
C.nr.96/2018 

GJYKATA THEMELORE NE GJAKOVË-DEGA MALISHEVË, divizioni civil, me 

gjyqtarin Haki Kryeziu si dhe sekretaren juridike Fatime Hoti, në çështjen juridike të paditësit H. 

K.nga fshati T., Komuna e Malishevës, të cilin e ka përfaqësuar av. I. Xh.- K. nga S., ndaj të 

paditurës D. e A. të K. së M., të cilin e përfaqëson Avokati Publik Komunal M. S., për shkak të 

kompensimit të Pagave Përcjellëse dhe Pagave Juibilare, pas mbajtjës së seancës kryesore të dt. 

24.10.2018 me pjesëmarrjen e paditësit të autorizuarit të paditësit dhe të autorizuarit te të paditurës 

ndërsa me date 08.11.2018 merr këtë:  

                                      

A K T G J Y K I M 

 

I. APROVOHET në tërësi si e bazuar kërkesëpadia e paditësit H. K. nga fshati T., K. e M.. 

II. DETYROHET e paditura D.e A. të K. së M. që paditësit H. K. nga fshati T., Komuna e 

Malishevës që në emër të tri pagave të shkuarjës në penzion dhe tri pagave jubilare t’ia 

paguajë shumën e përgjithshme prej …. euro me kamat prej 8% nga data e parashtrimit të 

padisë, përkatësishtë me datë 25.04.2018 e deri në pagesën definitive. 

III. DETYROHET e paditura që paditësit t’ia paguajë  shpenzimet e procedurës kontestimore 

në shumën prej 104 euro në emëre të parashtrimit të padisë, shumën prej 41.00 euro në 

emër të taksës gjyqësore dhe shumën prej 135.00 euro në emër të përfaqësimit nga avokati.  

  

A R S Y E T I M 

 

Paditësi përmes të autorizuarit të tij av.I. Xh.- K., pranë kësaj gjykatës me dt. 25.04.2018 ka 

parashtruar padi  ndaj të paditurës D. e A. të K. së M. lidhur me kompenzimin e tri pagave të 

shkuarjës në penzion dhe tri pagave jubilare., pasi që sipas padisë paditësi ka qenë në marrëdhënie 

pune si mësimdhënës  nga data 01.09.1976 deri më datën 01.01.2017 në shkollën fillore “H. p.” 

në fshatin t. komuna e m. ku edhe është penzionuar sipas dispozitave  të parapara ligjore. Me rastin 

e daljës në penzion e paditura D. e A. K. e M. nuk ka përmbushur obligimin ligjor që paditësit t’ia 

paguajë tri paga me rastin e penzionimit dhe tri pagat jubilare. 

Gjykata pas shyqrtimit paraprak të padisë së paditësit e ka njoftuar të paditurën me aktvendim mbi 

dhënien e përgjigjës në padi. 

E paditura përmes përgjigjës së sajë në padi të parashtruar me datë 14.05.2018, ndër të tjera ka 

theksuar se kërkesa e parshtruar nga paditësi nuk korrespodon me kontratën  kolektive, pasi që në 

bazë të kontratës kolektive nr.01B… dt.18.04.2017 e nëshkruar nga SBASHK dhe MASHT neni 



35 pika 9 caktohet që punëtorët e arsimit me rastin e daljës në pension përfitojnë tri paga bazë 

sipas mesatarës së tri pagave të fundit sipas listës së pagave. E paditura përmës përgjigjës në padi 

nuk e ka kontestuar faktin që tri paga do ju paguhën pensionistëve  me rastin e daljës në penzion, 

por këtë kerkesë sipas të paditurës e ka futur në rend ditë Asambleja e K. së M. për t’i ndarë mjetet 

financiare, mirëpo ende nuk është aprovuar nga Asambleja Komunale, pasi që pa pasur një fond 

të veqantë dhe vendim të asamblesë nuk mund të paguhet kjo kategori, gjykatës i ka propozuar që 

padinë e paditësit t’a refuzoj për nga lartësia. 

E autorizuara e paditësit sikurse në padi ashtu edhe në seancën e shqyrtimit kryesorë ka mbetur 

pranë kërkesëpadisë, duke kërkuar aprovimin e të njëjtës, ndërsa në fjalën përfundimtare ndër të 

tjera ka deklaruar duke i propozuar gjykatës që kerkespadia e paditësit të aprovohet si e bazuar, 

duke  e obliguar të paditurën që në emër të pagave përcjellëse dhe jubilare t’ia paguajë paditësit 

shumën prej … euro me kamat ligjore prej 8% nga dita e parshtrimit tqë padisë e deri në pagesën 

definitive. 

