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                                                                                                                                                                                  C.nr.295/19 

              GJYKATA THEMELORE GJAKOVË, Departamenti i Përgjithshëm, Divizioni Civil me 
gjyqtaren Afijete Sada Gllogjani dhe sekretaren juridike Vjollca Gaxha, në çështjen juridike të 
paditëses D.V. nga  Gjakova, përfaqësuar nga S.D.  avokat nga Gjakova, kundër të paditurës K. e 
Gjakovës - DA, për kontest pune- kompensim të pagave për përcjellje në pension dhe shpërblim 
jubilar, vlera kontestit 3240.00 €, në shqyrtimin kryesor të mbajtur me 25 korrik 2019 në 
prezencën e të autorizuarit të paditëses dhe në mungesë të paditurës, murr këtë; 

                                                                       A K T GJ Y K I M 

PJESËRISHT  aprovohet kërkesëpadia e paditëses D.V.  nga Gjakova dhe DETYROHET  e 
paditura K. e Gjakovës- DA që paditëses në emër të kompensimit të dy pagave  pas pensionimit të 
bashkëshortit të ndjerë  N.V. të ia paguaj shumën 1036.22€ dhe në emër shpërblimit jubilar për 
vitet e shërbimit në arsim  shumën prej  1554.33€, në shumë të tërësishme prej 2590.55€€ ( 
dymijë e pesëqind e nëntëdhjetë euro e pese dhjete e pese cent)  me kamatë ligjore nga dita e 
parashtrimit të padisë e deri në pagesën definitive si dhe  shpenzimet procedurale  në shumë 
445,00€, krejt këto në afat prej  15  ditëve,  pas  plotfuqishmërisë së aktgjykimit nën kërcënim të 
përmbarimit me dhunë. 

II. PËRTEJ shumës së aprovuar shuma në lartësi prej 649.45€ u REFUZUAR SI E 
PABAZUAR. 

A r s y e t i m 

Paditësja me padi dhe gjatë shqyrtimit nëpërmjet të autorizuarit të saj ka parashtruar se i 
ndjeri bashkëshorti i saj N.V. ka qenë në marrëdhënie pune tek e paditura  dhe nga e njëjta është 
pensionuar me datë 30 nëntor 2015.  Paditësja është trashëgimtare e vetme pas vdekjes së 
bashkëshortit N.V. i cili ka ndërruar jetë me datën 16 nëntor 2016. 

Në bazë të Kontratës Kolektive të nënshkruar me datë 11 prill 2014 në mes të MASHT-it  
dhe SBASHK-ut punëtorët kanë të drejtë të paguhen me tri paga për përcjellje në pension si dhe 
shpërblimin jubilar për vitet e shërbimit në arsim. I ndjeri ka realizuar pagë mujore prej 540.00€ 
që gjithsejtë kapin shumë prej 3240.00€ 

Ka konsideruar se Ligjit mbi të drejtën e trashëgimisë nënkupton ndër të tjera dhe të 
drejtat dhe detyrimet që eventualisht i ka lënë trashëgimlënësi kjo nënkupton të drejtën që të 
trashëgon dhe detyrimet eventuale që rrjedhin nga marrëdhënia e punës së trashëgimlënësit e që 
në rastin konkret i takon trashëgimtares këtu paditëses. 

Neni 2 i Ligjit mbi trashëgiminë në mënyrë të qarte e ka specifikuar objektin e  
trashëgimisë ku konfirmon se mund të trashëgohen edhe sendet dhe te drejtat të cilat i përkasin 
individëve. Në rastin konkret paditëses i takon kompensimi i kërkuar me padi. I ndjeri në cilësinë 
e  nëpunësit civil  në kuadër të paditurës  ka realizuar  një pagë  pas pensionimit. 

Ka propozuar që padia dhe kërkesa e saj  të aprovohet si e bazuar. 
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Shpenzimet procedurale u kërkuan për taksë gjyqësore për padi, për përpilim të padisë në 
shumë 135,00€, për përfaqësim në dy seanca nga 135,0€, gjithsejtë shumën 445,00€. 

E paditura nuk ka paraqitë përgjigje  në padi, edhe pse është kërkuar nga e njëjta. 

Shqyrtimin kryesor të treguar me datë 25 korrik 2019 Gjykata e ka mbajt në mungesë të 
paditurës të ftuar në mënyrë të rregullt me propozimin e të autorizuarit të paditëses bazuar në 
nenin 423.4 të LPK-së. 

