
 

REPUBLIKA E KOSOVËS/REPUBLIKA KOSOVA  
 

 
GJYKATA THEMELORE PEJË  - DEGA E GJYKATËS DEÇAN 

 

1 (4)  

 2
0

2
0

:0
2

7
2

9
6

 

Numri i lëndës: 2020:027295 

Datë: 04.10.2021 

Numri i dokumentit:     02241119 

 

 

C.nr.123/2010 

 

GJYKATA THEMELORE PEJË - DEGA DEÇAN, civile-juridike  e shkallës së pare më 

gjyqtarin Bekim Avdimetaj, në kontestin e paditëses H. I. Rruga ............pa numër  ne Deçan  te 

cilën me autorizim e përfaqëson Avokati D. C. nga Deçani, kundër të paditurës Komuna e 

Deçanit-Drejtoria për Arsim në Deçan të cilën e ka përfaqësuar më autorizim përfaqësuesi D. P. 

për kompensimin e 3 (tri) pagave përcjellëse me rastin e pensionimit dhe shpërblimit jubilare, 

vlera e kontestit 2.370.00 euro, gjykata pas përfundimit të seancës së shqyrtimit kryesorë publik 

me datën 13.09.2021, në prezencën e te autorizuarve te ndërgjyqësve dhe palëve të përpiluar më 

datën 20.09.2021 mure këtë : 

 

A K T G J Y K I M 

 

I.REFUZOHET kërkesëpadia ne tersi e padis ës H. I. Rruga ............pa numër  ne Deçan, qe te 

detyrohet e paditura Komuna e Deçanit Drejtoria për Arsim në Deçan te ia paguan paditëses në 

emër te pagesës se 3 (tri) pagave pas pensionimit ne shumen  prej 1,185.00 euro dhe për 

shpërblimit jubilare  shumen prej 1.185.00 euro ne shumë te përgjithshme prej 2.370.00 euro, 

me kamat pre 8 % duke filluar  nga dita e përpilimit të aktgjykimit me datën 20.09.2021 e gjeri 

ne pagesën definitive, te gjitha këto ne afat prej 7 (shtat) ditëve nga dita e marrjes se këtij 

aktgjykimit e  nen kërcenim te përmbarimit SI E PARASHKRUAR . 

 

III. Secila palë në vete i bartë shpenzimet e veta të procedurës kontestimore .   

 

A r s y e t i m 

 

Paditësja paditëses H. I. Rruga ............pa numër  ne Deçan  te cilën me autorizim e përfaqëson 

Avokati D. C. nga Deçani, ka paraqitur padi ne ketë gjykate  kundër të paditurës Komuna e 

Deçanit-Drejtoria për Arsim në Deçan të cilën e ka përfaqësuar më autorizim përfaqësuesi D. P. 

për kompensimin e 3 (tri) pagave përcjellëse me rastin e pensionimit dhe shpërblimit jubilare, 

vlera e kontestit 2.370.00 euro ngase i kishte mbushur moshën 65 vjeçare. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 Numri i lëndës: 2020:027295 
 Datë: 04.10.2021 
 Numri i dokumentit: 02241119 
 

2 (4)  

 2
0

2
0

:0
2

7
2

9
6

 

 

Juridiksioni dhe kompetenca e gjykatës 

 

Neni 37 par .1 i Ligjit të Procedurës Kontestimore parashihet, nëse me ligj nuk është caktuar 

kompetenca ekskluzive territoriale e ndonjë gjykate tjetër, për procedimin e çështjes është 

kompetente gjykata e kompetencës së përgjithshme për palën e paditur. 

 

Pretendimet e te autorizuarve te palëve ndërgjyqësve 

 

I autorizuari i paditëses av, D. C. nga Deçani gjate seancës te shqyrtimit përgatitorë dhe kryesore 

ka deklaruar  mbes ne tërësi pranë kërkesëpadisë kërkoj qe e njëjta te aprovohet si  e bazuar 

ngase paditësja ka te drejtën e shfrytëzimit te asaj qe e ka kërkuar ne kërkese padi. Padisë i ka 

bashkangjitur te gjitha provat material qe tregojnë bazushmerinë e kërkese padisë. 

Për shpërblimin jubilar kërkohet qe paditëses ti njohët e drejta ne një page jubilare ndërsa pjesët 

tjera te padisë mbesin te pa ndryshuara. 

 

I autorizuari i paditëses i lartshënuar ne fjalën e tije përfundimtare  ka deklaruar  nga provat e 

prezantuara qe cilat janë ne shkresat e  lendes është vërtetuar se paditëses H. I. i takon bazuar ne 

kontratën kolektive kërkesat e padisë te cilat janë te precizuara ne padi qe te detyrohet e paditura 

Komuna e Deçanit Drejtoria për Arsim në Deçan te ia paguan paditëses në emër te pagesës se 3 

(tri) pagave pas pensionimit ne shumen  prej 1,185.00 euro dhe per shpërblimit jubilare  shumen 

prej 1.185.00 euro ne shumë te përgjithshme prej 2.370.00 euro. Me kamat pre 8 %  duke filluar  

nga dita e paraqitjes se padis ne gjykate me datën 24.02.2020 e gjeri ne pagesën definitive . 

