
C.nr.36/2015 

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

gjyqtari Berat Spahiu, duke vendosur në procedurën kontestimore sipas padisë së paditësit V.M. 

nga fshati ..., K. ..., kundër të paditurës Komuna e Gjilanit–Drejtoria e Arsimit në Gjilan, të cilën 

e përfaqëson përfaqësuesi ligjor A.M. nga Gjilani, për shkak të kompenzimit të pagave jubilare 

dhe percjellëse në pension, në seancën gjyqësore dhe publike të datës, 28.02.2018, mori dhe 

shpalli, këtë: 

A  K  T  GJ  Y  K  I  M 

I.REFUZOHET si e pa bazuar kërkesëpadia e paditësit V.M. nga fshati ..., K. ..., e ushtruar ndaj 

të paditurës Komuna e Gjilanit, Drejtoria Arsimit në Gjilan, me të cilën ka kërkuar që të detyrohet 

e paditura t’ia paguajë paditësit për shpërblim jubilar dy paga në vlerë prej 832.48 €, si dhe për 

përcjellje në pension, dy paga në vlerë prej 832.48 €, të gjitha këto në shumë të përgjithshme prej 

1,664.96 €, si dhe regresin në lartësi prej 120 €, me kamatë  prej 3.2%, ashtu siq paguajnë Bankat 

Komerciale në Kosovë, të gjitha këto në afat prej 15 ditësh nga marrja e këtij aktgjykimit, nën 

kërcënim të përmbarimit të dhunshëm.  

II.Secila palë i bartë shpenzimet e veta të procedurës kontestimore. 

 

A  r   s  y  e  t   i  m 

1.Rrjedha e çështjes 

1.1. Paditësi, V.M. nga fshati …, K. …, më datë 21.01.2015, ka ushtruar padi për kompenzimin e 

pagave pas pensionimit, kundër të paditurës Komuna e Gjilanit-Drejtoria Komunale e Arsimit në  

Gjilan.  

2.Pretendimet e palëve ndërgjygjëse. 

2.1. Paditësi në seancën kryesore dhe fjalën përfundimtre ka deklaruar se mbetet pranë padisë dhe 

kërkesëpadisë dhe ka kërkuar nga gjykata që të detyrohet e paditura t’ia kompensoj paditëses në 

emër të përcjelljes në pension dy paga në shumë prej 832.48 €, në emër të shpërblimit jubilar 

shumën prej 832.48 €, si dhe regresin në shumë prej 120 €, duke u nisur nga fakti se disa disa 

persona që kanë dalur në pension pas moshës 65 vjeqare, i kanw marur të ardhurat pas pensionimi 

dhe se nuk është e drejt që disa pas pensionit ti marrin pagat e disa jo dhe të gjithë të punësuarit në 

arsim duhet të paguhen njësoj. 

2.2. I autorizuari i të paditurës A.M., në fjalën përfundimtare ka deklruar se e kundërshoton në 

tërwsi kërkesëpadinë e paditësit për faktin se kjo e drejtë nuk është parashikuar me Ligjin mbi 

Skemat Pensionale në Kosovë, dhe se Kontrata Kolektive të cilës i është referuar paditësi nuk ka 

fuqi ligjore për arsye se Kontrata Kolektive ka qenë në fuqi nga viti 2005 deri në vitin 2008, dhe 



në kohen kur paditësi ka dalur në pension nuk ka pasur ndonjë Kontrat Kolektive në fushën e 

arsimit e cila do të parashihte ndonjë të drejtë të tillë dhe i ka propozuar gjykatës që padinë dhe 

kërkesëpadinë e paditësit ta refuzoj si të pa bazuar. 

3.Provat e administruara në shqyrtimin kryesor 

3.1. Gjykata ka lexuar dhe administruar këto prova: 

-Aktvendimin për Ndërprerjen e Marrëdhënies së punës sipas fuqisë së ligjit nr.061-74162/2014, 

të datës 02.07.2014, të lëshuar nga Drejtoria e Arsimit në Gjilan; 

-Vërtetimi i lëshuar nga SH.F.M.U. “ ... ” në fshatin ..., me numër të protokollit.3/15, i 

dt.19.01.2015; 

-Kopja e Librezës së Punës në emër të paditësit V.M., me numër serik ...; 

-Përgjigja në kërkesë e lëshuar nga Drejtoria e Arsimit në Gjilan me numër: 05-061-110423, e 

lëshuar me dt:29.09.2014; 

-Vendimi i lëshuar nga Ministria e Punës dhe Mirëqenies Sociale, e dt.22.07.2014. 

