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C.nr.310/2020 

 

GJYKATA THEMELORE NË MITROVICË-DEGA NË VUSHTRRI, Departamenti i 

Përgjithshëm-Divizioni Civil, gjyqtari Besnik Feka, në çështjen juridike të paditësit 

M. F. nga Vushtrria, të cilin e përfaqëson me autorizim Av. Ruzhdi Maloku nga 

Vushtrria, kundër të paditurës Komuna e Vushtrrisë- Drejtoria per Arsim, lidhur me 

pagesen e  shperblimit jubilar , vlera e kontestit 538.60€, pas mbajtjes së shqyrtimit 

kryesor, jashtë seance, me datën 07.07.2020, e mori dhe e përpiloi këtë: 

 

A K T G J Y K I M 

 

I.APROVOHET PJESËRISHT kërkesëpadia e paditësit M. F. ashtu që: 

 

 II. OBLIGOHET e paditura Komuna e Vushtrrisë, që paditësit t’ua paguaj shumën 

totale prej 421€ ne emer te 100% te pagës baze per kompensimin e shperblimit 

jubilar per 30 vitet te pervojes se punes, me kamate ligjore prej 8% vjetore, duke 

filluar nga data e nxjerrjes se këtij aktgjykimi 07.07.2020 e gjer ne përmbushjen 

perfundimtare te detyrimit. 

 

III. OBLIGOHET e paditura që në emër të pagesës për shpenzimet e procedurës, 

paditësit të ia paguaj shumën e përgjithshme prej 259€, dhe ate ne emër te: takses 

gjyqesore shumen prej 20€, per nje seance gjyqesore  shumen prej 135€ dhe 

per perpilimin e padise shume 104€, të gjitha këto në afat prej 15 ditësh, nga dita e 

marrjes së këtij aktgjykimi, nën kërcënimin e përmbarimit të detyrueshëm. 

 

IV. REFUZOHET E PATHEMELTE pjesa tjetër e kerkesëpadisë së paditësit për 

kompenzimin e pagave jubilare në shumë prej 117.06€. 

 

A r s y e t i m 

 

Paditësi, përmes të autorizuarit të tij Av. Ruzhdi Maloku nga Vushtrria, pranë kësaj 

gjykate me datën 03.06.2020, kanë paraqitur padi për pagesen e  shperblimit jubilar, 

kundër të paditurës Komuna e Vushtrrisë-Drejtoria për Arsim në Vushtrri, dhe ka 

kërkuar qe ne emër te pageses se shperblimit jubilar per 30 vite te pervojes se punes 

paditesit ti kompenzohet shuma prej 538.06, me kamate ligjore dhe shpenzimet e 

procedurës. 

 



Gjykata, ka caktuar dhe mbajtur seancen gjyqësore, në të cilën seancë mori pjesë 

përfaqësuesi i paditësve me autorizim Av. Ruzhdi Maloku nga Vushtrria dhe 

përfaqësuesi i të paditures I. G.. 

 

Përfaqësuesi me autorizim i paditësit  Av, Ruzhdi Maloku  në seancën e shqyrtimit 

Pergaditore të mbajtur me datë 06.07.2020, e po ashtu edhe në shqyrtim kryesor të 

mbajtur me datën e njejtë, ka deklaruar qe ne emer te shperblimit jubilar per 30 vite 

te pervojes se punes, paditesit ti kompenzohet shume prej 538.06€ si dhe shpenzimet 

e procedural.  

