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Numri i lëndës: 2019:116392 

Datë: 26.12.2019 

Numri i dokumentit:     00734223 

C.nr.114/2019 

  

GJYKATATHEMELORE NE PRIZREN, gjyqtarja Edije Sezairi, me 

bashkëpunëtorin profesional Adem Krasniqi, në çështjen juridike kontestimore të paditësit R.B, 

nga Prizreni, rruga “...”, p.n., të cilin me autorizim e përfaqëson i autorizuari avokat Sh.B, nga 

Prizreni, kundër të paditurve ... në Prishtinë dhe SHMT “...“ në Prizren, me objekt të kontestit 

pagesa e shpërblimit jubilar dhe pagave me rastin e pensionimit, në seancën publike më datë 

02.12.2019 mori këtë:  

                                                     

A K T G J Y K I M 

 

I. APROVOHET në tërësi kërkesëpadia i paditësit R.B nga Prizreni. 

 

II. DETYROHET e paditura ..., që paditësit në emër të (3) tri, pagave përcjellëse me 

rastin e pensionimit, sipas listës së pagave t’ia kompensoj shumën prej 1.815,00 euro, 

dhe në emër të shpërblimeve jubilare t’ia kompensojë (2) dy paga sipas listës së pagave, 

dhe atë shumën prej 1.074,00 euro, apo shumën e përgjithshme prej 2.889,00 euro, me 

kamatë ligjore në lartësi prej 8%, duke filluar nga dita e pranimit të këtij aktgjykimi, 

deri në pagesën përfundimtare, si dhe në emër të shpenzimeve të procedurës t’ia 

paguajë shumën prej 320,00 euro, në afat prej 15 ditësh nga dita e plotëfuqishmërin e 

aktgjykimit nën kërcnim të ekzekutimit të dhunëshëm. 

 

III. REFUZOHET kërkesëpadia e paditësit, sa i përket të paditurit të rendit të parë 

SHMT “...“, si e pa bazuar. 

 

A r s y e t i m 

 

Paditësi R.B nga Prizreni, të cilën me autorizim e përfaqëson av. Sh.B nga Prizreni, 

pranë kësaj gjykate ka parashtruar padi, fillimisht kundër të paditurës Ministria e Arsimit 

Shkencës dhe Teknologjisë. 

 

Në përgjigjjen në padi e paditura Ministria e Arsimit Shkencës dhe Teknologjisë, e ka 

kontestuar kërkesëpadinë e palës paditëse, ku është thirrur edhe në legjitimitetin real pasiv. 

Ndërsa pala paditëse me parashtresën e datës 02.07.2019, e ka precizuar padinë në kuptimin 

subjektiv, ku si pal e paditur të rendit të parë ka kërkuar të jetë SHMT “...”, në Prizren dhe si e 

paditur e rendit të dytë ka kërkuar të jetë ..., ku ka kërkuar që ti obligoj të paditurit që për 3 

(tre) paga pas pensionimit dhe pagave jubilare të ia paguaj paditësit pasiqë paditësi ka qenë 

punëtor i shkollës teknike “ ...“ tani “...” në Prizren, ku ka punuar afër 18 vjet, nga edhe është 

pensionuar. 
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          I autorizuari i paditësit, gjatë shqyrtimeve gjyqësore, ka deklaruar se mbetet në tërësi 

pranë padisë dhe kërkesëpadisë të dorëzuar në këtë gjykatë dhe konsideron se është e bazuar 

me ligj si dhe në marrëveshjen kolektive të arritur në mes të sindikatave kolektive dhe 

organizata punonjëse. I autorizuari i paditësit ka propozuar gjykatës që pas administrimit të 

provave padia të aprovohet në tërësi si e bazuar. Ndërsa në fjalën përfundimtare autorizuari i 

paditësit ka deklaruar se ngeli në tërësi pranë padisë dhe kërkesëpadisë dhe precizimi e 

kërkesëpadisë si ma lartë duke shtuar se shuma e pagave është 2.889,00 euro dhe atë tre paga 

pas pensionimit dhe dy paga jubilare. 

