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Numri i lëndës: 2019:102818 

Datë: 17.12.2019 

Numri i dokumentit:     00717236 

C.nr.2006/2018  

  

       GJYKATA THEMELORE NË PRIZREN, Departamenti i Përgjithshëm, gjyqtari 

Gëzim Shehu, me bashkëpunëtorin profesional Adem Krasniqi, në kontestin e paditëses D.G 

nga Prizreni, rr. “...” Llamella ..., të cilën me autorizim e përfaqëson av.B.K nga Prizreni, 

kundër të paditurës Drejtoria e Arsimit-Komuna e Prizrenit- DKA, të cilën e përfaqëson 

përfaqësuesi ligjor Sh.K, me objekt të padisë kompensimin e  pagave përcjellëse dhe pagave 

jubilare, në shqyrtimit kryesore publik, të mbajtur  më datë 10.12.2019, mori këtë:   

 

 

A K T GJ Y K I M 

 

 

I. APROVOHET PJESËRISHT kërkesëpadia e paditëses D.G nga Prizreni. 

 

II. Detyrohet e paditura Drejtoria e Arsimit-Komuna e Prizrenit, që paditëses  në emër 

të shpërblimeve jubilare t’ia kompensojë (3) tre paga përcjellëse me rastin e pensionimit, sipas 

listës së pagave t’ia kompensojë shumën prej 1,420.53 euro, dhe në emër të shpërblimeve 

jubilare t’ia kompensojë (3) tre paga sipas listës së pagave, dhe atë shumën prej 1,420.53 euro, 

apo shumën e përgjithshme prej 2841.06 euro, të gjitha këto në afat prej 7 ditësh, pas pranimit 

të këtij aktgjykimi, nën kërcënim të përmbarimit të dhunshëm. 

 

III. Pjesa tjetër e kërkesëpadisë mbi shumën e aprovuar si në pikën nën II, të këtij 

aktgjykimi refuzohet si e pabazuar. 

 

IV. Detyrohet e paditura që paditëses  t'ia paguajë shpenzimet procedurale në shumë 

prej 395 euro, në afat prej 7 ditësh, pas pranimit të këtij aktgjykimi, nën kërcënim të 

përmbarimit të dhunshëm. 

 

 

A r s y e t i m 

 

 

         Paditësja D.G nga Prizreni, të cilën me autorizim e përfaqëson av. B.K nga Prizreni, në 

këtë gjykatë ka parashtruar padi kundër të paditurës Drejtoria e Arsimit në Komunën e 

Prizrenit të cilën e përfaqëson përfaqësuesi ligjor Sh.K, në të cilën ka theksuar se ka qenë në 

marrëdhënie pune mësimdhënës në SHFMU “ ...” në Prizren, ku edhe është pensionuar me 

stazh më shumë se 45 vite punë, dhe të njëjtës i është ndërprerë marrëdhënia e punës, për shkak 

të arritjes së moshës 65 vjeçare (pensionimit). Pas pensionimit me kërkesë i është drejtuar të 

paditurës, që në emër të pagave jubilare për pension, konform nenit 52 të kontratës kolektive të 



 Numri i lëndës: 2019:102818 
 Datë: 17.12.2019 
 Numri i dokumentit: 00717236 
 

2 (5)  

 2
0

1
9

:1
0

2
8

1
9

 

vitit 2015 t'ia paguajë të njëjtat pas shkuarjes në pension katër paga jubilare dhe tre paga pas 

pensionimit. Mirëpo, e paditura në përgjigjen e saj ia ka refuzuar kërkesën paditëses për 

pagesën e këtyre pagave. Andaj, i është drejtuar kësaj gjykate, nga e cila ka kërkuar që 

kërkesëpadinë e saj ta aprovojë në tërësi si të bazuar.  

   

           I autorizuari i paditësit av. B.K, gjatë shqyrtimeve gjyqësore ka deklaruar se mbetet 

pranë padisë, duke propozuar që pas administrimit të provave të aprovohet kërkesëpadia. I 

njëjti në fjalën përfundimtare, ka deklaruar se mbetet pranë deklarimeve si në seancat e kaluara 

dhe i ka propozuar gjykatës që kërkesëpadinë e palës paditëse të aprovohet në tërësi si e 

bazuar. Shpenzimet procedurale i ka kërkuar dhe atë për dy seanca të mbajtura shumën prej 

270 euro, për përpilimin e padisë 104 euro, dhe për taksën gjyqësore shumën prej 21 euro, 

gjithsej shumën e përgjithshme prej 395 euro. 

