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Numri i lëndës: 2020:145726 

Datë: 08.03.2021 

Numri i dokumentit:     01575431 

 
C.nr. 935/2020 

 
GJYKATA THEMELORE GJILAN/DEGA NË VITI - Departamenti i Përgjithshëm, 
gjyqtari Arben Xheladini në çështjen kontestimore të paditësit N.N nga fshati Sllatinë e Epërme, 
Komuna e Vitisë, të cilin me autorizim e përfaqëson, Labinot Buzuku, avokat me seli te zyrës në 
Hajvali, Rr. e “Mramorit”, kundër të paditurës Komuna e Vitisë -DKA, të cilën me autorizim e 
përfaqëson, Ekrem Shabani, me objekt kontesti kompensimi i pagave pas pensionimit dhe 
shpërblimi jubilar, vlera e objektit të kontestit 2, 631.57 Euro, pas mbajtjes se shqyrtimit kryesor 
me datë 22.02.2021, jashtë seance, mori këtë: 
 

A K T GJ Y K I M 
 

I. Aprovohet pjesërisht si e bazuar kërkesëpadia e paditësit N.N, nga fshati Sllatinë e Epërme, 
Komuna e Vitisë, e paraqitur kundër të paditurës Komuna e Vitisë - DKA dhe, detyrohet e 
paditura që paditësit në emër të tri pagave përcjellëse me rastin e pensionimit, t’ia paguajë shumën 
prej 1, 416.57 Euro, ndërsa në emër të shpërblimit jubilar t’ia paguajë shumën prej 607.50 Euro, të 
gjitha këto në shumë të përgjithshme prej 2, 024. 07 Euro, me kamatë ligjore prej 8 % në vit, e 
llogaritur nga data 02.07.2017 deri në pagesën definitive, në afat prej 7 ditësh nga pranimi i këtij 
aktgjykimi, nën kërcënim të përmbarimit.  
 
II. Refuzohet pjesa tjetër e kërkesëpadisë për kompensim të shpërblimit jubilar përtej shumës së 
gjykuar si në pikën I të dispozitivit. 
 
III. Detyrohet  e paditura që paditësit t’ia kompensojë shpenzimet e procedurës në shumë prej 239 
Euro. 
 
IV. Detyrohet paditësi që t’ia paguaj gjykatës taksën për padi në shume prej 30 Euro, në afat prej  
7 ditëve nga dita e marrjes së aktgjykimit, nën kërcënim të përmbarimit. 
 

A r s y e t i m  
 

Me aktgjykimin e kësaj gjykate, C.nr. 58/2018, të datës 19.04.2019, kërkesa e paditësit ka qenë e 
vendosur, aktgjykim ky i prishur nga gjykata e shkallës së dytë me aktvendimin Ac.nr. 4114/19, të 
datës 17.06.2020.  Lidhur me këtë, gjykata në ri procedurë, i ka ftuar palët dhe e ka mbajtur 
shqyrtimin kryesor të çështjes. 
 
Paditësi N.N, përmes përfaqësuesit te tij me autorizim, me padinë e datës 06.02.2018 dhe 
parashtresës mbi saktësimin e kërkesave të datës 22.02.2021, e gjithashtu edhe gjatë shqyrtimit 
kryesor ka kërkuar nga Gjykata, t’ia aprovojë kërkesëpadinë ashtu që në emër të tri pagave 
përcjellëse me rastin e pensionimit, t’ia paguajë shumën prej 1, 416.57 Euro, ndërsa në emër të 
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shpërblimit jubilar për 42 vite të përvojës së punës, t’ia paguajë shumën prej 1, 215 Euro, të gjitha 
këto në shumë të përgjithshme prej 2, 631.57 Euro, me kamatë ligjore prej 8 % në vit, nga data 
02.07.2017, në afat prej 7 ditësh nga pranimi i këtij aktgjykimi, nën kërcënim të përmbarimit. Ka 
theksuar se paga bazë e paditësit ka qenë 405 Euro, ndërsa paga mesatare në tre muaj të fundit ka 
qenë 472.19 Euro. 
 
Bazën ligjore për kërkesat e tij, paditësi e mbështeti në Kontratën Kolektive të Arsimit 
Parauniversitar të datës 11.04.2014 (tani e tuje Kontrata Kolektive 11.04.2014), e cila në nenin 36.9 
ka përcaktuar “Punëtorët (anëtarët e SBASHK-ut) që dalin në pension përfitojnë shpërblimin 
jubilar në vlerë [...] për 30 vjet të përvojës së fundit te punëdhënësi i fundit në vlerë të tri pagave 
bazë”. Ndërsa, par. 10 ka përcaktuar “Punëtorët (anëtarët e SBASHK-ut) që dalin në pension 
përfitojnë pagë përcjellëse në lartësi të tri (3) pagave sipas mesatares së tri pagave të fundit të 
punëtorit.  
 
