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Numri i lëndës: 2019:286219 

Datë: 22.01.2020 

Numri i dokumentit:     00775779 

 

C.nr.2817/19 

GJYKATA THEMELORE NЁ PRISHTINЁ, DEPARTAMENTI I PЁRGJITHSHЁM, 

DivizioniCivil, mëgjyqtarinEnverShabanaj, duke vendosurnëqeshtjenjuridikekontestimoretё 

paditesve E.M., H.P., dhe E.E., te gjithe nga Prishtina , te perfaqesuar nga L.B.u avokat nga 

Prishtina, me autorizim ,kundërtëpaditurës Ministria e Kultures, Rinis dhe Sportit , e 

perfaqesuar nga Ministria e Drejtesise , Avokatura Shtetrore ,e kjo e perfaqesuar nga F.G. me 

autorizim, me bazёjuridike  kompensimin e pagavejubilaredhepagavemërastin e daljesnë 

pension dhe kopmenzimin per ushqim ditor , pas përfundimittëshqyrtimitkryesorpublik, në 

prani të përfaqësuesve te paleve ndergjyqese  ,mëdatë 12.12.2019, morikёtё: 

 

A  K  T  GJ  Y  K  I  M 

 

I. APROVOHET pjesërisht e bazuar  kёrkespadia e paditëses E.M. nga Prishtina. 

II. DETYROHET epadituraMinistria e Kultures ,Rinis dhe Sportit , sheshi N.T. pn Prishtinë , 

që paditëses E.M. tia kompensoj në emër të dy (2) pagave përcjellëse dhe tri (3) pagave 

jubilare shumën e përgjithshme prej:1828.45Euro ( njëmijë e tetëqinde njezet e tetë Euro e 

katerdhjete e pesë cent ) , me kamatëligjoreprej 8% e cila do tëllogaritetngadata 12.12.2019 e 

marrjes se aktgjykimit e derinëpagesën definitive- tёgjithanёafatprej 7 ditёshngadita e 

marrjessёkёtijaktgjykiminёnkёrcёnimtёpёrmbarimitmëdhunё. 

III. REFUZOHET si e pabazuar  kërkesëpadia e paditëses E.M. per kompenzimin e ushqimit 

ditor ne lartesi prej 2Euro ne dite per perioden 01.02.2017 e deri me 31.12.2017- per 11 muaj. 

IV. REFUZOHET si e pabazuar kërkesëpadia e paditësve H.P. dhe E.E.per kompenzimin e 

ushqimit ditor ne lartesi prej 2Euro ne ditë  per perioden 01.02.2017 e deri me 31.12.2017 per 

11 muaj- per secilin padites. 

DETYROHET e padituraqëpaditses E.M. t’iakompenzojshpenzimet e procedures kontestimore 

në shumë të përgjithshme prej:259Euro. 

 

A  r  s  y  e  t  i  m 

 

Sipastëdhënavetëparaqituranëpadidhedeklarimeve nga përfaqësuesi i paditeseve në seancën  

e shqyrtimit kryesor,kakërkuarqegjykatata te detyron të paditurën që paditëses E.M. t’ia  

paguaj 3 paga jubilare dhe 2 paga përcjellëse  në shumën e përgjithshme prej 1828.45€ me 

kamatë ligjore dhe pagesen  per kompenzimin e ushqimit ditor ne lartesi prej  2 Euro ne dite        

si dhe per paditesit H.P. dhe E.E.kerkesen per kompenzim te ushqimit ditor ne shumeprej 2 

euro ne dite . Kërkespadinë e ka bazuar nëKontratën Kolektive të Kosoves nenin 52,53 dhe 54 

te Kontrates . 

Shpenzimet e procedurës i kakërkuar. 

Përfaqësuesi i të paditurës në pergjegjjen ne padi dhe ne seancen e shqyrtimit kryesot e ka 

kundershtuar kerkespadin e paditesve si te pabazuar . Kane deklaruar se nga paditesit nuk eshte 
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kryer procedura e  mbrendshme per realizimin e  kekesave te tyre ne Institucionin ku kane 

punuar ata dhe se krejt qka u takuar paditesve sipas ligjit,  i kane realizuar te drejtat e tyrene 

institucionjin ku kan punuar .Kane deklaruar se padia dhe kerkespadia jane te pasafatshme 

sipas nderprerjes se marredhenjes se punes dhe paraqitjen e padise ne gjykate dhe se Kontrata 

Kolektive nga 01.01.2018 nuk eshte funksionale . I kane propozuar gjykatës qe padia dhe 

kerkespadia e paditeseve te hudhet si e palejuar  apo te refuzohet si   e pabazuar . 