 

        Shqyrtimit kryesor për këtë çështje juridiko është mbajtur në mungesë të palës së paditur, 

të ftuar në mënyrë të rregullt, konform nenit 423.4 të Ligjit për Procedurën Kontestimore. 

 

         I padituri nuk ka prezantuar në seancat gjyqësore përkundër faktit se i njëjtit ftesat i ka 

pranuar me rregull dhe me parashtresën e datës 11.07.2019, e paditura ..., e ka njoftuar 

gjykatën se lidhur me kompenzimin e mësimëdhënisit R.B, mësimdhënës në shkollën SHMT 

“...”, në Prizren, shkollë kjo e cila gjendet nën menaxhimin e Agjencionit për Arsim dhe 

Aftësim Profesional, duke pretenduar se kompenzimin e palës paditëse do të bëhet pas krijimit 

të kushteve buxhetore, pasiqë për momentin nuk kanë mjete buxhetore për këtë kategori. 

 

        Për vërtetimin e drejtë dhe të plotë ë gjendjes faktike në këtë çështje juridike, gjykata në 

procedurën e provave ka bërë administrimin e këtyre provave: bëhet leximi i kërkesë e 

parashtruar nga paditësi R.B drejtuar Agjencionit për Arsim dhe Afëtsim Profesional për të 

Rritur në Prishtinë, pranuar me datë 15.11.2018, me numër të protokollit ..., bëhet leximi i 

përgjigjes dhënë nga ... në Prishtinë të datës 22.11.2018, bëhet leximi për vendim për 

pensionimin e mësimdhënësit për R.B lëshuar nga Agjencion për Arsim dhe Afëtsim 

profesional për të rritur me numrin 561/1 të dt. 09.10.2018, bëhet leximi i librezës e punës në 

emër të R.B, bëhet leximi i vërtetimit lëshuar nga Agjencion për Arsim dhe Aftësim 

profesional dhe Arsim për të rritur në Prishtinë të dt.18.10.2018, bëhet leximi i vërtetimit 

lëshuar nga Agjencion për Arsim dhe Aftësim profesional dhe Arsim për të rritur në Prishtinë 

të dt.18.10.2018, bëhet leximi i përgjigjes e dhënë nga ... në Prishtinë të dt.11.07.2019.  

 

         Gjykata pas vlerësimit të pohimeve të palës paditëse dhe provave të nxjerra në kuptim të 

nenit 8 të Ligjit për Procedurën Kontestimore (LPK), me kujdes dhe me ndërgjegje ka çmuar 

çdo provë veç e veç dhe të gjitha së bashku, dhe ka gjetur se: 

 

Kërkesëpadia e paditëses është e bazuar 

 

Nga leximi i i kërkesë e parashtruar nga paditësi R.B, parashtruar ...për të Rritur në 

Prishtinë, pranuar me datë 15.11.2018 me numër të protokollit ..., gjykata ka vërtetuar se me 

anë të kësaj kërkese këtu paditësi i është drejtuar të paditurës ...me kërkesë dhe ka kërkuar 

kompenzimin e pagave përcjellëse pas pensionimit dhe pagave jubilare. 

 

Nga leximi i përgjigjes dhënë nga ... në Prishtinë të datës 22.11.2018, gjykata ka 

vërtetuar se e paditura ka pranuar kërkesat të lartpërmendura dhe realizimi i këtyre i pagesave 

do të bëhet me krijimin e kushteve për pagesë, pasi që në buxhetin e Agjencisë së AAPARr-se 

nuk e kanë të planifikuar këtë kategori ekonomike.  