Përfaqësuesi i paditësit, si arsye të kërkesës për të zbatuar Kontratën Kolektive 11.04.2014 e jo 
Kontratën Kolektive të Arsimit në Kosovë, të datës 18.04.2017 (tani e tutje Kontrata Kolektive 
18.04.2017), e cila ka qenë në fuqi në kohën kur paditësi edhe është pensionuar, e mbështeti në 
nenin 45 të kësaj kontrate, sipas të cilit “Në fillimin e punës së kontratës së re në gjashtëmujorin e 
parë përdoren rregullat dhe dispozitat e kontratës së vjetër”. 
 
E paditura, në përgjigje në padi dhe gjatë shqyrtimit kryesor, e ka kontestuar në tërësi 
kërkesëpadinë e paditësit, duke e cilësuar si të pa bazuar në ligj, për faktin se DKA-Komuna e 
Vitisë nuk është përgjegjëse për moszbatimin e kontratës kolektive të vitit 2017, të cilën e ka 
nënshkruar Ministria e Arsimit dhe SBASHK, dhe nuk kanë ndarë mjete buxhetore për 
kompensimin e këtyre beneficioneve që dalin nga Kontrata Kolektive 18.04.2017, andaj edhe ka 
kërkuar nga gjykata që kërkesëpadinë e paditësit ta refuzoj si të pa bazuar. Gjithashtu, e ka 
kontestuar pretendimin se në rastin e paditësit duhet të zbatohet Kontrata Kolektive 11.04.2014, 
për shkak paditësi është pensionuar në kohen deri sa në fuqi ka qenë Kontrata Kolektive 
18.04.2017.  
 
Me qëllim të vërtetimit të plotë dhe të drejtë të gjendjes faktike, Gjykata i ka administruar dhe 
vlerësuar këto prova: Vendimi për pensionimin, nr. 05182,  datë 02.06.2017, lista e pagave për 
muajin mars, prill dhe maj 2017, Vërtetimi për përvojën e punës nr. 14, datë 06.02.2018.  
  
Pas vlerësimit të secilës provë veç e veç dhe të gjithave së bashku, në bazë të nenit 8 të  LPK-ës, 
gjykata erdhi në përfundim se kërkesëpadia e paditësit N.N është pjesërisht e bazuar, dhe si e tillë 
duhet të aprovohet. 
 
Nga provat materiale të administruara gjykata e vërtetoi këtë gjendje faktike; Paditësi N.N ka qenë 
në marrëdhënie pune te e paditura dhe është pensionuar me datë 02.06.2017, me përvojë të 
përgjithshme prej 42 vite. Paga bazë e paditësit kishte qenë 405 Euro, ndërsa, mesatarja e tri 
pagave të fundit kishte qenë 472.19 Euro. Para fillimit të procedurës gjyqësore, e paditura, nuk ia 
kishte kompensuar paditësit asnjërën nga kërkesat, që ishin objekt i këtij kontesti.  
 
Faktin e pensionimit të paditësit, gjykata e vërtetoi me vendimin për pensionim nr. 05182,  datë 
02.06.2017, ndërsa lista e pagave për muajin mars, prill dhe maj 2017, gjykata e vërtetoi faktin se 
paga bazë e paditësit ka qenë 405 Euro, të cilit, në tre muajt e fundit të vitit 2017, lartësia e pagës 
që e paditura ja ka paguar paditësit ka qenë 470.46 Euro.  Me vërtetimin për përvojën e punës nr. 
14, datë 06.02.2018, gjykata e vërtetoi faktin se paditësi, te e paditura, e ka themeluar marrëdhënien 
e punës në vitin 1975  ku ka punuar deri me 02.06.2017. 
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Me rastin e vendosjes lidhur me kërkesat e paditësit, gjykata e zbatoi Kontratën Kolektive 
18.04.2017, për shkak se kjo kontratë në nenin 48 ka përcaktuar: “Me hyrjen në fuqi të kësaj 
kontrate shfuqizohet Kontrata e Arsimit Parauniversitar në mes të MASHT dhe SBASHK Nr. 
01B-2200, e datës 11.04.2014.  Tutje, në nenin 49 është përcaktuar se “Kjo kontratë Kolektive hyn 
në fuqi në ditën e nënshkrimit të saj nga palët nënshkruese të kontratës”.  Meqenëse, Kontrata 
Kolektive nga të dy palët nënshkruese është nënshkruar me datë 18.04.2017, po në këtë datë është 
shfuqizuar Kontrata Kolektive 11.04.2014. 
 
