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Numri i lëndës: 2020:128519 

Datë: 11.06.2021 

Numri i dokumentit:     01876757 

 

 

C.nr. 697/20 

 

GJYKATA THEMELORE NË PEJË –DEGA DEÇAN- Departamenti i Përgjithshëm-

Divizioni Civil , me gjyqtarin Bekim Avdimetaj, në çështjen juridike-kontestimore të paditësit 

A. M. nga fshati ............Komuna e ...........  te cilën me autorizim e përfaqëson Avokati V. M.  

nga Peja  Rr. ’’Mbretëresha Teutë’’/Semitronix P.nr.14, kundër të paditurës Komuna e Deçanit 

–Drejtoria Komunale e Arsimit në Deçan , te cilën e ka përfaqësuar me autorizim Avokati Publik 

Komunal D. P. jurist i diplomuar nga fshati Strellc  Komuna –Deçan, Baza juridike: për 

kompensimin e shpërblimit jubilar me vlere te kontestit: 315.75 euro (treqind e 

pesëmbëdhjete pikë shtatëdhjetë e pesë) euro, gjykata pas mbajtës te seancës te shqyrtimit 

kryesor me datën 21.05.2021 ne prani te autorizuarve te ndërgjyqësve, e  te përpiluar  me datën 

27.05.2021 mori këtë: 

 

A K T G J Y K I M 

 

I. APROVOHET NË TERSI SI E BAZUAR  kërkesëpadia e paditësit  A. M. nga fshati 

............Komuna e ........  te cilën me autorizim e përfaqëson Avokati V. M.  nga Peja. 

 

II. DETYROHET e paditura  Drejtoria Komunale e Arsimit në Deçan që paditësit A. M. nga 

fshati ............Komuna e .........  në emër të shpërblimit jubilar , t’ia paguajë shumën në lartësi prej 

315. 75 (treqind e pesëmbëdhjete pikë shtatëdhjetë e pesë)  euro , për me shume se 20 vite përvojë 

pune i takon 75% te një page baze, me kamat ne lartësi prej 08 %, brenda afatit 7 ditorë nga dita 

e përpilimit të Aktgjykimit, me datën 27.05.2021 e deri në pagesën definitive në kërcenim 

përmbarim.  
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III DETYROHET e paditura qe paditësit për shpenzimet procedurës kontestimore te ja paguan 

shumen prej 394.00 euro te gjitha këto ne afate prej 7 ditëve nga dita e përpilimit të aktgjykimit 

më datën si ne piken II te dispozitivit të aktgjykimit  . 

 

A r s y e t i m 

 

Paditësi  A. M. nga fshati ............Komuna e ...........  te cilën me autorizim e përfaqëson Avokati 

V. M.  nga Peja ka  ushtruar padi në këtë gjykatë me datën: 28.09.2020 kundër të paditurës 

Komuna e Deçanit –Drejtoria Komunale e Arsimit në Deçan për kompensimin e shpërblimit  

jubilar ne shume te përgjithshëm prej 315.75 (treqind e pesëmbëdhjete pikë shtatëdhjetë e 

pesë)  euro . 

Paditësi në padi ka parashtruar pretendimet e tij  si vijon: qe  është mësimdhënës në Shkollën 

Fillore e Mesme e Ulët “ ..........’’ në fshatin ..........Komuna e ........... në cilësinë e mësimdhënësit. 

Andaj duke u bazuar në nenin 35 . par. 7,8  Të Kontratës Kolektive të nënshkruar me dt. 

18.04.2017 në mes Ministrisë së Arsimit dhe SBASHK-ut  ka kërkuar nga Gjykata aprovimin e 

kërkesës për realizimin shpërblimit  jubilar. 

  

I autorizuari i paditësit Av. V. M.  gjatës seancës se shqyrtimit përgatitor dhe kryesor ka 

deklaruar se qëndrojmë ne tërësi pranë padisë se paraqitur, duke shtuar se paditësi është i 

punësuar ne SHFMU ‘’..........’’ ne ..........ku mban titullin  punës mësues klasor  

Pala paditëse  për periudhën sa është mësimdhënës ne ketë shkollë ka gjithsejtë 20 vite 10 muaj 

e 5 dite tek e paditura, andaj duke u bazuar ne kontratën kolektive te arsimit e cila ka hyre ne 

fuqi nga data 18.04.2017 palës paditëse për me shume se 20 vite përvojë pune i takon 75% 

shpërblim jubilar te një page baze. Pala e paditur edhe pse ka një detyrim te tille një gjë te tille 

nuk e ka përmbushur andaj te drejtën e tij e realizon përmes procedurës gjyqësore.  