 

           Përmes përgjigjes në padi e paditura ka theksuar se e padinë të parashtruar nga paditësja 

Drena Gecaj lidhur me pagesën për tri paga përcjellëse për pension dhe katër paga si shpërblim 

jubilar me rastin e pensionimit e ka kundërshtuar, duke pretenduar se e njëjta është e pabazuar 

ashtu që e konteston në tërësi kërkesëpadinë e saj dhe si e tillë të njëjtën duhet ta refuzoj. Po 

ashtu ka theksuar se Padia nuk i plotëson kushtet ligjore në kuptim të nenit 102 të LPK-së dhe 

e njëjta është e paqartë dhe në kundërshtim me bazën juridike ekzistuese të padisë. Në fjalën 

përfundimtare i autorizuari i paditurës ka deklaruar se sa i përket realizimit të pagave jubilare 

dhe përcjellëse të cilat iu garantohet me MKKK, Komuna e Prizrenit nuk mund të realizoj një 

kërkesë të tillë të kërkuar nga paditësja në fjalë për arsye se MEF me arritjen e moshës së 

pensionimit si moshë 65 vjeçare të pensionimit, MEF i largon nga sistemi i pagave 

automatikisht dhe realizimi i mjeteve të tjera është i pa mundshëm në praktik, sepse Komuna e 

Prizrenit nuk mund të ndërhynë në to, po ashtu në bazë të nenit 1 par. 2 dhe 3 të MPKK e cila 

përcaktohet qartazi se cilët janë palë në këtë marrëveshje dhe cilat janë garantues për 

implementimin e sajë të arritur me vullnetin e palëve. Andaj i ka propozuar gjykatës që 

kërkesëpadinë e palës paditëse ta refuzoj si të pa bazuar. 

 

          Për vërtetimin e drejtë dhe të plotë të gjendjes faktike gjykata ka administruar provat: ka 

bërë shikimin e vendimit për ndërprerjen e marrëdhënies së punës me nr. ... të dt. 14.11.2018; 

ka bërë shikimin i përgjigjes në kërkesën e të paditurës nga DKA me nr. ... të datës 10.12.2018; 

ka bërë shikimi i vërtetimit mbi përvojën e punës me nr. ... i dt. 06.12.2018, si dhe bëhet 

shikimi i vërtetimit për tri pagat e fundit të punës me nr. ... të dt. 30.11.2018. 

 

         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 paditësit është pjesërisht e bazuar. 

 

Nga leximi i vendimit për ndërprerjen e marrëdhënies së punës me nr. ... të dt. 

14.11.2018, lëshuar nga Ministria e Punës dhe Mirëqenies Sociale- Departamenti i Pensioneve, 

gjykata ka konstatuar se D.G, me vendimin në fjalë i është aprovuar kërkesa, për njohjen e të 

drejtës për Pension Kontributpagues të moshës. 

 

Nga leximi i i përgjigjes në kërkesën e të paditurës nga DKA me nr. ... të datës 

10.12.2018, gjykata ka konstatuar se e paditura Drejtoria e Arsimit në Komunën e Prizrenit- 

DKA, i ka refuzuar si të pa bazuar kërkesën e paditëses D.G, ish mësimdhënëse në SHFMU 

“...”, në Prizren, lidhur me pagesën e pagave jubilare dhe pagave përcjellëse pas pensionimit. 
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           Nga leximi i vërtetimit mbi përvojën e punës me nr. ...i dt. 06.12.2018, gjykata ka 

konstatuar se paditësja ka punuar në Arsim si mësimdhënëse në SHFMU “...”, në Prizren, ku 

edhe është pensionuar me 09.11.2018 dhe e njëjta ka përvojë pune më tepër se 45 vite. 

 

Nga leximi vërtetimit për tri pagat e fundit të punës me nr. 412 të dt. 30.11.2018, 

gjykata ka vërtetuar se paditësja ka realizuar pagën neto për tre muaj të fundit në shumën prej 

473.51 euro. 

 

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

pensionimit të paditëses 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) 

vjeq”.  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 paditësja ishte në marrëdhënie pune 

tek e paditura dhe atë e caktuar në vendin e punës në SHFMU “ ...” në Prizren. Me vendimin e 

Drejtorisë e Arsimit në Prizren, të njëjtës 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 e paditëses duhet të aprovohet 

pjesërisht. Kjo ngase në bazë të provave të administruara është vërtetuar se paditësja ishte në 

marrëdhënie pune tek e paditura dhe atë deri më 09.11.2018, kur të njëjtës me vendim të të 

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

Paditësja në procedurën administrative i është drejtuar të paditurës me kërkesë që e njëjta t’ia 

paguajë pagat përcjellëse pas pensionimit dhe pagat jubilare, prej së cilës ka marrë përgjigjen 

me të cilën i është refuzuar kërkesa e saj, andaj paditësja i është drejtuar me padi gjykatës për 

realizimin e të drejtave të saj. Kjo është vërtetuar në bazë të provave të administruara e 

sidomos (vendimit për pensionimin e këtu paditëses dhe përgjigjes së të paditurës në kërkesën 

e paditësit). 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. Po ashtu në nenin 52  të kësaj kontrate është paraparë se “I 

punësuari, ka të drejtë në shpërblimin jubilar dhe atë: për 10 vjet të përvojës në punë 
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pandërprerë, te punëdhënësi i fundit, në vlerë të një page mujore të tij; për 20 vjet të përvojës 

në punë pandërprerë, te punëdhënësi i fundit, në vlerë të dy paga mujore të tij; për 30 vjet të 

përvojës në punë pandërprerë, te punëdhënësi i fundit, në vlerë të tri paga mujore të tij”. 