Ndërsa sa i përket çështjes se parashkrimit ceku se për lëmin e detyrimeve te tilla afati i 

parashkrimit duhet te jete 5 vite nga se kemi te bëjmë me obligimet e marruar ne kontratë 

kolektive dhe nuk mund te rrjedhe afati i parashkrimit sipas detyrimeve tjera nga lëmia e punës 

për ketë i propozoj gjykatës qe padinë e paditëses ta aprovoje si te bazuar. 

Shpenzimet ne emër te padisë i kërkoje bazuar ne tarifën e  avokateve dhe atë: përpilimi i padisë 

104.00 euro , taksa gjyqësore 20.00 euro, dhe përfaqësimi 135.00 euro qe gjithsejte bëjnë 239 

.00 euro 

 

Përfaqësuesi i të paditurës D. P. gjate seancës te shqyrtimit përgatitorë dhe kryesore ka deklaruar 

mbes ne tërësi pranë përgjigjes ne padi dhe nga deklarimi nga seanca e kaluar. 

Paditësja kërkon pagat për përcjellën ne pension sipas kontratës kolektive te vitit 2014 mirëpo e 

njëjta është pensionuar ne vitin 2016 ,kurse padinë e ka bere 4 vite pas pensionimit. 

Dihet mirëfilli se ne pensionim pushojnë te gjitha te drejta t dhe obligimet. 

Njehë rit ne vitin 2017 është nxjerr kontrata tjetër kolektive dhe me nxjerrjen e saje shfuqizohet 

kontrata e mëparshme, nga këto te dhëna i propozojmë gjykatëse qe padinë e paditëses ta refuzoje 

si te pa bazuar. 

 

Përfaqësuesi i të paditurës ne fjalën e tije përfundimtare ka deklaruar ne baze te provave te 

bashkangjitura dhe ne seanca u vërtetua se paditësja nuk e ka shtjerr procedurën  administrativë 

për realizimin ete drejtave te pretenduar siç e parasheh neni 78 i ligjit te punës sepse kërkese 

drejtuar Drejtorisë se Arsimit e ka bere pas paraqitjes se padisë . 

Paditësja padinë  e ka bere pas kalimit te afatit 3 vjeçar pra ne kundërshtim me nenin 87 te ligjit 

te punës qe do te thotë qe është ne pyetje parashkrimi. 

 

 

 



 Numri i lëndës: 2020:027295 
 Datë: 04.10.2021 
 Numri i dokumentit: 02241119 
 

3 (4)  

 2
0

2
0

:0
2

7
2

9
6

 

Paditësja është pensionuar ne vitin 2016 kurse padinë  e ka bërën ne vitin 2020 dhe te drejtat i 

kërkon sipas kontratës kolektive te vitit 2014 , kurse siç cekem edhe me larte ne vitin 2017 është 

nxjerr kontrata tjetër kolektive e cila e shfuqizon kontratën kolektive te mëparshme. 

Nga këto te dhëna i propozim gjykatës qe padinë e paditëses ta refuzoje si te pa bazuar. 

Nuk i kërkoj shpenzimet procedurale. 

 

Pretendimeve e te autorizuarit te padis ës av. D. C.  gjate seancës te shqyrtimit kryesore dhe ne 

fjalën e tij përfundimtare se nga provat e prezantuara qe cilat janë ne shkresat e  lendes është 

vërtetuar se paditëses H. I. i takon bazuar ne kontratën kolektive kërkesat e padisë te cilat janë 

te precizuar ne padi qe te detyrohet e paditura Komuna e Deçanit Drejtoria për Arsim në Deçan 

te ia paguan paditëses në emër te pagesës se 3 (tri) pagave pas pensionimit ne shumen  prej 

1,185.00 euro dhe për shpërblimit jubilare  shumen prej 1.185.00 euro ne shumë te përgjithshme 

prej 2.370.00 euro. Ndërsa sa i përket çështjes se parashkrimit ceku se për lëmin e detyrimeve te 

tilla afati i parashkrimit duhet te jete 5 vite nga se kemi te bëjmë me obligimet e marruar ne 

kontratë kolektive dhe nuk mund te rrjedhe afati i parashkrimit sipas detyrimeve tjera nga lëmia 

e punës për ketë i propozoj gjykatës qe padinë e paditëses ta aprovoje si te bazuar. 