Po ashtu e precizojmë kërkesëpadinë për faktin se me padi është shënuar shuma 350.40 euro e 

që duhet të jetë 315.75 euro ashtu që gjykatës i propozojë që të lejohet precizimi i kërkesëpadisë 

dhe të vazhdohet me administrimin e provave . 

 

Përfaqësuesi i te paditurës gjatës seancës se shqyrtimit përgatitor dhe kryesor ka deklaruar se e 

kundërshtoj padinë e paditësit ne tërësi sepse paditësi nuk e ka shtjerrur procedurën 

administrative për realizimin e te drejtës për shpërblim jubilar. Është e vërtet se ekziston një 

kontrate kolektive ne mes te SBASHK-ut dhe MASHT e viti 2017 mirëpo komuna nuk është 
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nënshkruese e te njëjtës andaj konsiderojmë se komunat nuk i obligon. Ne Kontratën Kolektive 

te vitit 2017 parashihet se te drejtën ne shpërblim jubilar kane punëtorët e arsimit antarë te 

SBASHK-ut mirëpo paditësi nuk ka bashkangjitur prove se ka qene antarë i SBASHKU-ut sipas 

Kontratës Kolektive te vitit 2017 shpërblimi jubilar është dashtë te merret me 7 mars te vitit 

jubilar e jo pas kalimit te kësaj kohe qe do te thotë e drejta për shpërblim jubilar është 

parashkruar, nga u tha me sipër i propozojmë gjykatës qe padinë e paditësit ta refuzoj si te pa 

bazuar. 

 

I autorizuari i lartshënuar i paditësit deklaron: nuk qëndrojnë pretendimet e te paditurës lidhur 

me faktin se nuk janë nënshkruesit e kontratës kolektive për arsye se me nenin 2 par 1 dhe nen 

paragraf 1 dhe 2 shihet detyrimi se ekzekutimi i këtyre pagesave apo aplikimi i dispozitave te 

kësaj kontrate do te behet përmes DKA-ve te komunave përkatëse. Sa i përket qështje se 

parashkrimit këtu nuk ka parashkrim për faktin se kjo kontrate kolektive është ende ne fuqi deri 

me datën 17.04.2021 vetëm pas skadimit te afat prej 3 viteve mund te behet fjale për parashkrim 

e qe është viti 2024. Sa i përket pretendimit se pala paditëse nuk është anëtar e SBASHK-ut e 

pasi qe kontestohet një e tille , gjykatës i propozojmë qe te shtyhet kjo seancë e sodit ne mënyrë 

qe te sjellim dëshminë – provën materiale qe pala paditëse është anëtar i SBASHK-ut  

 

Gjykata ne pyetjen e bere te autorizuarit te paditësit se me  rastin e arritjes se 10 vjetorit dhe 20 

vjetorit te paditësit a ju ka drejtuar me kërkesë me shkrim duke kërkuar pagat jubilare Drejtorisë 

Komunale te Arsimit ne Deçan apo shkollës ne te cilën punon SHFMU ‘’..........’’ ne ........... 

 

I autorizuari i paditësit deklaron: jo nuk iu ka drejtuar për faktin se një gjë e tille nuk është 

parapare me ndonjë dispozitë përkatëse me kontrate kolektive andaj edhe dispozitat e saj janë te 

detyrueshme për palët nënshkruese e ne rast te mos zbatimit te saj si po te njëjtës kontratës palët 

kane te drejte ti drejtohen gjykatës kompetente për realizim te drejtave te tyre. 

 

I autorizuari i paditësit e lartshënuar ne fjalën e tij përfundimtare ka deklaruar I qëndrojmë në 

tersi pran thënieve të më sipërme , duke shtuar se nga provat e administruara u vërtetua në mënyrë 

të pa kontestuar baza juridike e kërkesëpadisë dhe lartësia e kontestit. Gjykatës i propozojë që 

pas administrimit të provave të aprovoi padinë si të bazuar ashtu që të detyrohet  e paditura në 

kompensimin e shpërblimit jubilar për paditësin  në shumën prej 315.75 euro me kamat ligjore 

prej 8% si dhe një herëti të detyrohet e paditura në kompensimin e shpenzimeve procedurale  dhe 

atë: 20 për taksë gjyqësore, 104 euro për padi dhe për dy seanca të mbajtura nga 135 euro. 
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Përfaqësuesi i te paditurës D. P. seancës te shqyrtimit përgatitorë dhe kryesor dhe fjalën 

përfundimtare ka deklaruar  e kontestoj padinë e paditësit ne tërësi sepse paditësi nuk e ka shterur 

procedurën administrative për realizimin e borgjit te pretenduar. 