 

Nga leximi për vendim për pensionimin e mësimdhënësit për R.B lëshuar nga ... me 

numrin ... të dt. 09.10.2018, gjykata ka kuptuar se paditësit i është ndërprerë marrëdhënia e 
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punës, për shkak të arritjes së moshës së pensionimit, marrëdhënie kjo e cila përfundimisht 

është ndërpre me datën 18.10.2018. 

 

Nga leximi i librezës e punës në emër të R.B e lëshuar vitit 1990 në Prizren i paditësi 

është i pensionuar me dt. 18.08.2018 me përvojë punë në Arsim prej 39 vjet. 

 

Nga leximi i vërtetimit lëshuar nga Agjencinë për Arsim dhe Aftësim profesional dhe 

Arsim për të rritur në Prishtinë të dt.18.10.2018 gjykata ka vërtetuar se paditësi ka marr page 

mujore për tre muajt të fundit, në shumën në lartësi prej 605.45 euro për një muaj. 

 

Nga leximi i vërtetimit lëshuar nga Agjencinë për Arsim dhe Aftësim profesional dhe 

Arsim për të rritur në Prishtinë të dt.18.10.2018 gjykata ka vërtetuar se i paditësi R.B ka punuar 

si mësimdhënës në ish Shmlt “... “ tash SHMLT “...“ në Prizren duke filluar nga data 

01.09.1999 e deri më 18.10.2018. 

 

Nga leximi i përgjigjes e dhënë nga ... në Prishtinë me numër të protokollit ... të 

dt.18.10.2018, gjykata ka konstatuar se nga përgjigja e dhënë nga e paditura, ... në Prishtinë, 

nuk e ka kontestuar kërkesën e palës së paditur për kompenzimin e pagave përcjellëse pas 

pensionimit dhe pagave jubilare, mirëpo është arsyetuar se nuk ka mjete buxhetore për 

kompenzimin e të paditurit. 

 

          Në nenin 4 par.2 të Ligjit të Punës (Nr.03/L-212) i cili ka qenë në fuqi në kohën e 

pensionimit të paditësit parashihet se “Kontrata Kolektive nuk mund të përmbajë të drejta më 

pak të favorshme për të punësuarin dhe punëdhënësin se sa të drejtat e përcaktuara me këtë 

ligj”. Ndërsa në nenin 67 të këtij ligji parashihet se “1.Kontrata e punës sipas fuqisë ligjore 

ndërpritet: 1.4. kur i punësuari e mbush moshën e pensionimit, prej gjashtëdhjetë e pesë (65) 

vjeç”.  Po ashtu në nenin 90 të këtij ligji parashihet se “1. Marrëveshja Kolektive mund të 

lidhet ndërmjet:1.1. organizatës së punëdhënësve ose përfaqësuesit të tij, dhe 1.2. organizatës 

së të punësuarve ose kur nuk ekzistojnë organizata, marrëveshjen mund ta lidhin edhe 

përfaqësuesit e të punësuarve; 2. Marrëveshja Kolektive mund të lidhet në:2.1. nivel të 

vendit,2.2. nivel të degës,2.3. nivel të ndërmarrjes.3. Marrëveshja Kolektive duhet të jetë në 

formë të shkruar, në gjuhët zyrtare të Republikës së Kosovës. 4. Marrëveshja Kolektive mund 

të lidhet për një periudhë të caktuar me kohëzgjatje jo më shumë se tri (3) vjet. 5. Marrëveshja 

Kolektive vlen për ata punëdhënës dhe punëmarrës të cilët marrin përsipër detyrimet e 

përcaktuara me Marrëveshjen e tillë Kolektive.  

6. Marrëveshja Kolektive nuk mund të përfshijë dispozita të tilla që kufizojnë të drejtat e të 

punësuarve që kanë si pasojë kushte më pak të favorshme të punës sesa ato të përcaktuar në 

këtë ligj”.  

