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Numri i lëndës: 2021:258762 

Datë: 12.12.2022 

Numri i dokumentit:     03739173 

C.nr. 967/2021 

 

GJYKATA THEMELORE NË GJILAN - DEGA NË VITI, Departamenti i 

Përgjithshëm- Divizioni Civil, me gjyqtarin Alush Sinani, në çështjen juridike të paditësit 

A.M. nga fshati..., Komuna e Vitisë, të cilin me autorizim e përfaqëson Sh.B. avokat në Viti, 

kundër të paditurës Komuna e Vitisë, Drejtoria Komunale e Arsimit, të cilën me autorizim e 

përfaqëson Ekrem Shabani, zyrtar juridik pranë Drejtorisë Komunale të Arsimit, lidhur me 

shpërblimin e tri pagave përcjellëse me rastin e pensionimit, vlera e kontestit 1,833.06 euro, 

pas pranimit të përgjigjes në padi,  jashtë seancës gjyqësore  me datë  09.12.2022 merr këtë: 

 

A K T GJ Y K I M 

PA SHQYRTIM KRYESOR TË ÇËSHTJES 

 

   I  MIRATOHET  si e bazuar kërkesëpadia e paditësit A.M. nga fshati..., Komuna e 

Vitisë, DETYROHET e paditura  Komuna e Vitisë, Drejtoria Komunale e Arsimit që në emër 

të shpërblimit të tri pagave përcjellëse me rastin e pensionimit, t`ia paguaj gjithsej shumën 

bruto prej 1,833.06 euro, duke e llogaritur kamatën ligjore prej 8% nga data e dorëzimit të 

padisë në gjykatë  me 17.11.2021 deri në pagesën përfundimtare, në afat prej 7 ditësh pas 

plotfuqishmërisë së këtij aktgjykimi, nën pasojën e përmbarimit të detyrueshëm 

             

   II.   DETYROHET e paditura Komuna e Vitisë, që t‟ia kompensojë paditësit 

A.M. nga fshati..., Komuna e Vitisë,shpenzimet e procedurës në shumë prej 135 euro, në afat 

prej 7 ditësh nga dita e plotfuqishmërisë të këtij Aktgjykimi, nën pasojën e përmbarimit të 

detyrueshëm. 

 

A  r  s  y  e  t  i  m  

 

        Paditësi A.M. nga fshati..., Komuna e Vitisë përmes të autorizuares së vetë 

avokatit Sh.B., me datë 17.11.2021, ka parashtruar padi kundër të paditurës, lidhur me 

shpërblimin e tri pagave përcjellëse me rastin e pensionimit, duke saktësuar vlerën e kontestit 

prej 1,833.06 euro, me kamatë ligjore prej 8% në vit, me arsyetimin se paditësi ka qenë i 

punësuar-msim dhens në SH.M.T.M  „Jonuz Zejnullahu” në Viti, deri me 01.07.2021 (data e 

pensionimit te tij) e të cilit nuk iu janë paguar pagat përcjellëse me rastin e pensionimit, pasi 

paditësi ka punuar në institucione arsimore mbi 30 vite, gjithnjë bazuar të nenin 35.9 të 

Kontratës Kolektive të Arsimit në Kosovë  nr.01B/2056, e datës 18.04.2017, thuhet: 

“Punëtorët (anëtarë të SBASHK-ut) që dalin në pension përfitojnë pagesë përcjellëse në 
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lartësi të tri pagave, sipas mesatares së tri pagave të fundit të punëtorit”, gjithashtu i ka 

kërkuar edhe shpenzimet e procedurës kontestimore. 

  

E paditura përmes përgjigjes në padi e ka kundërshtuar në tërësi kërkesëpadinë e 

paditësit, me arsyetimin se paditësi kërkesëpadinë e tij e bazon në Kontratën Kolektive të 

Arsimit të Kosovës (në vijim: KKAK), të datës 18.04.2017, të miratuar dhe nënshkruar nga 

Ministria e Arsimit, Shkencës, dhe Teknologjisë (në vijim: MASHT) dhe Sindikata e Bashkuar 

e Arsimit, Skencës dhe Kulturës (në vijim: SBASHK), e sipas të paditurës kjo kontratë nuk 

prodhon efekt juridik dhe ka kërkuar nga  gjykata që këtë padi ta refuzoj si të pabazuar dhe 

joligjore, për shkakun se DKA-ja nuk është përgjegjëse qe nuk janë siguruar mjetet për këtë 

destinim nga ana e Qeverisë dhe Ministrive përkatëse.   

