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Numri i lëndës: 2020:082751 

Datë: 16.03.2021 

Numri i dokumentit:     01599113 

                               C.nr.635/2019 

GJYKATA THEMELORE MITROVICË - DEGA NË SKENDERAJ, DEPARTAMENTI I 

PËRGJITHSHËM, në përbërje nga gjyqtari Hajrullah Aruqi, në çështjen juridike të paditësit S., 

J., me vendbanim në fshatin ..., komuna Skenderaj, tё cilin e përfaqëson me autorizim ... avokat 

nё Prishtinë, kundër tё paditurës K. S.t – D.K.e A.të cilën e përfaqëson me autorizim ..., për 

kompensim të ushqimit gjatë punës dhe pagave jubilare në vlerën prej 1,063.10 euro, pas 

mbajtjes dhe përfundimit të seancës së shqyrtimit kryesor, me pjesëmarrjen e palëve 

ndërgjyqëse, me dt.10.03.2021 mori këtë: 

A  K  T  G  J  Y  K  I M 

APROVOHET  si e bazuar kërkesëpadia e paditësit S., J., me vendbanim në fshatin ...., 

komuna Skenderaj. 

DETYROHET e paditura komuna e S. – D. K.e  A. që paditësit S. J. që në emër të shpërblimit 

jubilar, ti paguaj shumën prej 133.10 euro në afat prej 7 ditëve nga dita e plotfuqishmërisë së 

këtij aktgjykimi.  

OBLIGOHET  e paditura komuna e S. – D.K. e A. që paditësit t’i paguaj shpenzimet e 

procedurës kontestimore në shumë prej 199.40 euro në afat prej 7 ditëve nga dita e 

plotfuqishmërisë së këtij aktgjykimi.  

OBLIGOHET paditësi që të paguaj taksën në padi në shumën prej 20 euro në afat prej 7 

ditëve nga dita e marrjes së këtij aktgjykimi.  

A r s y e t i m 

Paditësi S.J. përmes përfaqësuesit me autorizim ... avokat në ... ka ushtruar padi në gjykatë për 

kompensim në emër të ushqimit për praninë e tij në punë si dhe për kompensimin e shpërblimit 

jubilar në shumën e përgjithshme prej 1,063.10 euro. Në seancën e shqyrtimit kryesor, 

përfaqësuesi i paditësit ka deklaruar se heqin dorë nga kërkesa për pagesën e shujtave ditore 

pasi që e paditura ka përmbushur obligimin ndërsa ka qëndruar pranë kërkesës për pagesën e 

shpërblimit jubilar në lartësi prej 50% të pagës bazë dhe në fjalën përfundimtare ka theksuar se 

qëndron pranë deklarimeve të bëra në seancë dhe i propozon gjykatës që të aprovojë 

kërkesëpadinë e paditësit si dhe i ka kërkuar shpenzimet e procedurës kontestimore.  
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E paditura në përgjigje në padi ka theksuar se K. së S. i mungon legjitimiteti real pasiv i palës 

në procedurë pasi që për këtë çështje Ministria e Arsimit dhe Ministria e Financave janë të 

obliguara ti sigurojnë mjetet për pagesën e ushqimit dhe pagave jubilare. Në seancën e 

shqyrtimit kryesor ka theksuar se e paditura ka përmbushur obligimin për pagesën e shujtave 

ditore, ndërsa kërkesën për pagesën e pagesë jubilare e ka konsideruar si të parashkruar në 

kuptim të nenit 78 dhe 79 të Ligjit të Punës. Në fjalën përfundimtare ka qëndruar pranë 

deklarimeve në seancë dhe i ka propozuar gjykatës që padinë dhe kërkesëpadinë ta refuzoj si të 

pabazuar.  

Shpenzimet e procedurës nuk i ka kërkuar.  

Për vërtetimin e drejtë të gjendjes faktike në këtë çështje juridike kontestimore dhe në bazë të 

propozimeve të palëve ndërgjyqëse, gjykata në seancën e shqyrtimit kryesor i nxori dhe i 

administroj këto prova: vërtetimi nr. prot. 112/19 i datës 18.11.2019, vërtetimi nr. .... i datës 

18.12.2019, vërtetimi nr. ....i datës 18.11.2019, kontrata e punës nr. ... i datës 01.09.2016, 

kërkesa e paditësit nr. .... i datës 22.12.2019, kalendari për vitin shkollor ...., ...., pasqyra e 

Buxhetit të Republikës së Kosovës për periudhën ... deri me ....  

Gjykata duke u bazuar në dispozitat 7 dhe 8 të LPK-së me ndërgjegje dhe me kujdes i vlerësoj 

të gjitha provat e administruara, një nga një dhe të gjitha së bashku duke i krahasuar njërën me 

tjetrën dhe po ashtu vlerësoj edhe deklarimet e përfaqësueseve në seancë, nga të cilat rezulton 

se kërkesëpadia e paditësit është në tërësi e themeltë. 

Në këtë çështje kontestimore, gjykata gjeti se në mes palëve ndërgjyqëse kontestuese ishte fakti 

nëse e paditura ka legjitimitet real pasiv në këtë çështje dhe nëse kërkesa e paditësit për 

pagesën e shpërblimit jubilar ishte parashkruar apo jo.  