Përveç kësaj te drejtë ne beneficione sipas Kontratës Kolektive te vitit 2017 gëzojnë punëtoret e 

arsimit anëtaret e SBASHK kurse paditësi nuk e ka bashkangjitur asnjë prove qe ka qene anëtar 

i SBASHK-ut. 

Kontrata kolektive është nxjerrje në vitin 2017 kurse padia është bere ne vitin 2020 pra pas 

kalimit te afatit te parapare te ligjit te punës te nenit 87. Sa i përket shpërblimit jubilar  shpërblimi 

jubilar është i rregulluar në Kontratë Kolektive por është dashur të merret me 7 Mars të viteve 

jubilare e jo pas kalimit të kësaj date . E kontestoi precizimin  e  padisë sepse precizimi i padisë 

nuk paraqet asgjë të re vetëm i propozon ditët e punës dhe  shumat e kërkuara . 

Bazuar nga sa u tha me lartë i propozojmë gjykatës që padinë e paditësit ta refuzoi të  pa bazuar. 

  

Vazhdon me administrimin e provave qe gjinden ne shkresat e lendes: 

 

 Lexohet padia e paditësit  dorëzuar në gjykatë përmes të autorizuarit të tij me 

dt.28.09.2020. 

 

 Lexohet kontrata e punës e lidhur në mes punëdhënësit dhe punë kryesit A. M. me numër 

25947 të dt. 24.11.2014 

 

 Lexohet dhe shikohet kopja  e Buxhetit të Republikës se Kosovës  në emër të A. M. nga i 

cili merr pagë mujore 465.86 euro dhe është antarë i SBASHK-ut. 

 

 Lexohet vërtetimi i lëshuar SHFMU ‘’..........’’ fshati .......... me numër të protokollit 

01/537 me dt. 01.07.2020 me të cilën vërtetohet se A. M. me numër 26 ka themeluar 

marrëdhënie punë e në SHFMU ‘’..........’’ fshati ..........  prej 01.09.1999-01.07.2020 

gjithsejtë 20 vite 10 muaj e 5 ditë. 

 

Te cilave provave qe gjenden në shkresat e lendes gjykata ja ka falure besimin   
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Pas administrimit të provave dhe vlerësimit nga ana e Gjykatës, të secilës provë veç e veç, e në 

lidhshmëri me njëra- tjetrën, çmuarjes me kujdes dhe ndërgjegje, si dhe duke mbështetur 

dispozitën e nenit 8 të LPK-së, erdhi në përfundim se në rastin konkret duhet vendosur si në 

dispozitiv të këtij Aktgjykimi.   

 

Gjykata  pas administrimit të provave në shkresat e lëndës vendosi si në pikën I , sa i përket 

bazës juridike nga provat e administruara se paditësi është mësimdhënës  në Shkollën e Mesme 

të Ulët “ ..........’’ në fshatin ..........K- ........  nga data 01.09.1999 deri 01.07.2020 me gjithsejtë 

20 vite , 10 muaj e 5 ditë.  

 

Gjykata, nga provat ne shkresat e lendes, konkretisht nga vërtetimi i lëshuar nga e paditura, 

gjegjësisht Drejtori i shkollës SH.F.M.U “ ..........’’ në fshatin ..........K- ..........  me numër të 

protokollit 01/537 me dt. 01.07.2020 me të cilën vërtetohet se A. M. me numër 26 ka themeluar 

marrëdhënie punë e në SHFMU ‘’..........’’ fshati ..........prej 01.09.1999 deri 01.07.2020 gjithsejtë 

20 vite 10 muaj e 5 ditë, duke vendosur si  pikën II te dispozitivit te këtij aktgjykimi. 

