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              C. nr.671/2019 

  

GJYKATA THEMELORE NË GJILAN, Departamenti i Përgjithshëm, 

Divizioni Civil, gjyqtarja Mevlide Shabani, në çështjen kontestimore të paditësit 

E.R, nga Gjilani Rr. ‘’....‘’ të cilin sipas autorizimit e përfaqëson avokat Ilir 

Shaqiri nga Gjilani,  ndaj të paditurës Komuna e Gjilanit-Drejtoria Komunale e 

Arsimit, të cilën sipas autorizimit e përfaqëson i autorizuari i saj ligjor A.M nga 

Gjilani, me objekt kontesti, pagesa e shpërblimit jubilar dhe pagat përcjellëse me 

rastin e pensionimit, pas mbajtjes së shqyrtimit kryesor dhe publik të datës 

08.11.2019,  mori këtë: 

 

AKTGJYKIM 

 

REFUZOHET si e pabazuar kërkesëpadia e paditësit E.R, nga Gjilani, me të 

cilën ka kërkuar që e paditura Komuna e Gjilanit - Drejtoria Komunale e Arsimit 

në Gjilan,  t’ia bëjë kompensimin e  tri (3) pagave mujore në shumën e 

tërësishme prej 1051.11  €uro për shpërblim jubilar dhe  tri ( 3) paga mujore për 

përcjellje në pension, në shumë prej 1051.11 euro,  të gjitha në shumën e 

përgjithshme prej 2.102.22 € (dymijë e njëqindë e  dy euro e njëzet e  dy cent), 

me kamatë prej tetë(8%), në afat prej 15 ditësh nga dita e plotfuqishmërisë së 

këtij aktgjykimi, nën kërcënimin e përmbarimit të dhunshëm. 

  

Arsyetim 

 

Paditësi E.R nga Gjilani, ka paraqitur padi në këtë gjykatë kundër të paditurës 

Komuna e Gjilanit-Drejtoria Komunale e Arsimit për pagesën e të ardhurave 

personale. Paditësi ka theksuar se ka qenë në marrëdhënie pune tek e paditura, në 

vendin e punës mësimdhënës në SH.F.M.U ”...” në Gjilan,  gjerë më datë 

04.01.2014, mirëpo të njëjtit iu ka shkëputur marrëdhënia e punës për shkak të 

fuqisë ligjore - pensionimit. Me rastin e shkuarjes në pension e paditura nuk ia ka 

kompensuar paditësit  tri(3) paga si shpërblim jubilar ashtu siç është paraparë  në 
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nenin 36 para.9, nënpar.9.3 të Kontratës Kolektive të Arsimit Para universitar si 

dhe nuk ia ka kompensuar pagesën përcjellëse në lartësi prej  tri (3 ) paga mujore 

që i ka marrë për tre muajt e fundit ashtu siç është paraparë në nenin 36 par.10 të 

kësaj marrëveshje. 

 

 

Gjykata në këtë çështje juridike kontestimore pas shqyrtimit paraprak të 

padisë ka nxjerrë aktvendimin për përgjegje në padi. I padituri ka ushtruar 

përgjegje në padi duke kundërshtuar si të pabazuar kërkesëpadinë e paditësit si të 

pabazuar.  

 

I autorizuari i paditësit, gjatë shqyrtimit gjyqësor dhe fjalës përfundimtare ka 

deklaruar  se mbetet në tërësi pranë padisë dhe kërkesëpadisë duke kërkuar që 

kërkesëpadia e paditësit të aprovohet si e bazuar dhe të obligohet e paditura që të 

përmbush obligimet të cilat rrjedhin nga kjo kërkesëpadi sipas fuqisë ligjore edhe 

atë për pagesën e 3 (tri) pagave mujore në shumën e tërësishme prej 1051.11 €uro 

për shpërblim jubilar, 3 (tri) pagesa mujore për përcjellje në pension, në shumë 

prej 1051.11 €uro, të gjitha këto në shumën e përgjithshme prej 2102.22 €uro. 
 