Andaj, provave të lartcekura gjykata ua fali besimin e plotë, ngase gjeti se të njëjtat janë të 

besueshme dhe përputhen në tërësi me gjendjen faktike të vërtetuar, dhe vendosi si në 

dispozitiv të këtij aktgjykimi. 

 

        Gjykata pretendimet e palës së paditur të cekura në shqyrtimin kryesor se në rastin 

konkret paditëses nuk i takon e drejta në shpërblim për pagesat pas pensionimit dhe pagesave 

jubilare për shkak se sa i përket realizimit të pagave jubilare dhe përcjellëse të cilat iu 

garantohet me MKKK, Komuna e Prizrenit nuk mund të realizoj një kërkesë të tillë të kërkuar 

nga paditësja në fjalë për arsye se MEF me arritjen e moshës së pensionimit si moshë 65 

vjeçare i largon nga sistemi i pagave automatikisht dhe realizimi i mjeteve të tjera është i pa 

mundshëm në praktik, sepse Komuna e Prizrenit nuk mund të ndërhynë në to, po ashtu në bazë 

të nenit 1 par. 2 dhe 3 të MPKK e cila përcaktohet qartazi se cilët jan palë në këtë marrëveshje 

dhe cilat janë garantues për implementimin e sajë të arritur me vullnetin e palëve, gjykata këto 

pretendime i ka vlerësuar si të pa bazuara. 

  

         Si përfundim, gjykata ka vlerësuar se kjo e drejtë i takon paditëses në kuptim të 

dispozitave të lartcekura, për çka dhe vendosi që kërkesëpadinë e paditëses ta aprovojë 

pjesërisht si të bazuar dhe e detyroi të paditurën që paditësit t'ia paguajë tre paga jubilare pasi 

që paditësja ka përvojë të punës më shumë se 45 vite tek e paditura, dhe dispozitat MPKK-së, 

decidivisht parashohin se këto paga i paguan “punëdhënësi i fundit”, e cila në rastin konkret 

është këtu e paditura. 

 

        Gjykata kërkesën e palës paditëse për pagesën e një page jubilare e ka refuzuar si të pa 

bazuar për faktin se në nenin 52  të Kontratës së Përgjithshme Kolektive, është paraparë se “I 

punësuari, ka të drejtë në shpërblimin jubilar dhe atë: për 10 vjet të përvojës në punë 

pandërprerë, te punëdhënësi i fundit, në vlerë të një page mujore të tij; për 20 vjet të përvojës 

në punë pandërprerë, te punëdhënësi i fundit, në vlerë të dy paga mujore të tij; për 30 vjet të 

përvojës në punë pandërprerë, te punëdhënësi i fundit, në vlerë të tri paga mujore të tij”, dhe 

në bazë të kësaj del se paditësja ka të drejtë vetëm në tre paga jubilare. 

 

          Gjykata me rastin e vendosjes lidhur me lartësinë e pagave të cilën paditësja i ka 

realizuar në tre muajt e fundit para pensionimit, mori parasysh vërtetimin e lëshuar nga 

institucioni ku edhe ka punuar pala paditëse, e që gjatë procedimit të vërtetimit në fjalë si provë 

në procedurë palët nuk kanë pasur vërejtje, dhe gjykata ka konstatuar se paditësja për tre muajt 

e fundit ka realizuar të ardhura me pagë mujore prej 473.51 euro. 

 

            Vendimi mbi shpenzimet procedurale është marrë konform nenit 452.1 të LPK-së, dhe 

tarifës së Odës së Avokatëve të Kosovës, dhe atë për shpenzimet si në vijim: për dy seanca të 

mbajtura shumën prej 270 euro, për përpilimin e padisë 104 euro, dhe për taksën gjyqësore 

shumën prej 21 euro, gjithsej shumën e përgjithshme prej 395 euro. 

 

            Nga të dhënat e paraqitura më lartë dhe duke u bazuar në nenin 143 të LPK-së, gjykata 

vendosi si në dispozitiv të këtij aktgjykimi. 

  

 

GJYKATA THEMELORE NË PRIZREN 

Departamenti i Përgjithshëm 
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C.nr.2006/2018, më datë 10.12.2019 

 

 

  B. Profesional                                                         Gjyqtari 

 Adem Krasniqi                                           Gëzim Shehu 

 

 

 

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

në afat prej 7 ditësh, pas marrjes së të njëjtit, Gjykatës së Apelit Prishtinë, nëpërmjet kësaj 

gjykate. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


