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Numri i lëndës: 2019:120284 

Datë: 18.09.2019 

Numri i dokumentit:     00544812 

 
                                                                                                                                     C.nr.620/19 

 

 GJYKATA THEMELORE NË FERIZAJ, Departamenti i Përgjithshëm-Divizioni 

Civil, me gjyqtarin Misin Frangu dhe bashkëpunëtorin professional Fatlum Halimi, në çështjen 

juridike, sipas padisë së paditësit A.T. nga Ferizaj, të cilin me autorizim e përfaqëson R.Sh. 

avokat nga Ferizaj, kundër të paditurës Komuna …………. - Drejtoria e Arsimit, të cilën me 

autorizim e përfaqëson S.V., për pagesën e tri pagave përcjellëse dhe shpërblimit jubilar, në 

shqyrtimin gjyqësor të mbajtur me datë 18.09.2019, merr këtë: 

  

 

 

A K T GJ Y K I M 

 

 

I. APROVOHET në tërësi kërkesëpadia e paditësit A.T. nga Ferizaj, e ushtruar kundër 

të paditurës Komuna …………– Drejtoria e Arsimit, si e bazuar. 

 

II. DETYROHET e paditura Komuna ………… – Drejtoria e Arsimit, që paditësit A.T., 

t’ia paguaj shumën prej 314.67 €, në emër të differences së tri pagave përcjellëse me rastin e 

pensionimit, si dhe t’ia paguaj shumën prej 525.87 € në emër të shpërblimit jubilar, me rastin e 

pensionimit, apo gjithësejt shumën prej 840.54 €, (tetëqind e katërdhjetë euro e pesëdhjetë e 

katër cent) me kamatë ligjore prej 8%, duke filluar nga dita e plotfquqishmërisë së këtij 

aktgjykimi e deri në pagesën definitive, si dhe shpenzimet e procedurës në shumë prej 260.00 

€, të gjitha këto në afat prej 15 ditësh, pas plotfuqishmërisë së këtij aktgjykimi, nën kërcënimin 

e përmbarimit të detyrueshëm. 

 

  



 Numri i lëndës: 2019:120284 
 Datë: 18.09.2019 
 Numri i dokumentit: 00544812 
 

2 (5)  

 2
0

1
9

:1
2

0
2

8
5

 

A r s y e t i m i 

 

Paditësi me datë 06.06.2019, ka parashtruar padi kundër të paditurës, lidhur me pagesën 

e diferencës së tri pagave përcjellëse me rastin e pensionimit dhe shpërblimin jubilar. 

 

Paditësi përmes të autorizuarit të tij, në padi, gjatë shqyrtimit kryesor dhe në fjalën 

përfundimtare ka deklaruar se mbesim në tërësi pranë padisë dhe precizimit të kërkesëpadisë të 

ushtruar pranë kësaj gjykate, duke deklaruar se tek e paditura ka punuar mbi 31 vite dhe atë 

deri më datën 12.10.2018 kur është pensionuar për shkak të arritjes së moshës së pensionimit - 

moshës 65 vjeçare. Pas daljes në pension e paditura i’a ka paguar paditësit tri pagat përcjellëse 

në shumë prej 1,262.94 €, mirëpo realisht vlera e pagës bazë ka qenë 525.87 € në muaj e cila 

për tri paga përbën shumën prej 1,577.61 €, kur e zbresim shumën të cilën e ka marrë paditësi 

(1,262.94 €) atëherë borxhi i mbetur i të paditurës për pagat përcjellëse është 314.50 €. 

Gjithashtu i autorizuari i paditësit ka deklaruar se e paditura nuk i’a ka paguar paditësit 

shpërblimin jubilar, ashtu siç parashihet me dispozitat ligjore të Kontratës Kolektive të lidhur 

në mes MASHT-it dhe .............-ut. Andaj, kërkoj nga gjykata që ta detyroj të paditurën 

Komuna ............ – Drejtoria e Arsimit, që paditësit në emër të diferencës për tri pagat 

përcjellëse pas pensionimit t’ia paguaj shumën e mbetur borxh në lartësi prej 314.50 euro, 

kurse në emër të shpërblimit jubilar t’ia paguaj shumën prej 525.87 euro, me kamatë ligjore 

prej 8% duke llogaritur nga data e plotfuqishmërisë së aktgjykimit e deri në pagesën definitive, 

duke përfshirë edhe kompensimin e shpenzimeve të procedurës si vijon: për përpilim të padisë 

shumën 104.00 euro, për përfaqësim në një seancë të mbetur shumën prej 135.00 € dhe për 

taksën gjyqësore në shumë prej 21 euro. 