 

Gjykata këto pretendime te autorizuarit te  paditëses si me larta nuk mundi ti pranoj se paditësja 

është pensionuar ne vitin 2016 kurse padinë  e ka paraqitur ne gjykate me datën 24.02.2020, pra 

pas kalimit te 3 (tri) viteve po te njëjtën date e ka ushtruar edhe kërkesën drejtuar Drejtorisë 

Komunale për Arsim ne Deçan me numër 5686 07 për pagesën e tri pagave pas daljes ne pension 

ku te drejtat qe i kërkon paditësja sipas kontratës kolektive te vitit 2014 ,ndërsa ne vitin 2017 

është nxjerr kontrata tjetër kolektive e cila e shfuqizon kontratën kolektive te më parshme. 

Paditësja padinë e ka bere pas kalimit te afatit 3 vjeçar pra ne kundërshtim me nenin 87 te ligjit 

te punës qe do te thotë qe është parashkruar . 

 

Neni 87.Afati i parashkrimit, të gjitha kërkesat nga marrëdhënia e punës në para, 

parashkruhen brenda afatit prej tri (3) vitesh, nga dita e paraqitjes së kërkesës te  Ligjit  

Nr. 03/L-212 I Punës te Republikës së Kosovës; 

 

Administrimi i provave gjate seancës të shqyrtimit kryesor 

    

Gjykata gjate shqyrtimit kryesor ka bere administrimin e provave:  

 

Lexohet padia e paditëses dorëzuar ne ketë gjykate përmes te autorizuarit te saje Av. D. C. me 

dt.24.02.2020. 

 

Lexohet kërkesa për pagese te 3 pagave pas daljes ne pension te bere Kuvendit Komunal ne 

Deçan nga i autorizuari i paditëses me dt.24.02.2020. 

 

Lexohet qarkullimi për llogari i paditëses i lëshuar nga NLB-Bank për paditësen H. I. nga 

dt.01.01.2013 -31.12.2014. 

 

Lexohet vendimi i lëshuar nga Ministria e Punës dhe Mirëqenies Sociale qe miratohet kërkesa e 

H. I. për njohjen e te drejtës për kategorizimin për pension kontribut pagues te moshës e cila 

merr page mujore prej 230.00 euro i lëshuar me dt.01.07.2016. 

 

Lexohet përgjigja ne padi e dhëne nga e paditura me numër 11284 me dt.29.04.2021. 
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Lexohet vërtetimi i lëshuar nga SHMT T. K. ne Deçan me numër prt.4557/21 , i lëshuar nga 

Drejtori i Shkollës L. S., vërtetimi me numër 134 i lëshuar nga Gjimnazi Vëllezërit Frashër i ne 

Deçan me dt.15.06.2021 ne emër te H. I. e cila ka qene punëtorë e kësaj shkolle nga 

dt.01.09.1979 deri me dt.31.08.1999 gjithsej 20 vite pune . 

 

Lexohet vërtetimi i lëshuar nga SHFMU Lidhja e Prizrenit numër prt.03-5150/21 me 

dt.15.06.2021 ku H. E. B. ka qene mësimdhënëse ne ketë shkolle nga dt.13.09.1973 deri me 

dt.31.08.1979. 

 

Lexohen kopjet e pagave te marruar nga Buxheti i RKS ku H. I. ka marre pagë prej 395,27 euro. 

Dispozitat ligjore 

 

Gjykata pasi qe beri vlerësimin e secilës prove veç e veç dhe atyre ne lidhshmëri me njëra tjetrën 

dhe nga kjo gjendje e vërtetuar faktike si me larte erdhi në përfundim se kërkesëpadia e paditëses 

është refuzuar ne tersi ne mbështetje te dispozitave ligjore te Nenit 87.të gjitha kërkesat nga 

marrëdhënia e punës në para, parashkruhen brenda afatit prej tri (3) vitesh, nga dita e paraqitjes 

së kërkesës te  Ligjit  Nr. 03/L-212 I Punës te Republikës së Kosovës, duke vendosur si ne piken 

I te dispozitivit te këtij aktgjykimit.  

 

Për shpenzimet e procedurës kontestimore  gjykata vendosi si në piken III  dispozitivit  te këtij 

aktgjykimi qe secila pale ne vete ti barte në kuptim te nenit 452 paragraf 4 te LPK-se. 

 

Nga sa u tha me larte u vendos si ne dispozitiv te këtij aktgjykimi. 

 

NGA GJYKATA THEMELORE PEJË - DEGA DEÇAN, C.nr. 123/2021  

i përpiluar më datën 20.09.2021. 

 

 

                                    G J Y Q T A R I 

                                                    Bekim Avdimetaj 

 

 

KËSHILLA JURIDIKE : 

Kundër këtij aktgjykimi lejohet ankesa ne 

afat prej 7 ditësh Gjykatës së Apelit në 

Prishtinë  e përmes kësaj gjykate.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