E paditura nuk ka parashtruar përgjigje në padi por në seancën pergaditore te 

mbajtur me date 06.07.2020, e po ashtu edhe në shqyrtim kryesor të mbajtur me 

datën e njejtë, përfaqësuesi me autorizim i të paditurës I. G. gjatë gjithë shqyrtimit 

kryesor dhe në fjalën përfundimtare ka deklaruar se kundërshton padinë dhe 

kërkesëpadinë e paditësve  për faktin se kontrata kolektive e arsmit e nënshkruar nga 

Ministria dhe SBASHK ose duhet të zbatohet në tërësi së pari nga akteret nënshkrues 

të cilët kanë marrë obligim po me këtë kontratë sipas nenit 46 par.1 dhe 2 ku thuhet 

se MASHT dhe SBASHK në bashkëpunim me MF do të angazhohen për sigurimin e 

mjeteve financiare për komunat e Republikes së Kosovës me qëllim të realizimit të 

buxhetit të nevojshëm të përcaktuar me nenin 35 par.5.7 dhe 9 të kësaj kontrate. E 

paditura deri më sot nuk ka asnjë dëshmi që këta akter kanë bërë sigurimin e 

buxhetit për implementimin e kësaj kontrate por sipas kësaj mund të konstatojm se 

kontrata kolektive e arsimit e lidhur në mes të MASHT-it dhe SASHK-ut është kontratë 

e lidhur në mes të palëve të treta gjegjësishtë komunave të Republikës së Kosovës 

prandaj edhe nga gjykata kërkojmë që mos ti bëjë tejkalimin e kompetencave të veta 

për ti njohur të drejta financiare pasitësit në dëm të paditurës të cilës i mungon 

legjitimacioni pasiv me qenë palë në këtë procedurë sipas nenit 90 par.5 të ligjit të 

punës marrëveshjet kolektive në këtë rast kontrata kolektive vlejnë pë rata 

punëdhënës të cilët marrin përsipër detyrimet e caktuara me marrëveshje e paditura 

nuk ka marrë përsipër këto detyrime.  

 

Me qëllim të vërtetimit të drejtë dhe të plotë të gjendjes faktike, gjykata në procedurën 

e provave të shqyrtimit kryesor publik të datës 06.07.2020, bëri leximin dhe 

administrimin e provave  vertetimin e pervojes se punes se paditesit te leshuar nga e 

paditura e dates 01.06.2020, vendimi per komoensimin e pagave perciellse me rastin e 

penzionimit, pasqyra e llogarise bankare.  

 

Në bazë të këtyre provave të administruara u vërtetua se paditesi ka 39 vite e 5 muaj 

pervoje pune  si mësimëdhënëses pranë SHF ”Boro Ramizi’’ në fshatin Smrekonice, 

prej dates 01.03.1980. 

 

Nuk është kontestuese fakti se paditësi ishte I punesuar punësuar te e paditura dhe 

atë në SHF” Boro Ramizi’’ në fshatin Smrekonice, Komuna e Vushtrrisë. 

 



Gjykata sa i përket të drejtes për shpërblimin jubilar të paditësit, vendosi në bazë të 

nenit 35 par. 8 pika 8.1 ,8.2 dhe 8.3 të Kontratës Kolektive të Arsimit Kosovës, ku 

përcaktohet se: Punëtorët ( antar të SBASHK-ut), në vitet jubilare të punësimit 

përfitojnë shpërblimin jubilar nga punëdhënësi i fundit në vlerë: Për 10 vjet të përvojës 

së punës në vlerë të 50% të një page bazë, ndërsa pika 8.2 përcakton se për 20 vjet të 

përvojës së punës në vlerë të 75% të një page bazë dhe  pika 8.3 përcakton se për 30 

vjet të përvojës së punës në vlerë të 100% të një page bazë. 

 

Nga provat e lart cekura nuk është kontestuese se paditësi  ka punuar tek e paditura 

mbi 30 vite dhe se duhet të vendoset si në dispozitivin të këtij aktgjykimi për 

shpërblimi jubilar për 30 vite përvojë të punës, në lartësi të 100% të pages bazë. 

 

Gjykata vlerëson se Kontratës Kolektive të Arsimit Kosovës, është në fuqi dhe e 

zbatueshme në tërë territorin e Republikës së Kosovës dhe se ky dokument 

kontraktual prodhon efekt juridik ndaj palëve ndërgjyqëse. 