Shpenzimet e proceduresnuk i kakërkuar. 

Mëqёllimtёvlerёsimittёdrejtёdhevёrtetimittёplotёtёgjendjesfaktikelidhur me 

çёshtjenkonkretejuridikenёshqyrtiminkryesor publiktёmbajtur me datën 10.12.2019, 

gjykatabёriadministrimineprovave me pelqimin e dy paleve, esimёtёrëndësishmetnxori 

:Vendimi idt. 30.08.2017 per E.M.,vendimi per H.P. i dt. 24.04.2018, vendimi per E.E.i dt. 

07.05.2018, , Kontrata e punes per E.M.e 09.07.2015 , lista e pagave e dt. 31.07.2019 per E.M.,  

vendimi i dt. 24.06.2015 per E.M.per pervojen e punes, kontratat e punes per H.P. dhe E.E.                                                                      

Pasiqёgjykatabёrivlerёsimin e secilёsprovёveq e veqdhetёgjithasёbashku, 

mbёshteturnёdispozitatnganeni 8 i LigjitpёrProcedurёnKontestimorearritinёpёrfundim se 

nёkёtё qёshtjejuridike kontestimoreduhetvendosursinёdispozitivtёkёtijaktgjykimi. 

Sa i perket afatshmeris se kerkeses , gjykata ka gjetur se eshte e afatshme konfom nenit 86 te 

ligjit te punes  pasi qe paditesja E.M.ka dalur ne pension me dt. 22.09.2017 , ndersa paditesit 

H.P. dhe E.E. ne vitin 2018.     

Nuk është kontstuesenёmestёpalёve se paditёsit kane qene te punësuar ne Teatrin Kombtar te 

Kosoves -te e paditura dhe me vendime kan dalur ne pension te moshes 65 vjeqare sipas fuqis 

ligjore.   

Kontestueseështëbazaligjore e kërkesëpadise. 

Paditёsja E.M.pas daljes ne pension te moshes 65 vjeqare m dt. 22.09.2017 duke konsideruar 

se i takon e drejtanё kompensimin e dy pagave përcjellëse dhe tri pagavejubilarenëbazëtë 

Kontratës Kolektive  të Kosovë dhe pagesa e ushqimit ditor per 11 muaj e fundit te vitit 2017 , 

pёrrealizimine te njejtave i ёshtёdrejtuargjykatёs me padi.Ne emer te 2 pagave percjellese dhe 

3 paga jubilare ka kerkuar pagesen e tersishme prej 1828.45 Eur ,lartësinëekёrkespadisё per 

paga jubilar dhe percjellse per paditesen paditsja E.M.ekambeshtetur nё raportin e 

Prokreditbankes te dt. 31.07.2019 sipas pagave  ne tre muajt e fundit para daljes ne pension ku 

paga mujore neto e paditëses ka  qene 365.69 euro, ndërsa sa u përketpagavejubilarekërkesën, e 

kambeshtetur edhe nëpervojen e punës mbi 30 vite nga  vendimi i te paditures nr. 401/15 i dt 

.24.06.2015  . 

Me Marvershjen Kolektive te Kosoves të miratuar nga Qeveria e Kosovës, Sindikata, dhe Oda 

Ekonomike e Kosovës, e nënshkruar me datën 18.03.2014, e cila ka hyrë në fuqi me 

01.01.2015, dispozitat e së cilës aplikohen në tërësi në tërë territorin e Republikës së Kosovës, 

në nenin 52 të kësaj Marrëveshje është paraparë se i punësuari ka të drejtë  në shpërblim 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. Në nenin 52 të Marrveshjes Kolektive te kosoves. 