Në mes palëve ndërgjyqëse nuk ishte kontestuese se paditësi ishte në marrëdhënie pune 

si mësimdhënës në shkollën SHMT “...”, në Prizren, shkoll kjo e cila gjendet nën menaxhimin 

e ..... Me vendimin me nr. 492/18 të dt. 14.11.2018, të njëjtit, i është ndërprerë marrëdhënia e 

punës, për shkak të arritjes së moshës 65 vjeçare (pensionimit).   

 

Në bazë të gjendjes faktike të vërtetuar dhe provave të administruara në këtë çështje 

kontestimore, gjykata ka ardhur në përfundim se, kërkesëpadia i paditësit duhet të aprovohet në 

tërësi. Kjo ngase në bazë të provave të administruara është vërtetuar se paditësi ishte në 

marrëdhënie pune tek e paditura dhe atë deri më 18.10.2018, kur të njëjtit me vendim të të 

paditures i është ndërprerë kontrata e punës për shkak të arritjes së moshës së pensionit. 

Paditësi në procedurën administrative i është drejtuar të paditurës me kërkesë që e njëjta ti 

paguaj tri paga përcjellëse dhe pagat jubilare, dhe të njëjtit i është refuzuar kërkesa, andaj, i 
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njëjti i është drejtuar me padi gjykatës për realizimin e të drejtave të tij. Kjo është vërtetuar në 

bazë të provave të administruara e sidomos (vendimit për pensionimin e këtu paditësit dhe 

kërkesë së tij drejtuar këtu të paditurës). Në rastin konkret gjykata gjatë vendosjes lidhur me 

këtë çështje juridike vlerësoi dispozitat ligjore të cekura në Kontratën e Përgjithshme Kolektive 

të Kosovës të nënshkruar nga Qeveria e Kosovës, Oda Ekonomike e Kosovës dhe Bashkimi i 

Sindikatave të Pavarura të Kosovës, ku në neni 3 është paraparë se “dispozitat  e së cilës 

aplikohen në tërë territorin e Kosovës”, ndërsa në nenin 4 është paraparë se “dispozitat e kësaj 

kontrate janë të zbatueshme për të gjithë punëdhënësit të cilët në çfarëdo mënyre kryejnë 

veprimtari ekonomike, jo ekonomike dhe shërbime civile.  

 

            Nga provat e administruara më lartë dhe duke u bazuar në dispozitat materiale të cilat 

përcaktojnë të drejtat dhe detyrimet për palët ndërgjygjëse dhe gjendjen faktike të vërtetuar, se 

paditësi ka përvojë pune mbi 39 vjet, dhe se e paditura e cila ka qenë dhe punëdhënësja e fundit 

i cili fakt nuk është kontestues e që vërtetohet nga vërtetimi i të paditusit dhe faktin tjetër se 

paditësi në tre muajt e fundit ka realizuar pagë nga e paditura në lartësi prej 605.45 euro, i cili 

fakt vërtetohet nga vërtetim i lëshuar nga Agjencia për Arsim dhe Aftsim profesional dhe 

Arsim për të rritur i datës 18.10.2018, po ashtu nuk është kontestues fakti se paditësi me datën 

18.10.2018 ka arritur moshën e pensionimit, pra ka mbushur moshën 65 vjet, por ka qenë 

kontestues fakti se paditësit a i takon shpërblimi jubilar dhe për pagat përcjellëse me rastin e 

shkuarjes në pension për të cilën çështje gjykata ka vendosur si në dispozitiv të këtij aktgjykimi 

duke aprovuar kërkesë padinë e paditësit në emër të pagave përcjellëse me rastin e pensionimit 

t’ia kompensojë 3 (tre) paga mujore në shumën prej nga 605.00 euro, si dhe 2 (dy) paga 

jubilare me rastin e shkuarjes në pension, në vlerë prej 537.00 euro, të gjitha këto në shumën e 

përgjithshme prej 2.889.00 euro, të gjitha këto duke u bazuar e cila në rastin konkret është këtu 

e paditura, e që në rastit konkret gjykata duke vepruar brenda kufijve të kërkesave që janë 

parashtruar nga pala paditëse e ka aprovuar në tërësi kërkesëpadinë e palës paditëse,  si dhe në 

emër të shpenzimeve të procedurës t’ia paguajë paditësit shumën prej 320 euro, në afat prej 15 

ditësh nga dita e pranimit të këtij aktgjykimi. 