 

Sipas nenit 8 paragrafi 1 të Ligjit mbi marrëdhëniet detyrimore të Kosovës, 

pjesëmarrësit në raporte detyrimore janë të detyruar që t’i përmbushin detyrimet e 

tyre dhe janë përgjegjës për përmbushjen e tyre. 

 

Dispozita e nenit 245 parg.1 të LMD-së, ka paraparë se “Kreditori në marrëveshjet 

detyrimore është i autorizuar që nga debitori të kërkoj  përmbushjen e detyrimit e 

debitori është i detyruar ta përmbush me ndërgjegje këtë në tërësi ashtu si është e 

paraparë”. 

 

Andaj, gjykata vendosi që paditësve si në pikën I dhe II, të dispozitivit të këtij 

aktgjykimi, të u’a njoh të drejtën në kompensim të shpërblimit jubilar, duke u bazuar 

në nenin 11 par 3, nenit 35 par 7 dhe par 8 pika 3 të KKA-së. 

 

Meqenëse në rastin konkret është vërtetuar se e paditura e ka për obligim që t’ia 

kompensoj shpërbilimin jubilar paditësve, shujtat për ditët e punës si në pikën I të 

dispozitivit të këtij aktgjykimi, gjykata me zbatimin e dispozitave të lartcekura, në këtë 

gjendje të vërtetuar faktike e detyroi të paditurën që paditësve t’ua paguaj shumën si 

më lart. 

 

Gjykata lidhur me vendosjen sipas pikës IV të dispozitivit, gjeti se pjesa e 

kërkesëpadisë në këtë pjesë duhet refuzuar si e pabazuar, për faktin se përqindja në 

aprovimin e lartësisë së pagës bazë nuk mund ti njihet paditësit edhe për pjesën prej 

117.06 € sipas pretendimeve të të autorizuarit të paditësit, për faktin se kjo e drejtë i 

njihet paditësit vetëm në lartësinë pagës baze dhe jo pagës neto siç pretendon i 

autorizuari i paditesit per pjesën tjetër prej117.06€. 

 



Gjykata, me rastin e aplikimit te kamates ligjore, iu referua nenit 382, par.1 dhe 2 te 

Ligjit per Marredheniet e Detyrimeve nr. 04/L-077, ne te cilen parashihet “   Debitori 

që vonon në përmbushjen e detyrimit në të holla debiton, përpos borxhit 

kryesor, edhe kamatën, ndersa ne par.2 te te njejtit nen parashihet “Lartësia e 

kamatëvonesës është tetë përqind (8%) në vit, përveç nëse parashihet ndryshe 

me ligj të veçantë. 

Gjykata lidhur me shpenzimet e procedures, iu referua nenit 452, par.1 te LPK-se, dhe 

paditesve ua njohu te drejten e pageses se shpenzimeve procedurale sipas pikes III te 

dispozitivit te ketij aktgjykimi.   

Prandaj, gjykata, bazuar ne arsyet e cekura me larte, bazuar ne nenin 143 par.1 te 

LPK-se, vendosi si ne dispozitiv te ketij aktgjykimi. 

 

GJYKATA THEMELORE NË MITROVICË-DEGA NË VUSHTRRI 

DEPARTAMENTI I PËRGJITHSHËM-DIVIZIONI CIVIL 

C.nr. 310/2020, datë: 07.07.2020 

 

                     GJ Y K A T E S I 

                        Besnik Feka 

 

 

KËSHILLË JURIDIKE: kundër këtij aktgjykimi është e lejuar e drejta e ankesës në afat 

prej 15 ditësh nga dita vijuese pas ditës se  marrjes së aktgjykimit. Ankesa i drejtohet 

Gjykatës së Apelit te Kosovës në Prishtinë, përmes kësaj gjykate, në kopje të mjaftueshme. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 


