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Numri i lëndës: 2019:185401 

Datë: 17.12.2019 

Numri i dokumentit:     00739607 

 

                                                                                                                                   C.nr.960/19 

 

 GJYKATA THEMELORE NË FERIZAJ, Departamenti i Përgjithshëm, Divizioni 

civil, si gjykatë kontestimore e shkallës së parë, me gjyqtarin Misin Frangu, duke vendosur në 

çështjen juridike të paditëses K.A.nga fshati ....................., Komuna Shtime, të cilën me 

autorizim e perfaqesoj avokat K.A., ndaj të paditures Komuna ...........- Drejtoria e Arsimit, me 

bazë juridike mos pagesa e tri pagave përcjellëse me rastin e pensionimit dhe mos pagesës së 

shpërblimit jubilar, me datë 17.12.2019 merr kete: 

 

A K T GJ Y K I M 

  

I. REFUZOHET në tërësi kërkesëpadia e paditëses K.A.nga fshati ....................., 

Komuna Shtime, me bazë juridike mos pagesa e tri pagave përcjellëse me rastin e 

pensionimit dhe mos pagesës së shpërblimit jubilar si e pa bazuar. 

 

II. Shpenzimet e procedurës i barte secila palë të vetat. 

 

A r s y e t i m i 

 

Paditësja K.A.përmes përfaqesuesit të saj avokat K.A., në këte gjykatë ka parashtruar 

padi ndaj të paditurës Komuna ...............-Drejtoria e Arsimit me bazën juridike mos pagesa e 

tri pagave përcjellëse me rastin e pensionimit dhe mos pagesës së shpërblimit jubilar. 

 

Paditësja ka qenë e punësuar te e paditura në vendin e punës si mësimdhënës në 

shkollën fillore “...................”, në .............., për rreth 43 vite pa ndërprerë ku edhe është 

pensionuar me datë 07.08.2011 për shkak të arritjes së moshës se pensionimit. 
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 I autorizuari i paditëses avokat K.A. gjatë seancës kryesore të mbajtur me datë 

17.12.2019 ka bërë ndryshimin e kërkesepadisë në kuptimin objektiv ku sipas padisë kërkesa e 

palës ka qenë 1,692.oo €, ndërësa tani të bëhet 2,112.oo €, dhe ate në emër të tri pagave pas 

pensionimit 1,056.oo € dhe ne emer te shperblimit jubilar 1,056.oo €, te gjitha me kamat ligjore 

8% nga dita e paraqitjes se padise si dhe i njejti ka deklaruar se i kerkon shpenzimet e 

procedures ne lartesi prej 372.oo €, nga te cilat per padi shumen prej 104.oo €, 135.oo € 

shumen për pjesemarrje në seancë gjyqësore dhe 135.oo €, për dorëzimin e shkresave të lendës 

dhe konsultimeve me palën e përfaqësuar. 

 

Gjykata gjithashtu ka dëgjuar edhe të autorizuarin e të paditurës L.M.Komuna ............-

Drejtoria për Arsim, i cili si në përgjigjëjen në padi ashtu edhe gjatë seancës gjyqësore i ka 

propozuar refuzimin  kërkesëpadinë e paditësës duke deklaruar se paditësja është pensionuar në 

vitin 2011 kur asnjë Kontrate e Përgjithshme Kolektive nuk ka qenë në fuqi ndërësa kërkesën e 

saj për shpërblim të tri pagave përcjellëse dhe të drejtën në shpërblim jubilar e bazon në 

Kontraten Kolektive të Arsimit Para Universitar e cila nga palet është nënshkruar me datë 

12.11.2014, dhe kontrata e dytë me datë 18.04.2017, ku asnjë dispozitë e Kontratës Kolektive 

të Arsimit nuk ka karakter retroaktiv për mësimdhënësit që kane dal në pension para 

nënshkrimit të kësaj kontrate, andaj e paditura konsideron se nuk ka bazë ligjore për pagesën e 

këtyre obligimeve ndaj paditëses. 

 

Gjykata me qëllim të vërtetimit të drejtë të gjendjes së fakteve të çështjes, për aq sa 

palët ndërgjyqëse i parashtruan ato në këtë procedurë, në kuptim të nenit 7.1 të LPK-së, ka bërë 

administrimin e provave si vijojnë:  vertetimi mbi pervojen e punes ne emer te K.A.me numer te 

protokollit ............/2019 te datë 24.07.2019, listen e pagava në emer të R.Q., aktvendimin me 

numër ...../198 i datës 04.08.2011-aktvendim për shkëputjen e kontratës sipas fuqisë ligjore, si 

dhe shkresat zyrtare me numer 0............ e datë 27.06.2012 lëshuar nga Drejtoria për Arsim, 

Kulturë, Rini dhe Sport- Komuna ............... 

 

Gjykata komfor nenit 8 paragrafi 1 dhe 2 i LPK-se të gjitha provat e administruara i ka 

analizuar dhe vlerësuar një nga një dhe në lidhmëri njërën me tjetrën duke vendosur si në 

dispozitiv të këtij aktgjykimi. 
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Gjykata duke u bazuar në aktvendimin me numër ........../198 i datës 05.08.2011 vërtetoj 

se paditësja pas arritjes së moshës 65 vjeçare është pensionuar te e paditura me datën 

07.08.2011 ku sipas  vërtetimin për përvojën e punës me numër........./2019 i datës 24.07.2019  

paditesja ka punuar per 43 vite, si dhe lartësia e pagës mujore e fundit e paditëses ka qenë 

352.oo €, në muaj, e që vërtetohet nga lista e pagave ne emër te paditëses. 

 

 Gjykata pas analizimit te theksimeve ne padi dhe shkresave të tjera të lëndës ka gjetur 

se padia dhe kerkesepadia e paditëses është e pathemelte, pasi që paditësja tek e paditura është 

pensionuar me datë 07.08.2011, në kohen kur Kontrata e Përgjithshme Kolektive nuk ka qenë 

në fuqi dhe se e njejta tani nuk ka ndonje dispozite ligjore që parasheh fatin e të pensionuarve 

para hyrjes në fuqi të kësaj kontrate. 

 

Nga sa u tha me siper, gjykata komfor nenit 319 dhe nenit 399 paragrafi 2 të LPK-së, 

vendosi si në dispozitiv të ketij aktgjykimi. 

 

Ndërsa sa i përket vendimit të gjykatës për shpenzimet gjyqësore, gjykata vendosi 

bazuar në nenin 450 paragrafi 1 i LPK-se. 

 

Nga të cekurat me lart u vendos si në dispozitiv të këtij aktgjykimi. 

 

 

GJYKATA THEMELORE NE FERIZAJ 

                                                 C.nr. 960/19,  më datë 17.12.2019 

 

          Gjyqtari, 

        Misin Frangu 

 

 

 

 

KËSHILLA JURIDIKE: Kundër këtij aktgjykimi është e lejuar ankesa në afat prej 7 ditësh, 

pas pranimit të kopjes së tij, në Gjykatën e Apelit të Kosovës në Prishtinë, e të dorëzohet 

përmes kësaj Gjykate. 