 Për të vendosur në këtë çështje juridike Gjykata bëri nxjerrjen e provave; Aktvendimit  

LRP.nr.3756/17, numri i referencës ..., të datës  01 gusht 2017, vendimi  01 nr.118-84340/15 datës 25 

nëntor 2015, vërtetimi numër 908 datës 27 dhjetor 2016, vërtetimi nr.907 datë 28 dhjetor 2016, listave të  
pagave  për muajt   nëntor  dhe dhjetor 2015, Transaksioni i llogarisë T. Bank datë 29 dhjetor 2016,  
kërkesa 04-120/01 numër 9881/19 datës 11 mars 2019, ku pas vlerësimit veç e veç të këtyre provave 
dhe në lidhshmërinë e tyre reciproke, gjeti se kërkesëpadia e paditëses është  pjesërisht e  bazuar 
dhe u aprovua. 

 Paditësja përmes të autorizuarit te saj i është drejtuar K. së Gjakovës DA-se me kërkesë  që  
pas vdekjes së bashkëshortit N.V. të i paguhen pas pensionimit të të ndjerit  tri paga përcjellëse  
në shumë prej  nga 540.00€ si dhe shpërblimi jubilar për vitet e shërbimit në arsimi dhe atë në 
shumën prej 540.00€ gjithsejtë 1620.00€ atë duke u bazuar në Kontratën Kolektive  ku 
punëtorëve anëtar të SBASHK-ut që dalin ne pension ju takon shpërblimi jubilar. 

 Në bazë të Vendimit 01 nr.118-84340/15 të datës 25 nëntor 2015 e paditura nëpunësit 
civil N.V. i sistemuar në vendin e  punës Udhëheqës i Sektorit të Arsimit në kuadër të  Drejtorisë 
për Arsim i përfundon marrëdhënia e punës përfundimisht me datën 30 nëntor 2015 për shkak 
të arritjes së moshës së pensionimit. 

 Në bazë të Vërtetimit numër 907 të datës 28 dhjetor 2016 të lëshuar nga Gjimnazi “H.D.” 
në Gjakovë vërtetohet se N.V. ka qenë në marrëdhënies të rregullt pune  dhe ka 38 vite  përvojë 
në vendin e punës  mësimdhënës i fizikës dhe Drejtor i shkollës. 

 Sipas vërtetimi numër 908  të  Gjimnazit “H.D.” në Gjakovë  vërtetohet se i lartshënuari ka 
qenë anëtar i Sindikatës –SBASHK-ut dhe anëtarësinë e ka paguar rregullisht.  

 Nga lista e pagave për muajin nëntor  2015 vërtetohet se  paga  neto  e të ndjerit N. ka 
qenë  në shumë prej 518.11€, i ndjeri ka paguar anëtarësinë sindikale. Gjatë  muajit dhjetor 2015 
paditësi ka realizuar shumën prej 520,66€ (Lista e pagave e muajit dhjetor 2015), pra pas 
pensionimit.  Nga monitorimi   i transaksioneve të llogarisë  në T. Bank të 28 dhjetor 2016,  
vërtetohet se i njëjti ka realizuar pagat për muajin shtator, tetor dhe  nëntor 2015 në lartësi  prej 
518,11 €. 

 Sipas Aktvendimit  për plotësimit të aktvendimit të plotfuqishëm  LRP.nr.1342/2017, 
Ref.nr...., të datës 13 prill 2017 të noterizuar  me numër punues LRP.nr.3756/2017, Ref.nr...., me 
datë  01 gusht 2017 tek noteri Sh.V. në Gjakovë  pas vdekjes së të ndjerit N.H.V. ish nga Gjakova 
data e vdekjes..., dhe shqyrtimit të trashëgimisë  me aktvendimin LRP.nr.1342/2017, Ref.nr...., të 
datës  03 prill 2017 lëshuar nga i njëjti noter më vonë është  gjetur masa trashëgimore  si në vijim 
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; mjetet financiare të deponuara në bankë T. SHA në xhirollogarinë e të  njëjtit. Në tërë atë masë 
trashëgimore sipas bazës ligjore të trashëgimisë  e nën barrën e kompensimit të borxheve 
eventuale të trashëgimlënësit deri në lartësinë  e vlerës së pasurisë së trashëguar, shpallet 
trashëgimtare bashkëshortja e trashëgimlënësit  D.M.V.. Trashëgimtarët tjerë të radhës së parë të 
të ndjerit J.D., J.V., F. V. dhe A.V. nuk u shpallën trashëgimtar pasi që të drejtën e tyre në 
trashëgimi e cila ju takon sipas ligjit ia kanë bartur ceduar nënës D. M.V.. Aktvendimi është i 
plotfuqishëm nga data 01 gusht 2017. 