 

Gjykata, lidhur me vendosjen sipas pikës II te dispozitivit, iu referua, nenit 35, par.7,8 te Kontratës 

Kolektive te Arsimit ne te cilin parashihet  detyrohet e paditura  Drejtoria Komunale e Arsimit në 

Deçan që paditësit A. M. nga fshati ............Komuna e .........  në emër të shpërblimit jubilar , t’ia 

paguajë shumën në lartësi prej 315. 75 (treqind e pesëmbëdhjete pikë shtatëdhjetë e pesë)  euro , 

për me shume se 20 vite përvojë pune i takon 75% te një page baze, me kamat ne lartësi prej 08 

%, brenda afatit 7 ditorë nga dita e përpilimit të Aktgjykimit, me datën 27.05.2021 e deri në 

pagesën definitive në kërcenim përmbarim.  

 

Gjykata, po ashtu me rastin e vendosjes pati parasysh edhe nenin 90, par.5 te Ligjit te Punës nr. 

03/L-212, ne te cilën parashihet “Marrëveshja Kolektive vlen për ata punëdhënës dhe punëmarrës 

të cilët marrin përsipër detyrimet e përcaktuara me Marrëveshjen e tillë Kolektive”,  e njëjta e 

nënshkruar nga Ministria e Arsimit dhe Sindikata e Bashkuar e Arsimit, Shkencës dhe 

Teknologjisë, prodhon efekt juridik ndaj punëdhënësve te cilët kane te punësuar punëtor qe te 

drejtat e tyre burojnë nga kjo kontrate, ne rastin konkret e paditura është punëdhënëse e paditësit  

dhe detyrohet për përmbushjen e detyrimeve qe dalin nga kjo kontrate për paditësen. 
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Gjykata në rastin konkret vlerësoi dhe i administroi si provë edhe deklarimet e të paditurës mirëpo 

nuk ishin të qëndrueshme sa i përket kësaj çështje kontestimore për vetë faktin se në asnjë mënyrë 

e njëjta nuk arriti ta provojë faktin se nuk i  bie në barrë përgjegjësia për kompensim shpërblimit  

jubilar, prandaj gjykata ka vendosur si në dispozitiv të këtij Aktgjykimi. 

 

Me Ligjin e punës Nr. 03/L-212 parashihet se sa i përket çështjeve të punëdhënësit me 

punëmarrësin ato te drejtat dhe  detyrimet e tyre mund ti rregullojnë edhe me Kontratën Kolektive 

dhe Kontrata Kolektive nuk mund të përmbajnë të drejta më pak te favorshme për te punësuarin 

dhe punëdhënësin se sa të drejtat e përcaktuara me Ligj të punës , pra të drejtat e punëmarrësit me 

Kontratën Kolektive  neni 35 pika  8  për shpërblime jubilare me date 18.04.2017  e mund të 

avancohen më lartë se të drejtat e parapara me Ligjin e punës .  

 

Sa i përket kamatës gjykata ka vendosur që kompensimi i paditësit nga e paditura të bëhet me 

kamatë në lartësi prej 8%, meqenëse e njëjta ka rënë në vonesë ndaj paditësve, e duke u 

mbështetur ne dispozitën e nenit 382 të LMD-së . 

 

Vendimin që pala e paditur  te ja paguan paditësit  shpenzimet e procedurës kontestimore, gjykata 

e ka mbështetur në dispozitat ligjore konform nenit 449 par.2 dhe 452 par. 1,463 par. 2 të Ligjit 

Nr.03/L-006 për procedurën kontestimore. Lartësia e shpenzimeve të aprovuara, i referohet 

shpenzimeve të përfaqësuesit të autorizuar të paditësit  Av. V. M.  nga Peja e  cili e ka bere 

specifikimin e tyre për përpilim e padisë shumën prej 104.00 euro, për taksë gjyqësorë 20.00 

euro, për 2 seancë gjyqësore nga 135.00 euro, e të gjitha në shumë të totale prej 394 euro. 

 

Gjykata Themelore Pejë Dega në Deçan-Departamenti i përgjithshëm 

me numër C.nr 479/2020 ,datën 27.05.2021 

                                                                                                     G j y q t a r i   

                                                                                                    Bekim Avdimetaj 

 

UDHEZIM JURIDIK: 

Kundër këtij Aktgjykimi, pala e pakënaqur ka të drejtë ankese, në afat prej 7 ditësh, nga dita e 

marrjes në dorëzim, të këtij Aktgjykimi, e përmes kësaj Gjykatë për Gjykatën e Apelit në  

Prishtinë. 
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