 Si kusht i domosdoshëm për realizimin e pagave jubilare është paraparë edhe  lartësia e 

përvojës së punës .Bazuar në vitet e përvojës së punës  të paditëses , gjykata ka gjetur se 

kërkesëpadia e paditësit E.M.është e bazuar konform dispozitave të Marrveshjes se 

Pergjithshme kolektive te Kosoves- sipas nenit 52 te marrvreshjes Paditësja ka dalur në 

pension me datën 22.09.2017, në kohën kur vepron dhe është në fuqi Kontrata Kolektive e 

Kosovës, e bazuar në përvojën e punës së paditëses sipas vendimit te te paditures vertetimit 

401/15 te dt. 24.06.2015 , shihet se paditësja ka përvojë pune  mbi 30 vite, si kusht i 

domosdoshëm për realizimin e tri page jubilare 
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Lartësia e kërkesëpadisë për kërkesën e aprovuar për  tri paga  jubilare dhe dy pagave percjesse 

per paditesen E.M. është bazuar edhe në pagat mujore në muajt të fundit të paditësit para daljes 

në pension, sipas lartësisë së pagës mujore në vlerë prej 365.69 € sipas raportit te 

prokreditbank te dt. 31.07.2019. 

Pёrkamatëngjykatakavendosur duke u mbështeturnёdispozitat e nenit 382 tё LMD-

sёdhekamatën e kallogariturprejnxjerrjessëkëtijaktgjykimi. 

Ne piken III. te dispozitivit te keti aktvendimi gjykata e ka refuzuar kerkespadin e paditeses 

E.M.mbi shumen e aprovuar si te pabazuarper kompenzimin e ushqimit ditor ne lartesi 

prej:2Euro ne dite per perioden 01.02.2017 e deri me 31.12.2017- per 11 muaj. 

Perfaqesuesi i paditesve per paditesit  H.P. dhe E.E.ka kerkuar pas precizimit te kerkespadise 

pagesen ne emer te ushqimit ditor ne lartesi prej 2Euro ne ditë  per perioden 01.02.2017 e deri 

me 31.12.2017 per 11 muaj- per secilin padites veq e veq. 

Kompenzimin e ushqimit ditor palet paditeseE.M., H.P. dhe E.E.  e kane bazuar ne Kontraten 

Kolektive te Kosoves neni 54, ku eshte parapar kjo e drejt, por ne  Kontraten Kolektive te 

Kosoves neni 54.pika 4 eshte parapar se ushqimi mund te paguhet nese ka mjete financiare. 

Gjykata e ka refuzuar kerkespadin per kompenzimin e ushqimit ditor ne lartesi prej2 Euro ne 

ditë  per perioden 01.02.2017 e deri me 31.12.2017- per 11 muaj per secilin padites, si te 

pabazuar nga se : 

Pala paditese gjate procedures nuk ka ofruar prova se a ka pasur mjete financiare per pagesen e 

ushqimit ditor siq eshte e prapar edhe me Kontraten Kolektive te Kosoves, a i kane plotesuar 

kushtet paditesit per realizimin e kesaj te drejte  dhe a ka pas pagese te ushqimit per te gjithe 

punetoret e tjer nese ka pasur mjete financiare siq parashihet me marrveshje . Andaj ne 

mungese te provave, gjykata e ka refuzuar kerkesen per pagesen e ushqimit per paditesen 

E.M.dhe per padiesit H.P. dhe E.E. 

Vendiminqёpala e paditurt`i bartёshpenzimet e procedurës per paditesen E.M., gjykata e 

kambështeturnёdispozitënnganeni 449 dhe 452 tёLigjit te ProcedurënKontesitomore.Lartësia e 

shpenzimevetёprocedurëstё aprovuara ju referohettaksës përpadi ne shumë prej :20 Euro, per 

perpilim te padise nga avokati 104 Euro dhe per perfaqesim te avokatit ne nje seance gjyqesor 

shumen prej:135Eoro- totali:259 Euro .  

Duke u bazuarnёtёdhënat  elartcekuragjykatakavendosursinëdispozitivtёkёtijaktgjykimi. 

GJYKATA THEMELORE NЁ PRISHTINЁ 

C.nr. 2817/19 tëdates12.12.2019 

 

Gjyqtari 

Enver Shabanaj 

 

 

 

KESHILLA JURIDIK:kundёrkёtiaktgjykimiёshtё e lejuarankesa, nёafatprej 7 ditёsh, ngadita e 

marrjessёtёnjejtit, GjykatёssёApelitnёPrishtinё, pёrmeskёsajgjykate. 
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