 Sipas Kontratës Kolektive të Arsimit Parauniversitar që ka hyrë në fuqi me datë 11 prill 
2014 e lidhur në mes të Kryetarit të SBASHK- ut dhe Ministrit të Arsimit, Shkencës dhe 
Teknologjisë (MASHT), e cila Kontratë për implikimet financiare sipas nenit 51) dispozitat e kësaj 
Kontrate kanë filluar të zbatohet nga data 01 janar 2015 që ka efekt juridik në këtë çështje, sepse 
i ndjeri N.V.  është pensionuar me 30 nëntor 2015,  punëtorët (anëtar të SBASHK-ut ) që dalin në 
pension përfitojnë  shpërblimin jubilar në vlerë ;  sipas nenit 36 pika 9.3 për 30 vjet të përvojës së 
punës te punëdhënësi i fundit përfiton vlerë të tri pagave bazë. Pika 10 e nenit 36 e Kontratës 
përcakton se punëtoret (anëtaret e SBASHK ut) që dalin në pension përfitojnë pagesë përcjellëse 
në lartësi të tri pagave sipas mesatares së tri pagave të fundit të punëtorit.  

Nga lista  e pagave e muajit dhjetor 2015 dhe nga Monitorimi i transaksionit të llogarisë së 
Bankës T. është vërtetuar se nga e paditura  tani të ndjerit N. i është paguar  paga  neto në shumë 
prej 520.66€  pas pensionimit.  

 Pagat bazë të ndjerit N. kanë qenë në shumë prej 518.11€ dhe atë për muajin shtator, tetor 
dhe nëntor 2015. Gjykata aprovoi  shumën prej 1036.53€  në emër të dy pagave përcjellëse  nga 
fakti se të ndjerit N. i është paguar  një pagë neto në vlerë 520.66€  në muajin dhjetor 2015 me 
rastin e  pensionimit. 

 Të ndjerit  do të i takonte  edhe shpërblimi jubilar për përvojën e punës mbi 30 vite  të 
punëdhënësi i fundit në vlerë  të tri pagave bazë e që punëdhënësi i fundit është ai që paguan 
shpërblimin jubilar, ashtu që  shuma  në emër të shpërblimit jubilar është  në lartësi 1554.33€ 
dhe dy paga përcjellëse  në shumë 1036.53€  në shumë të përgjithshme  2590.55€. 

 Sipas nenit 93 paragrafi 1 . te Ligjit numër 03-L-149 për shërbimin civil , Gazeta Zyrtare 
numër 72  datë 25 Qershor 2010 është parapare se trashëgimtarët  legjitim te nëpunësit  të 
vdekur kanë të drejte të marrin përfitimet e mbledhura sociale, në te cilat nëpunësit civile do të 
kishte pasur të drejtë në rast të pensionimit ose dorëheqjes 

 Neni 2 i  Kontratës Kolektive të Arsimit Parauniversitar  me  dispozitat e kësaj Kontrate 
Kolektive janë te zbatueshme për te gjithë punëdhënësit , DKA- të dhe MASHT ne sektorin publik 
dhe institucionet edukativo – arsimore private në mbarë territorin e Republikës së Kosovës. 

Paditëses si trashëgimtare e vetme  e të ndjerit  N.V. i pensionuar me datën 30 nëntor 
2015, data e vdekjes..., për çka është shqyrtuar edhe masa trashëgimore e të ndjerit  në bazë të 
nenit 2  të Ligjit për trashëgiminë të Kosovës  i takon kompensimi i kërkuar e që  është paraparë 
dhe objekti i trashëgimit ku mund të trashëgohen sendet dhe të drejtat të cilat i përkasin 
individëve, e që në këtë rast ato të drejta  i takojnë paditëses, bazuar dhe në nenet e lartë 
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shënuara të Ligjit për shërbyesit civile dhe Kontratës Kolektive të Arsimit Parauniversitar e cila 
ka qene ne fuqi. 

Përtej shumës së aprovuar shumë në emër të një page  dhe shumë tjetër e kërkuar nga 
pala paditëse u refuzua si e pa bazuar.  

Vendimi mbi shpenzimet procedurale u murr bazuar në nenin 452.1 të LPK- së dhe sipas 
TA, ku pala e paditur ka detyrim në pagesën e shpenzimeve gjyqësore për përpilim të padisë 
shumën 135,00 €, për përfaqësim në dy seanca nga 135,€  për taksë gjyqësore në shumë 40,00€ 
gjithsejtë 445,00 €. 

Nga sa u cek më lartë u vendos si në dispozitiv të këtij Aktgjykimi. 

 

GJYKATA THEMELORE GJAKOVË 

C.nr.295/19, datë 25 korrik 2019 

                                                                                                                                 Gj y q t a r j a, 

                                                                                                                         Afijete Sada- Gllogjani  

 
UDHËZIM JURIDIK; Kundër këtij Aktgjykimi pala e pa kënaqur ka të drejtë ankese në afat prej 7 
ditësh, pas marrjes së tij Gjykatës s ë Apelit të Kosovës në Prishtinë, nëpërmjet kësaj  Gjykate. 

 