 

I autorizuari i të paditurës, në përgjigjen e tij në padi, gjatë shqyrtimit kryesor dhe në 

fjalën përfundimtare ka deklaruar mbesim në tërësi pranë përgjigjes në padi, duke e kontestuar 

në tërësi padinë dhe kërkesëpadinë e paditësit si të pabazuar për faktin se paditësi është 

pensionuar pasi ka arritur moshën 65 vjeçare, tek e paditura ka punuar mbi 31 vite, dhe e 

paditura me kohë i’a ka paguar tri pagat përcjellëse në shumë prej 1,262.94 €, duke u bazuar në 

shumën të cilën e ka realizuar paditësi në tre muajt para pensionimit, ku për muajin gusht 2018 

ka realizuar pagë në shumë prej 525.37 €, për muajin shtator 2018 ka realizuar pagë në shumë 

prej 525.37, ndërsa për muajin tetor 2018 ka realizuar pagë në shumë prej 211.20 €. Pra, e 

paditura e kundërshton pretendimin e paditësit për pagesës e diferencës së pagave përcjellëse 
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në shumë prej 314.50 € sepse edhe nga provat e administruara shihet se paditësi  nuk e ka 

realizuar këtë shumë para pensionimit.  

 

Poashtu, e paditura e kundërshton edhe lartësinë e shpërblimit jubilar, sepse paditësi ka 

kërkuar 100% të një page bazë, ndërsa paditësi në bazë të përvojës së punës 31 vjeçare, i takon 

vetë 75% e një page bazë. Mëtej, i autorizuari i të paditurës ka deklaruar se Kontrata Kolektive 

është nënshkruar nga ..................-u dhe MASHT-ti dhe në këtë rast e paditura nuk është palë 

nënshkruese e kësaj kontrate dhe kështu, përgjegjësia për pagesën e pagave përcjellëse dhe 

pagave jubilare nuk bie në të paditurën. Andaj, nga arsyet e lartëcekura, i propozoj gjykatës që 

ta refuzoj në tërësi padinë dhe kërkesëpadinë e paditësit si të pabazuar.   

 

Gjykata me qëllim të vërtetimit të drejtë të gjendjes faktike të çështjes, për aq sa palët 

ndërgjyqëse i parashtruan ato në këtë procedurë, bazuar në nenin 7.1 të LPK-së, ka bërë 

administrimin e provave si vijojnë: vendimin nr........... i dt.06.11.2018; lëshuar nga Drejtoria 

Komunale e Arsimit në ...............; qarkullimin bankar .......... Banka për periudhën 01.05.2019 

deri 03.06.2019; listën e pagave në emër të paditësit A.T.; urdhër obligimin për pagesë, i 

dt.23.05.2019; vendimin për pagesën e tri pagave përcjellëse pas pensionimit të vitit 2018, e 

dt.02.05.2019 me nr..........., lëshuar nga DKA ...............; vendimin për pagesën e tri pagave 

përcjellëse pas pensionimit i dt.20.05.2019. 

 

Gjykata, pas administrimit të provave, ka bërë shqyrtimin e tyre veç e veç si dhe të 

ndërlidhura si tërësi mes veti, mbi bazën e bindjes së saj të lirë në kuptim të nenit 8 parg.1 dhe 

2 të LPK-së, ka gjetur se duhej vendosur si në dispozitiv të këtij aktgjykimi. 

 

Gjykata pas administrimit dhe analizimit të provave ka vërtetuar këtë gjendjen faktike: 

nuk është kontestuese në mesë palëve ndërgjyqëse, se paditësi e ka përvojën e punës mbi 31 

vjet si mësimdhënës tek e paditura dhe se paditësi për shkak të arritjes së moshës 65 vjeçare ka 

shkuar në pension. Poashtu, nga lista e pagave në emër të paditësit, gjykata ka konstatuar faktin 

se paditësi në tre muajt e fundit para pensionimit ka realizuar pagë mujore të ndryshueshme 

dhe atë, për muajin gusht 2018 ka realizuar pagë në shumë prej 525.37 €, për muajin shtator 

2018 ka realizuar pagë në shumë prej 525.37, ndërsa për muajin tetor 2018 ka realizuar pagë në 

shumë prej 211.20 €, kjo për faktin se gjat muajit tetor 2018 ka punuar vetë një javë, pra 

gjithësejt për tre muajt para pensionimit ka realizuar shumën prej 1,261.94 €.  
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Nga kartela e qarkullimit bankar të paditësit, gjykata ka konstatuar faktin se e paditura 

tashmë i’a ka transferuar paditësit shumën prej 1,262.94 € në emër të tri pagave përcjellëse. 

Nga administrimi i gjithëmbarshëm i provave, por edhe nga vet deklarimet e palëve 

ndërgjyqëse, u konstatua fakti se e paditura ende nuk i’a ka paguar paditësit shpërblimin jubilar 

pas pensionimit. 