 

E paditura përveç kontestimit në parim të kërkesëpadisë, nuk i ka kontestuar faktet 

vendimtare të paraqitura nga paditësi, pasi që ka pranuar se në momentin kur të ndahen mjete 

financiare nga niveli qendror DKA-ja do të bëjë pagesën e pagave dhe përfitimeve tjera të 

parapara me Kontratën Kolektive. Andaj mbi bazën e këtyre qëndrimeve të shprehura me anë 

të përgjigjes në padi nga e paditura dhe provat materiale, del qartë themelësia e kërkesëpadisë, 

ashtu që nuk kishte pengesa që gjykata të veproj sipas titullit të këtij aktgjykimi, pa caktuar 

fare seancë gjyqësore.  

 

Pas vlerësimit të pretendimit në padi dhe përgjigjes së të paditurës në padinë e paditësit, 

gjykata konstaton se janë plotësuar të gjitha kushtet ligjore për dhënien e aktgjykimit pa 

shqyrtim kryesor të çështjes , për shkak se e paditura në përgjigjen në padi i ka pohuar faktet 

vendimtare, ndërsa gjykata nuk ka gjetur se ka pengesa të tjera ligjore për dhënien e këtij 

aktgjykimi, respektivisht gjykata ka gjetur se palët mund të disponojnë lirisht me kërkesat e 

tyre, ashtu siç përcaktohet me nenin 3.1 të LPK-së. 

 

Me nenin 152 të LPK-së përcaktohet: “ Po që se i padituri me anë të përgjigjes në padi 

i ka pohuar faktet vendimtare, përkundrejt kontestimit të kërkesëpadisë, gjykata mundet pa 

caktuar seancë gjyqësore, të jep aktgjykim (neni 143 dhe 147 të këtij ligji), nëse nuk ekzistojnë 

pengesa të tjera për dhënien e tij”. 

Për këto arsye gjykata e miratoi kërkesëpadinë e paditësit si të bazuar dhe e detyroi të 

paditurën, që paditësit t`ia paguaj shumën e të hollave si në dispozitiv të këtij aktgjykimi, sepse 

në nenin 35.9 të Kontratës Kolektive të Arsimit në Kosovë  nr.01B/2056, e datës 18.04.2017, thuhet: 

“Punëtorët (anëtarë të SBASHK-ut) që dalin në pension përfitojnë pagesë përcjellëse në lartësi të tri 

pagave, sipas mesatares së tri pagave të fundit të punëtorit”  
 

Gjykata konstaton se paditësi ka shtjerur mjetet e brendshme juridike duke iu drejtuar 

me kërkesë të paditurës për kompenzimin e kërkesave nga marëdhënia e punës, por që e 

paditura në përgjigjje në kërkesë  dhe gjatë seancës gjyqësore, i ka refuzuar   me arsyetim se 

nuk kanë mjete buxhetore për këtë destinim. 

 

Lidhur me kërkesën për kamatë ligjore prej 8%, Gjykata vendosi duke u bazuar në 

Ligjin mbi Marrëdhëniet e Detyrimeve NR.04/L-077, i cili detyrim rrjedhë nga neni 382, i cili 

shprehimisht përcakton 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’’.   
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Vendimin për shpenzimet e procedurës Gjykata e bazoi në nenin 452.1 dhe 463, të 

LPK-së, duke marrur parasysh suksesin e paditëses në kontest, ashtu që e detyroi të padituren 

që t‟ia kompenzoj paditëses shpenzimet në lartësi prej 135.00 € euro, në afat prej 7 ditë pas 

ditës së pranimit të  këtij Aktgjykimi edhe ate për përpilimin e padisë  shumen prej 104.00  € 

dhe 31 .00 € euro për taksë gjyqësore, bazuar  ne tarifat e TOAK-së. 

 

Gjykata vërtetoi se janë plotësuar të gjitha kushtet ligjore për të vendosur si në dispozitiv të 

këtij Aktgjykimi, e duke u bazuar në nenin 152, lidhur me nenin 142 dhe 143 të Ligjit për 

Procedurën Kontestimore, andaj vendosi si në dispozitiv të këtij aktgjykimi. 

 

GJYKATA THEMELORE GJILAN  - DEGA E GJYKATËS VITI  

DEPARTAMENTI I PËRGJITHSHËM – DIVIZIONI CIVIL 

2021:258762, 09.12.2022 

C.nr. 967/2021 

                                                                                          G j y q t a r i         

 

                                                                                                  Alush Sinani 

 

 

 

KËSHILLË JURIDIKE: Kundër këtij Aktgjykimi pala e pakënaqur ka të drejtë ankese 

në afat prej7 (shtate) ditësh nga dita e pranimit, Gjykatës së Apelit, nëpërmjet të kësaj Gjykate.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