 

4.Vlerësimet juridike dhe faktike të gjykatës 

4.1. Nuk është fare kontestuesese se paditësi V.M. ka qenë në marrëdhënie pune si Mësimdhënëse 

në Shkollën Fillore dhe të Mesme të Ulët “ … ”, në fshatin …, K. …, i cili sipas  Aktvendimit për 

Ndërprerjen e Marrëdhënies së Punës të lëshuar nga Drejtoria e Arsimit në Gjilan  me numër  të 

protokollit 05-061-74162/2014, të datës 02.07.2014,  paditësit për shkak të fuqis së ligjit-moshës 

së pensionimit prej 65 vjeq, i’u është ndërprerë mardhënia e punës. 

4.2. Gjykata pas vlerësimit të pohimeve të palëve ndërgjygjëse dhe provave të nxjerra në kuptim 

të nenit 8 të LPK-së, me kujdes dhe me ndërgjegje ka çmuar çdo provë veç e veç  dhe të gjitha së 

bashku,  ka vërtetuar se kërkesëpadia e paditësit është e  pathemeltë dhe pa bazë ligjore dhe se  e 

njëjta duhet të refuzohet, për shkak se paditësi kërkesëpadinë e bazon në Kontratën e  Përgjithshme 

Kolektive të Kosovës e cila ka hyrë në fuqi në Janar të vitit 2005 dhe ka vazhduar deri nw vitin 

2008, ndërsa e njejta kontratë nuk ka qenë në fuqi në kohën kur paditësi ka dalur në pension, pra 

më dt. 09.07.2014, fakt i vërtetuar në bazë të Aktvendimit për Ndërprerjen e Marrëdhënies së 

Punës të lëshuar nga Drejtoria e Arsimit në Gjilan  me numër të protokollit 05-061-74162, të datës 

02.07.2014, ndërsa Ligji i   Punës në Kosovë, Ligji nr.03/L-212,  nuk ka të rregulluar respektivisht 

nuk parasheh ndonjë detyrim të të paditurës që pas daljes në pension ti njihen pagat përcjellëse, 

shpërblimi jubilar e as regresi. 

4.3. Gjykata vlerësoi edhe pretedimet e paditësit për bazën ligjore tek Kontrata Kolektive e cila ka 

hyrë në fuqi në Janar të vitit 2015, ku kjo gjykatë erdhi në përfundim se Kontrata Kolektive e cila 

ka hyrë në fuqi në Janar të vitit 2015, nuk paraqet bazë ligjore për themelësinë e kërkesëpadisë së 

paditëses, pasi që e njejta nuk ka efekt retroaktiv, pra për të rregulluar faktet, apo raportet juridike, 

para se të hyjë në fuqi Kontrata. 



4.4. Andaj, duke u bazuar në faktin se Kontratat  Kolektive, ajo e periudhës kohore nga viti 2005-

2008 dhe kjo e tanishmja  nga viti 2015-2018, nuk regullojnë të drejtat e personave pas pensionimit 

të tyre për periudhen kohore nga 2008 deri në vitin 2015 dhe nuk parashohin ndonjë të drejtë të 

përcaktuar në mënyrë ligjore, rrjedh përfundimi se kërkesëpadia e paditësit nuk ka mbështetje 

ligjore dhe si të tillë duhet të refuzohet. 

4.5. Gjykata vendosi që secila palë ti bart shpenzimet e veta procedurale, konform nenit 452.4 të 

LPK-ës, pasi që asnjëra nga palët ndërgjygjëse nuk i kërkoi shpenzimet. 

 

4.6. Nga të lartëcekurat, e konform nenit 143 të LPK-së,  u vendos sikurse në dispozitiv të këtij 

aktgjykimi. 

GJYKATA THEMELORE NË GJILAN 

C.nr.36/2015, më datë: 28.02.2018  

 

                     Gjyqtari 

                                                                                                                   Mr.sc. Berat Spahiu  

 

KËSHILLA JURIDIKE: Kundër këtij aktgjykimi pala e pakënaqur ka të drejtë ankese në afat 

prej 7 ditësh pas pranimit të të njëjtit, në Gjykatën së Apelit në Prishtinë, ndërsa ankesa dorëzohet 

nëpërmjet  kësaj gjykate. 

 

 

 