 

Pretendimi i të paditurës se paditësit i takon vetëm 75% e një pagë bazë, për gjykatën 

ky pretendim është i pabazuar, ngase sipas nenit 35 par.8.3. të Kontratës Kolektive parashihet 

që:  “për 30 vjet të përvojës së punës, i takon shpërblimi jubilar në vlerë të një page bazë”. 

 

Pretendimet e përfaqësuesit të të paditurës se kërkesën e paditësit për kompensimin e 

shpërblimit jubilar duhet të refuzohet për faktin se e paditura nuk ka qenë palë nënshkruese e 

Kontratës Kolektive, këto pretendime për Gjykatën janë të pa bazuara për faktin se në nenin 1 

të kësaj Kontrate theksohet qartë se palë nënshkruese për të paditurën është Ministria e 

Arsimit, Shkencës dhe Teknologjisë e Kosovës, ndërsa në paragrafin 1.2 të nenit 1 parashihet 

që dispozitat e Kontratës Kolektive janë të zbatueshme për të gjithë punëdhënësit në sektorin e 

arsimit (Komunat – DKA etj) në mbarë territorin e Republikës së Kosovës. Andaj, në këtë rast, 

e paditura është përgjegjëse e drejtpërdrejtë dhe e obliguar për kompensimin e shpërblimit 

jubilar të cilën paditësi e ka parashtruar në kërkesëpadinë e tij pranë kësaj gjykate. 

 

Gjykata ka analizuar kundërshtimet e të paditures përkitazi me lartësinë e kërkesëpadisë 

në lidhje me diferencën e pagesës së pagave përcjellëse me rastin e pensionimit dhe konsideron 

se të njejtat janë të pabazuar, ngase e paditura pagesën e pagave përcjellëse e ka bërë në shumë 

prej 1,261.94 €, ekuivalent me shumën që paditësi e ka realizuar në tre muajt e fundit fiskal 

para pensionimit, mirëpo, në anën tjetër, gjykata konsideron se në muajin tetor 2018 paditësi ka 

punuar vetëm një javë dhe për atë shkak, paga e atij muaji i ka dalë në shumë prej 211.20 € e 

që ka ndikuar në shumën e tërësishme të pagës mesatare në tre muajt e fundit para pensionimit. 

Në këtë rast, gjykata vlerëson se muaji tetor 2018 nuk duhet të llogaritet si pagë mesatare sepse 

ishte muaj jo i plotë i punës, gjegjësisht shuma prej 211.20 €, por duhet të llogaritet shuma e 

muajit paraprak, pra muajit shtator 2018 që ishte muaj i plotë pune (mendim i dhënë për raste 

të tilla nga Gjykata e Apelit e Kosovës), me pagë bazë në shumë prej 525.87.  
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Rrjedhimisht, nga përllogaritja e tri pagave të fundit të plota para pensionimit me 

shumë secila nga 527.87 €, del se paditësi ka pasur të drejtë në tri paga përcjellëse në shumë 

prej 1,577.61 €, e me që paditësja tashmë i’a ka paguar paditësit shumën prej 1,261.94 €, 

atëherë, gjykata vjen në përfundim se kërkesëpadia e paditësit për pagesën e diferencës së 

shumës prej 314.55 €, në emër të tri pagave përcjellëse është tërësisht e bazuar dhe e njejta 

duhet të aprovohet.  

 

Andaj, nga arsyet e lartëcekura, konform nenit 143 i LPK-së, lidhur me nenin 2 dhe 

nenin 35 të Kontratës Kolektive për Arsim Parauniversitar e datës 18.04.2017 si dhe nenit 382 

par.2 i LMD-së, Gjykata vendosi si në dispozitiv të këtij Aktgjykimi. 

 

Lidhur me shpenzimet e procedurës, Gjykata ka vendosur konform nenin 452.1 të LPK-

së, me çka e ka detyruar të paditurën që paditësit t’ia paguan shpenzimet e procedurës në 

shumë prej 260.00 €, dhe atë si në vijim: për përpilim të padisë shumën 104.00 €, për 

përfaqësim në një seancë shumën 135.00 €, dhe për taksën gjyqësore shumën prej 21.00 €. 

 

GJYKATA THEMELORE NE FERIZAJ 

C.nr.620/19 më datë 18.09.2019. 

                                                                                                                        Gjyqtari, 

                                     Misin Frangu 

 

 

 

 

 

 

KËSHILLA JURIDIKE: Kundër këtij aktgjykimi është e lejuar ankesa në afat prej 15 ditësh, 

pas pranimit të kopjes së aktgjykimit, në Gjykatën e Apelit në Prishtinë, përmes kësaj Gjykate. 

 