Shpenzimet e procedurës kontestimore i ka kërkuar dhe atë në emër të parashtrimit të padisë 

shumën prej 104.00 euro në emër të taksës shumën prej 41.00 euro dhe në eëmr të parfaqësimit 

për një seancë nga avokati shumën prej 135.00 euro. 

I autorizuari i të paditurës Avokati Publik K.gjatë gjithë seancave gjyqësore e ka kontestuar 

kërkesëpadinë e paditësve si të pa bazuar, ndërsa në fjalën përfundimtare ndër të tjera ka deklaruar 

duke mbetur pranë përgjigjës në padi, ndersa ka pranuar faktin se paditësit duhet t’i paguhën pagat 

përcjellëse duke mos  e kontestuar kërkespadinë për këtë pjesë, ndësa e ka kontestuar padinë sa i 

përket pagave jubilare 

Shpenzimet e procedurës nuk i ka kërkuar. 

Për vërtetimin e gjendjes faktike, gjykata bëri shqyrtimin e këtyre provave: aktevendimin mbi 

ndërprerjën e marrëdhënies së punës për shkak të daljës në pension të paditësit nr…. dt.04.01.2017, 

vërtetimin  nr….. dt.14.02.2017 të lëshuar nga SH. “H. P.” në T., kërkesën e paditësit drejtuar D. 

K. të a. D.-së në M. dt.16.02.2018, përgjigjen e D.-së në M. dhëne në kërkesën e parashtruar nga 

paditësit nr…. dt. 17.04.2018, Formularin e DRK-BL … me të cilin dëshmohet se paditësi ka qenë 

anëtarë i sindikatës.  

Pas vlerësimit të të gjitha provave veç dhe veç dhe në lidhmëri me njëra tjetrën, në kuptim të nenit  

8 të LPK-së,  gjykata vlerëson se kërkespadia e paditësit është e  bazuar dhe si të tillë e aprovoj. 

Për gjykatën nuk ishte kontestues fakti se paditësi ka punuar tek e paditura gjë që vërtetohet edhe 

nga aktvendimi për ndërprerjen e marrëdhënies së punës nr nr…. dt.04.01.2017, vërtetimin  nr…. 

dt.14.02.2017 të lëshuar nga SH. “H. P.” në T.,  përgjigjen e D.-së në m. dhëne në kërkesën e 

parashtruar nga paditësit nr…. dt. 17.04.2018, si dhe Formularin e BRK-BL … me të cilin 

dëshmohet se paditësi ka qenë anëtarë i sindikatës. 



Nga aktvendimi nr…. dt.04.01.2017 vërttohet se paditësit i është ndërpreë marrëdhënia  e punës 

për shkak të arritjës së moshës së penzionimit sipas ligjit 

Nga vërtetimi i nr…. dt.14.02.2017 të lëshuar nga SH. “H. P.” në T. konstatohet se paditësi ka 

qenë i punësuar si mësimdhënës për periudhën  nga data 01.09.1976 deri në vitin 01.01.2017 duke 

i llogaritur përvojën e punën në total … vite e … muaj përvojë. 

Nga kërkesa dt.16.02.2018 e paditësi i është drejtuar D. K. të A. konstatohet se i njëjti ka kërkuar 

që në emër të tri pagave përcjellëse dhe tri pagave jubilare e paditura t’ia paguajë shumën prej … 

euro. 

Nga përgjigjeja  e D.-së në M. dhëne në kërkesën e parashtruar nga paditësit nr…. dt. 17.04.2018 

konstatohet ndër të tjera se D. e A. është në kosnulltim me a. k. për kompenzimin  e pagave 

përcjellse me rastin e daljës në penzion sipas kontratës kolektive. 

 Nga formulari BRK-BL … vërtetohet se paditësi ka qenë anëtarë i sindikatës, dhe kjo u vërtetua 

nga ndalesa në pagë në shumën prej 0.05 % në emër të anëtarësisë në sindikatë. 