Lidhur me çështjen kontestuese në mes të palëve ndërgjyqëse, gjykata ka vlerësuar nenin 78 

dhe 79 të Ligjit të Punës, por konstatoi se kjo çështje kontestimore duhet të trajtohet sipas nenit 

87 të Ligjit të Punës i cili përcakton: “Të gjitha kërkesat nga marrëdhënia e punës në para, 

parashkruhen brenda afatit prej tri (3) vitesh, nga dita e paraqitjes së kërkesës.” Bazuar në 

nenin 87 të Ligjit të Punës gjykata konsideron se kërkesa e paditësit për pagesën e shpërblimit 

jubilar është ushtruar brenda afatit ligjor pasi që padia është ushtruar me datë 20.12.2019 e që 

është brenda afatit ligjor dhe kohëzgjatjes së Kontratës Kolektive të Arsimit në Kosovë të datës 

18.04.2017.  

Lidhur me legjitimitetin real pasiv gjykata konstaton se në bazë të nenit 35 të Kontratës 

Kolektive të Arsimit në Kosovë, të punësuarve i njihet e drejta në kompensimin për ushqim 

gjatë orarit të punës si dhe të drejtën që të përfitojnë pagesë përcjellës dhe shpërblim jubilar 

nga punëdhënësi i fundit sipas viteve të përvojës së punës.  

Sipas par. 8, të këtij neni “Punëtorët (anëtarë të SBASHK-ut) në vitet jubilare të punësimit 

përfitojnë shpërblim jubilar nga punëdhënësi i fundit, në vlerë:  

8.1. për 10 vjet të përvojës së punës në vlerë prej 50% të një page bazë;  
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dhe sipas pikës: 

8.5. Shpërblimi jubilar paguhet nga punëdhënësi, kur i punësuari ka plotësuar kushtet e 

shpërblimit sipas kritereve përkatëse.  

8.6. Shpërblimi jubilar paguhet në rastin e 7 marsit të çdo viti.  

Në bazë të kontratës së punës nr. 79/2016 të datës 01.09.2016 të administruar si provë në këtë 

çështje, si punëdhënës i paditësit paraqitet e paditura, përkatësisht D.e A. e K. së Skenderajt. 

Prandaj, bazuar në pikën 8.5 të par. 8 të nenit 35 të Kontratës Kolektive të Arsimit, e paditura 

ka legjitimitet në këtë çështje kontestimore pasi që e njëjta në bazë të dispozitave të lartcekura 

është e obliguar që të përmbushë obligimin për pagesën e shpërblimit jubilare.  

Nga prova e administruar pasqyra e Buxhetit të Republikës së Kosovës për periudhën 

01.12.2020 deri me 31.12.2020, gjykata vërtetoi se paditësi ka 17 vite të përvojë të punës dhe 

se paga neto e paditësit është 267.25 euro. Nga vërtetimi nr. 01-109 i datës 18.11.2019, gjykata 

konstatoi se paditësi tri pagat e fundit me rastin e paraqitjes së padisë i ka realizuar në vlerë 

prej 266.20 euro. Mbështetur në këto prova, gjykata konstatoi se kërkesa e paditësit për 

kompensimin e shumës prej 133.10 euro që rrjedhë nga 50% i pagës bazë është e bazuar.  

Nga vërtetimi nr. 113 i datës 18.11.2019, gjykata konstatoi se paditësi është anëtarë i sindikatës 

– ... kusht ky i nevojshëm për të përcaktuar faktin nëse paditësit i takon e drejta në shpërblim 

jubilar.  

Gjykata gjithashtu vlerësoj edhe shkresat tjera të lëndës por konstatoi se të njëjta nuk kishin 

ndonjë relevancë të posaçme në vendosjen për këtë çështje pasi që kryesisht kishin të bënin për 

çështjen e shujtave ditore nga e cila kërkesë paditësi ka hequr dorë.  

Lidhur me vendimin për shpenzimet e procedurës kontestimore gjykata u mbështet në nenin 

449 dhe 452 par.1 të LPK-së dhe aprovoi shpenzimet për padi shumën prej 78 euro, për 

përfaqësim në seancën e datës 10.03.2021 shumën prej 101.4 euro dhe për taksë shumën prej 

20 euro.  

Lidhur me vendimin për afatin paritiv prej 7 ditëve për përmbushje të detyrimit gjykata u 

mbështet në nenin 491 par. 4 të LPK-së, pasi që në këtë rast në përputhje me nenin 489 par.2 të 

LPK-së, procedurën e zhvilloj sipas procedurës për zgjidhjen e kontesteve me vlerë të vogël.  

Prandaj gjykata bazuar në dispozitat e nenit 143 par.1 të LPK-së vendosi si në dispozitiv të 

këtij aktgjykimi. 

 

 

GJYKATA THEMELORE  MITROVICË - DEGA NË SKENDERAJ 

DEPARTAMENTI I PËRGJITHSHËM 

C.nr.635/2019, me dt.10.03.2021 
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                                                                                                                                    Gjyqtari 

                           Hajrullah Aruqi 

______________ 

 

KËSHILLË JURIDIKE:  Kundër  këtij  aktgjykimi është  e  lejuar ankesa në afatin prej 7 dite 

nga dita e marrjes së këtij aktgjykimi, nëpërmes kësaj  Gjykate, për Gjykatën e Apelit në 

Prishtinë. Ankesa mund të paraqitet vetëm për shkak të shkeljes esenciale të dispozitave mbi 

procedurën kontestimore dhe për shkak të zbatimit të gabuar të së drejtës materiale. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