 

           Gjykata ka aprovuar kërkesëpadinë e paditësit si të bazuar për shkak se kjo kërkesë e 

paditësit është e rregulluar me dispozita të Kontratës së Përgjithshme Kolektive të Kosovës, e 

cila është nënshkruar më datën 1.03.2014 nga palët kontraktuese në këtë rast dhe nga 

përfaqësuesit e paditëses (Bashkimit të Sindikatave), ndërsa ka hyrë në fuqi më datën 

01.01.2015 ku më nenin 52.1 pika 1.3 përcakton të drejtën e të punësuarit në tri paga jubilare 

në rastin kur i punësuari ka mbi 30 vite përvojë pune, ndërsa par. 2 i këtij neni përcakton 

obligimin e punëdhënësit të fundit në pagimin e këtij shpërblimi, ndërsa neni 53 i po kësaj 

marrëveshje parasheh që i punësuari me rastin e pensionimit gëzon të drejtën në pagesën 

përcjellëse në lartësi prej 3 pagave mujore që i ka marrur për 3 muajt e fundit. 

 

         Andaj gjykata konstaton se Kontrata e Përgjithshme Kolektive të Kosovës, e cila është 

nënshkruar më datën 18.03.2014, i jep të drejtë palës paditëse në realizimin e kërkesës së tij 

lidhur me kompensimin e tri pagave përcjellëse me rastin e pensionimit dhe atë të pagave 

jubilare të parapara si në Kontratën e Përgjithshme Kolektive, e në të njëjtën kohë e obligon 

punëdhënësin që të ia bëjë pagesat e lartëcekura. 

 

       Gjykata e ka refuzuar kërkesëpadinë e paditësit, sa i përket të paditurit të rendit të parë 

SHMT “...“, si e pa bazuar, në kuptim të nenit 73.1 të LPK-së, dhe ka vlerësuar se në këtë 

çështje juridike e paditura e rendit të dytë ...ka legjitimitet, ku edhe vet e njëjta nuk e konteston 

faktin se paditësi R.B, ka qenë mësimdhënës në ish Shmlt “ ...”, tash “...”, në Prizren, shkoll 

kjo e cila gjendet nën menaxhimin e Agjencionit për Arsim dhe Aftësim Profesional. 
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           Vendimi mbi shpenzimet procedurale bazohet në nenin 452 të LPK-së, për shkak se e 

paditura e ka humbur kontestin dhe atë për përpilimin e padisë shumën prej 100,00 euro, për dy 

seanca nga 200,00 euro dhe taksën për padi në shumën prej 20,00 euro apo totalin prej 320,00 

euro, duke u bazuar në Tarifën e Odës së Avokatëve të Kosovës. 

 

           Nga të lartcekurat gjykata vendosi si në dispozitiv të këtij aktgjykimi, konform nenit 

143 të LPK-së. 

 

                                          GJYKATA THEMELORE NË PRIZREN 

  C.nr. 114/2019 datë 02.12.2019  

 

B. Profesional                                                                                                     Gjyqtarja 

Adem Krasniqi                                                                                                Edije Sezairi  

 

 

  UDHËZIMI JURIDIK: Kundër këtij aktgjykimi pala e pakënaqur ka të drejtë ankese 

në afat prej 7 ditëve nga dita e pranimit të të njëjtit, Gjykatës së Apelit në Prishtinë, nëpërmjet 

të kësaj gjykate. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