Në bazë të provave të sipërpermendura gjykata vlerëson se paditësi ka punuar tek e paditura si 

mësimdhënës gjatë periudhës nga data 01.09.1976 deri në vitin 01.01.2017, gjë e cila u vërtetua 

nga vërtetimi nr…. dt.14.02.2017 të lëshuar nga SH. “H. P.” në T. Komuna e M., dhe nga  

aktvendimi nr…. dt.04.01.2017 me të cilën u konstatua se paditësit i është ndërprerë marrëdhënia  

e punës për shkak të arritjës së moshës së penzionimit sipas ligjit, por të njejtit nuk  janë 

kompenzuar mjetet në emër të tri pagave përcjellëse pas daljës në penzion dhe tri paga jubilare, 

dhe kjo u vërtetua nga  kërkesa dt.16.02.2018 e paditësit i cili i është drejtuar D. K. të A. me të 

cilën  kishte kërkuar që në emër të tri pagave përcjellëse dhe tri pagave jubilare e paditura t’ia 

paguajë shumën prej … euro, dhe nga provat e administruara, si dhe konformë  dispozitave të të 

kontratës kolektive të arsimit parauniversitar të lidhur me datë  11.04.2014 në mes Ministrisë së 

Arsimit Shkencë dhe Teknologjisë së republlikës së kosovës dhe SBASHK neni 36 par.10 në të 

cilin përcaktohet se, Punëtorët (anëtarët e SBASHK-ut) që dalin në penzion përfitojnë pagë 

përcjellëse  në lartësi prej 3 pagave sipas pagave mesatare të tri pagave të fundit të punëtorit. 

Sipas kësaj kontrate parashihet se e njëjta fillon të aplikohet nga data 01.01.2015 në dispozitën e  

nenit 53 të marrëveshjës  së përgjithshme Kolektive të Kosovës e nënshkruar nga Qeveria e 

Kosovës, Oda Ekonomik e e Kosovës dhe Bashkimi i Sindikatave të Pavarura të Kosovës e cila ka 

hyrë në fuqi me datë 01.01.2015 përcaktohet se I punësuari me rastin e penzionimit gëzon të 

drejtën në pagën përcjellëse në lartësi prej 3 pagave mujore që i kanë marrë në muajt e fundit. 

Sipas Kontratës Kolektive të Arsimit të Kosovës  nr.0113/2056 dt.18.04.2017 dhe atë neni 35 par.1 

pika 8 përcaktohet se Punëtorët ( anëtarët e SBASHK-ut) për vitet jubilare të punësimit 

përfitojnë çmimin jubilar nga punëdhënësi i fundit në vlerë dhe atë për 10 vite përvojë të punës 

në vlerën prej 50% të një page bazë, për 20 vite përvojë të punës në vlerë prej 75% të një page 

bazë, për  30 vite përvojë pune në vlerë të një page bazë dhe 40 vite të përvojës së punës në vlerën 

prej 150% të një page bazë, ndërsa shpërblimi jubilar paguhët nga punëdhënësi kur i punësuari 



ka plotësuar kushtet e shpërblimit sipas kritereve përkatëse. Gjithashtu në Kontratën Kolektive 

përcaktohet se Punëtorët e SBASHK-ut që dalin në penzion përfitojnë pagën përcjellëse në 

lartësi të tri pagave mesatarës së tri pagave të fundit të punëtorit, ndërsa meqenëse sipas listës së 

pagës paga e fundit e paditësit  ishte 453.92 euro, gjykata vlerëson se e paditura detyrohet  në  

kompenzimin e pagave paditësit përcjellëse dhe pagave jubilare, për çka edhe vendosi si në 

dispozitiv duke aprovuar kërkespadinë paditësve. 

Gjykata shqyrtoi edhe pretendimet e të autorizuarit të të paditurës, për siç pretendon për shkak të 

mungesë së mjeteve finaciare por gjykata pretendimet e e tilla i konsideroi të pa bazuara ngase e 

paditura lidhur me kompenzimin  e tri pagave përcjellëse dhe tri pagave jubilare obilgohet në bazë 

të Marrëveshjës Kolektive. 

       Vendimin mbi shpenzimet procedurale  gjykata e mori konform nenit 452.1 të LPK-së, dhe 

Rregullorës për tarifat e Avokatëve ,duke detyruar të padituren që paditësit t’ia paguajë  shumën 

prej 104 euro në emëre të parshtrmit të padisë, shumën prej 41.00 euro në emër të taksës gjyqësore 

dhe shumën prej 135.00 euro në emër të përfaqësimit nga avokati.   

      Nga të lartëcekurat u vendos si në dispozitiv të këtij Aktgjykimi konformë nenit 38 dhe 143 të 

LPK-së. 

Gjykata Themelore Gjakovë-Dega Malishevë 

Departamenti i Përgjithshëm – Divizioni Civil 

C nr.96/2018, datë 08.11.2018 

  Sekretarja Juridike                                                            Gj y q t a r i 

     Fatime Hoti                                               Haki Kryeziu 

KËSHILLA JURIDIKE: Kundër këtij aktgjykimi pala e pakënaqur ka të drejtë ankese në afat 

prej  15 dite pas marrjes së të njëjtit ,gjykatës së Apelit në Prishtinë e nëpërmjet të kësaj gjykate. 