Përfaqësuesi ligjor i të paditurës, Komuna e Gjilanit, A.M gjatë shqyrtimit 

kryesor ka mbetur në tërësi pranë përgjegjës në padi në të cilën ka theksuar se 

padia e paditësit është e pabazuar për faktin se Kontrata Kolektive e Arsimit 

Parauniversitar është nënshkruar me datë 11.04.2014, ndërsa paditësi ka dalë në 

pension me datën 04.01.2014 çka nënkupton se i njëjti  gjatë kohës së shkuarjes 

në pension,  kontrata në të cilën është mbështetur paditësi nuk ka qenë në fuqi 

dhe nuk ka pasur Kontratë Kolektive në atë kohë, kurse kontrata e vjetër ka qenë 

në fuqi deri në vitin 2008 dhe se për implikime financiare e njëjta zbatohet nga 

data 01.01.2015 kjo e drejta për kompensim është parashkruar,  për arsyeje se 

paditësi ka dalë në pension me datën 04.01.2014, ndërsa padinë e ka bërë me 

31.07.2019. 
 

Me qëllim të vlerësimit të drejtë dhe vërtetimit të plotë të gjendjes faktike lidhur 

me çështjen konkrete juridike, në procedurën e provave, gjykata bëri 

administrimin e provave edhe atë: Aktvendimin për ndërprerjen e marrëdhënies 

së punës sipas fuqisë ligjore 05.nr.12/2014 e dt.06.01.2014, Vërtetimin e përvojës 

së punës me nr. të protokollit 18/2015 e dt.19.01.2016, lëshuar nga DKA në 

Gjilan SH.F.M.U “....”,  vërtetimi i lëshuar nga e njëjta  drejtori me nr. të 

protokollit 607/2014 e dt. 08.01.2014, përgjegja në kërkesë lëshuar nga DKA 

dt.16.04.2019, lista e pagave për muajt Nëntor, Dhjetor dhe Janar të  vitit 2013-

2014. 
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Pas administrimit të të gjitha provave një nga një dhe të gjitha së bashku si në 

kuptim të nenit 8 të LPK-së, gjykata vërtetoi këtë gjendje faktike. 

 

Nuk është fare kontestuese se paditësi E.R ka qenë në marrëdhënie pune në SH. 

F.M. U “....” në Gjilan, me një përvojë në këtë shkollë që nga data 20.09.1973 

deri më 04.01.2014, e që vërtetohet me Vërtetimin me numër të protokollit 

18/2015 i datës 19.01.2016  kur edhe është pensionuar. 
 

Paditësit E.R i është ndërprerë marrëdhënia e punës me datë 04.01.2014, për 

shkak të moshës së pensionimit prej 65 vjeç, që vërtetohet me   Aktvendimin për 

Ndërprerjen e Marrëdhënies së Punës sipas fuqisë së ligjit- pensionimit lëshuar 

nga Drejtoria Komunale e Arsimit në Gjilan. 

 

Gjykata ka ardhur në përfundim se kërkesëpadia e paditësit është e pabazuar, 

sepse paditësi kërkesëpadinë e tij e bazon në Kontratën Kolektive të Arsimit Para 

universitar që është nënshkruar me datë 11.04.2014, ndërsa paditësi ka dal ne 

pension me datën 04.01.2014, çka nënkupton se kjo kontratë në të cilën është 

thirr paditësi nuk ka qenë ne fuqi dhe në atë kohë nuk ka pas kontratë kolektive 

përveç kontratës që ka hyrë në fuqi në Janar të vitit 2005 dhe e njëjta është 

zgjidhur sipas fuqisë së të ligjit në Janar të vitit 2008. 
 

Me rastin e vendosjes në mënyrë të veçantë dhe të përgjithshme kanë qenë të 

vlerësuara edhe provat tjera por ato të cilat nuk kanë mundur ta ndryshojnë 

gjendjen faktike dhe qëndrimin e marr të gjykatës në mënyrë të veçantë nuk janë 

potencuar në arsyetimin e këtij aktgjykimi me që është fjala për faktet i relevantë. 
 

Nga arsyet e cekura më lartë e bazuar në nenin 143 të LPK-ës u vendos si ne 

dispozitiv të këtij aktgjykimi. 
 

 

         GJYKATA THEMELORE NË GJILAN 

                                      C.nr.671/19 Më datë 11.12.2019 

 

                                     Gjyqtarja 

                                   Mevlide Shabani 
 

 

 

KËSHILLA JURIDIKE: Kundër këtij aktgjykimi mund të paraqitet ankesë në 

Gjykatën e Apelit të Kosovës në Prishtinë, në afat prej 7 (shtatë) ditëve nga dita e 

pranimit të të njëjtit. Ankesa në kopje të mjaftueshme i dorëzohet kësaj Gjykate 

Themelore. 