Lidhur me pretendimin se me nenin 45 të  Kontrates Kolektive 18.04.2017 është përcaktuar se 
“Në fillimin e punës së kontratës së re në gjashtëmujorin e parë përdoren rregullat dhe dispozitat e 
kontratës së vjetër”, gjykata konsideron se ky nen është i pa zbatueshëm për faktin se, kjo kontratë, 
pa asnjë përjashtim, ka hyrë në fuqi në ditën e nënshkrimit të saj me 18.04.2017, dhe po në këtë 
datë është shfuqizuar Kontrata Kolektive 11.04.2014. 
 
Lidhur me pretendimin e përfaqësuesit të paditësit se, edhe Kontrata e Kolektive e  11.04.2014 në 
nenin 48 në mënyrë të njejtë e ka rregulluar zbatimin e kontratës paraprake në gjashtë mujorin e 
parë, gjykata konsideron se në atë kohë, ky rregullim ka qenë me vend sepse, disa nene të kësaj 
kontrate nuk kanë qenë të zbatueshme menjeherë pas nënshkrimit të saj me 11.04.2014. Me nenin 
51 është përcaktuar: “Dispozitat e kësaj Kontrate Kolektive të cilat kanë implikime financiare 
fillojn të zbatohen nga data 01.01.2015, ndërsa dispozitat tjera fillojn të zbatohen menjëher”. 
Ndërsa, me nenin 53 është përcaktuar: “Kjo Kontratë Kolektive, në përjashtim të dispozitave të 
cilat kanë implikime financiare, hyn në fuqi pas nënshkrimit të saj nga palët nënshkruese të 
kontratës”.  Nga përmbajtja e këtyre dy neneve, është i qartë qëllimi dhe arsyeja e përcaktimit të 
tillë me nenin 48 të Kontratës Kolektive 11.04.2014. 
 
Për këto arsye, me rastin e vendosjes në këtë çështje kontestimore, gjykata e zbatoi Kontraten 
Kolektive 18.04.2017, për shkak se të gjitha dispozitat e kësaj kontrate kanë hyrë në fuqi në ditën e 
nënshkrimit të saj, e cila, në të njejtën ditë, edhe e ka shfuqizuar në tërësi Kontratën Kolektive 
11.04.2014. 
 
Me rastin e vendosjes për kompensimin e shpërblimit jubilar gjykata u bazua në nenin 35.8 të 
Kontratës Kolektive 18.04.2017, sipas të cilit “Punëtorët (anëtarët e SBASHK-ut) në vitet jubilare 
të punësimit përfitojnë shpërblimin jubilar nga punëdhënësi i fundit, në vlerë: [...] për 40 vjet të 
përvojës së fundit në vlerë të 150 % të një page bazë”. Ndërsa, lidhur me kërkesat për pagat me 
rastin e pensionimit, par. 9 i të njëjtit nen, ka përcaktuar “Punëtorët (anëtarët e SBASHK-ut) që 
dalin në pension përfitojnë pagë përcjellëse në lartësi të tri (3) pagave sipas mesatares së tri pagave 
të fundit të punëtorit.  
 
Meqenëse në bazë të provave të administruara u vërtetua gjendja faktike si më lart, gjykata e 
obligoi të paditurën që paditësit, t’ia kompensojë shumat e gjykuara si në pikën I të dispozitvit të 
aktgjykimit, për shkak se paditësi është pensionuar pas 42 viteve të përvojës së punës, dhe e 
paditura nuk ia ka kompensuar asnjërën nga kërkesat që ishin objekt i shqyrtimit.  
 
Me qëllim të zbatimit të parimit të ekonomizimit të procedurës, gjykata nuk caktoi ekspert 
financiar për faktin se e paditura nuk pati vërejtje në asnjë nga provat e administruara, andaj, 
llogaritja e shumave është bërë sipas përllogaritjes së thjesht matematikore. 
 
