë marrëdhënien e punës primare në institucionet 

arismore. Punëdhënësi i cili ka të rregulluar ushqimin e të punësuarve përmes restaurantit apo 

kuzhinës, ose në një formë tjetër nuk ka obligim kompensimin për ushqim“, në rastin konkret 

institucionet shkollore nuk e kanë të rregulluar ushqimin përmes restauranteve, andaj edhe e 

obligoi të paditurën që paditësit t’ia kompensoj edhe shumën e lartcekur në emër të ushqimit 

dhe në emër  të  shperblimit jubilar. 

Lidhur me pretendimet e të paditurës për kompetencë gjykata arsyeton se është e kompetencës 

lëndore për të gjykuar rastin, pasiqë sipas dispozitave ligjore të Ligjit për Gjykatat e Rregullta/ 

Ligjinr. 06/L–054 në nenin 12.1 decidivisht është përcaktuar se ,,Gjykatat Themelore janë 

kompetente për të gjykuar në shkallë të parë të gjitha çështjet, përpos nëse me ligj parashihet 

ndryshe. Kurse Departamenti për Çështje Administrative në kuadër të Gjykatës Themelore në 

Prishtinë, sipas nenit 17 të Ligjit për Gjykatat gjykon çështjet administrative, respektivisht 

gjykon sipas padisë për hapjen e konfliktin administrativ, kur kemi një vendim administrativ të 

formës së prerë ndaj të cilit pala e pakënaqur ushtron padi me qëllim të realizimit të së drejtës 

së tij subjektive apo kur kemi të bëjmë me heshtje të administratës dhe për kategoritë e 

punëtorve që sipas nenit 4 të Ligjit mbi Shërbimin Civil të Kosovës/ Ligji Nr. 03/L-149/ 

mardhënia juridike e të cilëve  rregullohet me këtë Ligj, të cilët sipas nenit 82 të Ligjit ndjekin 

procedurën e realizimit të së drejtës së tyre së pari në Komisionin për Ankesa dhe Parashtresa, 

pastaj i drejtohen Këshillit të Pavarur Mbikqyrës e më pastaj me padi i drejtohen Gjykatës 

Themelore në Prishtinë-Departamentit për Çështje Administrative për hapjen e Konfliktit 
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Administrativ, kurse siç dihet të punësuarve në sektorin e arsimit ju garantohet mbrojtje ligjore 

konform Ligjit të Punës së Kosovës. 

 

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

nënshkruese e Kontratës Kolektive të Arsimit/Kontrata nr.24. e datës 18.04.2017/, pasi që në 

nenin 2 të Kontratës është përcaktuar se kjo kontratë është e zbatueshme edhe për komunat apo 

DKA-të. 

 

Gjykata ka shqyrtuar edhe pretendimin e të paditurës  ku ka theksuar se paditësi fillimisht nuk i 

ka shfrytëzuar mjetet juridike në procedurë administrative para se të paraqes padi në gjykatë, 

mirëpo për gjykatën edhe ky pretendim i të paditurës është i pabazuar. Përveç kësaj, gjykata 

vlerëson se meqë e drejta e punës është kategori kushtetuese dhe e garantuar me konventa 

ndërkombëtare dhe me ligj, në rast të 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 nenit 87 të 

Ligjit të Punës,  pasi që me dispozitën e këtij neni është paraparë qartë se: “Të gjitha kërkesat 

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

paraqitjes së kërkesës”, andaj nga kjo dispozitë rezulton se paditësja brenda afatit të cekur më 

lartë mund të kërkojë mbrojtje gjyqësore për kërkesat të cilat rrjedhin nga marrëdhënia e punës 

në para, mirëpo kjo nuk nënkupton se paditësja nuk mund të kërkoj mbrojtje gjyqësore pa i 

shtjerr mjetet juridike te e paditura ashtu siç pretendon e paditura, kjo ngase e paditura ka pas 

obligim ligjor që të përmbush detyrimin e saj ndaj paditësit në shumën e kërkuar dhe të 

aprovuar me kërkesëpadi në bazë të dispozitave të cekura më lartë. 

 

Po ashtu për gjykatën është i pabazuar edhe pretendimi tjetër i të paditurës se Kontrata 

Kolektive e Arsimit nuk prodhon efekt për të paditurën, ngase një pretendim i tillë është në 

kundërshtim me Ligjin për Arsimin në Komunat e Republikës së Kosovës me nr.03L-068, ku 

në nenin 5 të këtij ligji janë të parapara kompetencat e komunave sa i përket punësimit të 

mësimdhënësve dhe pagesës së tyre e rrjedhimishit edhe detyrimet e parapara me Kontratë bien 

në barrë të të paditurës.  

Detyrimi i  paditëses për pagesën e kamatës dhe kamatëvonesës prej 8%  në vit është gjykuar 

nga Gjykata konformnenit 382 të LMD/ Ligjinr. 04/L-077 i datës 10 maj 2012, në të cilën 

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

debiton, përpos borxhit kryesor, edhe kamatën. 2. Lartësia e kamatëvonesës është tetë përqind 

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

Gjykata vendosi si në pikën II të dispozitivit të këtij aktgjykimi ashtu që e aprovoj si të bazuar 

kërkesën e paditësit sa i përket shpenzimeve të procedurës kontestimore, e detyroi të paditurën, 

që paditësit t’ia paguaj shpenzimet e procedurës,  edhe atë: për përpilimin e padisë nga avokati 

shumën prej 104 euro; për pagesën e taksës gjyqësore shumën prej 21 euro; për përfaqësimin  e 

paditësit nga avokati për një seancë gjyqësore shumën prej 135 euro, apo shumën e 
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përgjithshme prej 260 €, të gjitha këto në afat prej 7 ditësh nga dita e pranimit të këtij 

aktgjykimi, nën kërcënim të përmbarimit me detyrim. 

 

 

 

Andaj, nga arsyet e cekura më lartë, e konform nenit 143 të LPK-ës, u vendos si në dispozitiv 

tëkëtij aktgjykimi. 

 

 Gjykata Themelore Gjilan -Departamenti I Përgjithshëm – Divizioni Civil 

C.nr. 1790/2020, me datë 05.04.2022 

 

          Gjyqtarja, 

       Florije Qerimi 

 

 

 

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

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

në kopje të mjaftueshme përmes kësaj gjykate. 

 

 