Gjykata ka vendosur si në pikën II të dispozitivit të aktgjykimit, për arsye se sipas Kontratës 
Kolektive 18.04.2017, shpërblimi jubilar njihet vetëm në një pagë bazë, e jo tri paga jubilare, andaj, 
lartësia e kërkesës për shpërblim jubilar përtej shumës së gjykuar si në pikën I të dispozitivit, është 
refuzuar si e pa bazuar. 
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Gjykata i vlerësoi edhe pretendimet e të paditurës, të cilat u gjetën si të pa bazuara, për shkak se 
palët kontraktuese të Kontratës Kolektive 18.04.2017(Ministria e Arsimit Shkencës dhe 
Teknologjisë (MASHT) dhe Sindikata e Bashkuar e Arsimit, Shkencës dhe Kulturës (SBASHK)), 
në nenin 2.1.2 të këtij Kontrate kanë përcaktuar: “Dispozitat e kësaj  Kontrate Kolektive janë të 
zbatueshme për të gjithë punëdhënësit në sektorin e Arsimit (Komunat-DKA, KD të 
Universiteteve e institucioneve të arsimit të lartë, MASHT-in etj.) në sektorin publik dhe 
institucionet edukativo-arsimore private në mbarë territorin e Republikës së Kosovës”. Për më 
tepër, në nenin 37 kanë përcaktuar se “palët nënshkruese të këtij kontrate kolektive janë të 
obliguara që të zbatojnë dhe t’i respektojnë dispozitat e këtij kontrate”. Për këtë arsye, e paditura 
është e lidhur me detyrimet që burojnë nga kjo kontratë, sepse, për gjykatën nuk ka rëndësi 
pretendimi që e paditura nuk ka linjë të veçantë buxhetore për kompensimin e këtyre kërkesave.  
 
Lidhur me kamatën gjykata vendosi në bazë të nenit 382 të LMD-së, i cili përcakton se “Debitori që 

vonon në përmbushjen e detyrimit në të holla debiton, përpos borxhit kryesor, edhe kamatën. Lartësia e 

kamatëvonesës është tetë përqind (8%) në vit, përveç nëse parashihet ndryshe me ligj të veçantë”. Lidhur me 

kohen e llogaritjes së kamatës, gjykata e aprovoi kërkesen e përfaqësuesit të paditësit që kjo të 

llogaritet nga data 02.07.2017, si datë e arritjes së tyre për pagesë.  

 

Lidhur me shpenzimet e procedurës, gjykata vendosi duke u bazuar në nenin 452.1 të LPK-së, pasi 
që e paditura e ka humbur kontestin në këtë rast, andaj edhe obligoi të njëjtën që paditësit t’ia 
paguajë shpenzimet e procedurës në shumë të përgjithshme prej 239 Euro edhe atë: për përpilimin 
të parashtresës për saktësim të kërkesave shumën prej 104 euro dhe 135 euro për pjesëmarrje në 
një seancë. Lidhur me parashtresën për saktësim të kërkesës, gjykata e gjeti si të bazuar sepse, 
përfaqësuesi i paditësit nuk ka qenë përpilues i padisë, andaj parashtresa ka qenë e nevojshme për 
të saktësuar kërkesat e paditësit të cilat nuk kanë qenë të qartësuara me rastin e përpilimit të padisë. 
Lartësia e kompensimit të shpenzimeve u bazua në Rregulloren  për Tarifat e Avokatëve të 
Kosovës. Gjykata nuk e aprovoi kërkesën për kompensimin shpenzimeve për taksë gjyqësore, pasi 
që në shkresa të lëndës nuk ka dëshmi se paditësi e ka paguar taksën gjyqësore për padi. 
 
Lidhur me taksen gjyqësore për padi, gjykata, duke u bazuar në nenin 6.2 të UA.Nr.01/2017 për 
unifikimin e taksave gjyqësore, e obligoi paditësin që të paguajë shumën prej 30 Euro, pasi që, me 
rastin e paraqitjes së padisë, nuk e ka paguar taksen.  Sipas nenit 12.1 të udhëzimit të lartcekur, për 
kërkesat në para vlera e të cilave është  prej 1, 001 deri në 2, 500 Euro, taksa për padi është 30 
Euro.  
 
Nga të lartcekurat, e duke u bazuar në nenin 2 lidhur me nenin 142 pika 1 dhe 2 të LPK-së, u 
vendos si në dispozitiv të këtij aktgjykimi. 

GJYKATA THEMELORE NË GJILAN-DEGA NË VITI 
C.nr. 935/2020, datë 22.02.2021 

                                                                                                                       
Gjyqtari, 

 
Arben Xheladini  

                                                                                                                                        
 
 
 
Këshillë Juridike: Kundër këtij aktgjykimi, është e lejuar ankesa në Gjykatën Apelit të Kosovës në 
Prishtinë, në afatin prej 7 ditëve, pas ditës së pranimit. Ankesa, në kopje të mjaftueshme, 
dorëzohet përmes kësaj gjykate. 


