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REPUBLIKA E KOSOVËS 

REPUBLIKA KOSOVA – REPUBLIC OF KOSOVO 

GJYKATA THEMELORE  PEJË 

OSNOVNI SUD PEĆ – BASIC COURT  PEJA 

GJYKATA THEMELORE NË PEJË- DEGA D 

 

 

C.nr. 410/2019 
 

GJYKATA THEMELORE NË PEJË –DEGA DEQAN- Departamenti i Përgjithshëm-

Divizioni Civil , me gjyqtarin Nexhat Musaj, me Zyrtar Ligjor Arijanit Balaj, në çështjen 

juridike-kontestimore të paditësit :R H nga fshati P K-D te cilin me autorizim e perfaqson 

Av. Qerim Ferizi K-D , kundër të paditurës Komuna e D –DSHMS në D , te cilën e ka 

përfaqësuar me autorizim Avokati Publik Komunal Dukagjin Povataj jurist i diplomuar 

nga fshati Strellc  Komuna –Deqan ne seancën e shqyrtimit kryesore me datën 

13/03/2020 dhe i përpiluar me datën 05/06/2020 mori këtë: 

  

                                                      A K T G J Y K I M 

 

l . APROVOHET PJESERISHTË SI E BAZUAR , kërkesë padia e paditësit R H 

nga fshati P K-D lidhur me pagesën , tri pagave mesatare për përcjellje në pension. 

DETYROHET , e paditura  Komuna e Dit –Drejtoria Komunale  e Arsimit në D që 

paditësit R H nga fshati P K-D ti paguaj kompensimin në emër të (1) një page me rastin 

përcjelljes në pension të tije në shumën prej 416.10 €( 

katërqind/e/gjashtëmbëdhjetë/euro/e/dhjetë/cent ).  së bashku me kamatën ligjore të 

llogaritur në lartësinë prej 8% duke filluar nga dita e parashtrimit të padisë e gjerë të 

përmbushja përfundimtare . 

 

II. OBLIGOHET, e paditura qe ne emër te shpenzimeve procedurale ti paguaj e ketë : 

për përpilimin e padisë shumën prej 104 euro , taks gjyqësore 30 euro si dhe per dy 

seanca nga 135 gjithsejtë 270, në total shumën prej  404 € (katërqind/e/katër/euro) e  te 

gjitha këto ne gjiro llogarinë rrjedhëse me numër : .... ne NLB –Bankë në emër të av. 

Qerim Ferizi K-D. Të gjitha në afat prej 15 ditëve nga dita e plotfuqishmërisë së këtij 

aktgjykimi nën kërcenim përmbarim të këtij aktgjykimi  
 

III. REFUZOHET , pjesa tjetër e gjykuar mbi ketë bazë . 
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                                                        A r s y e t i m 

 

Paditësi R H nga fshati P K-D nëpërmes te autorizuarit të tij av. Qerim Ferizi  nga K-D, 

ne ketë gjykatë me datën 14/11/19 ka paraqitur padi kundër te paditurës  Komuna e D – 

Drejtoria për Shëndetësi dhe Mirëqenie Sociale në D ti paguaj kompensimin në emër të 

tri pagave me rastin e daljes ne pension të sajë në shumën prej 1,248.80 

€(njëmijë/e/dyqind/e/katerdhjetë/e/tetë/euro/e/tetëdhjetë/cent) , së bashku me kamatën 

ligjore të llogaritur në lartësinë prej 8% duke filluar nga dita e parashtrimit të padisë e 

gjerë të përmbushja përfundimtare 

 

I  autorizuari i paditësit av. Qerim Ferizi në seancën e shqyrtimit përgatitor dhe ne 

fjalën perfundimtare ka deklaruar  se : para fillimit te këtij shqyrtimi e pranova 

përgjigjen ne padi  te paditure prej 27.02.2020  

 sa i perketë kërkese padis se palës paditëse ne radhë te par i referohem kontratës 

kolektive prej 18.03.2014. 

Po qe se i referohemi faktit se kontrata per palët është ligj atë herë del se kjo kontratë 

është detyrime për te gjitha subjektet ekonomike , organet e administratës Komunale apo 

republikanë , Drejtorive te Arsimit etj. Sipas nenit 53 te kontratës se sipër cekur punëtorit 

me rastin apo shkuarjes ne pension kontribut pagues te moshës i takojnë tre pagat mujore 

te cilat i ka marr 3 muajt e fundit ne lartësi te tri pagave te fundit, ashtu qe jam i 

mendimit se kërkesë padia e paditësit është e bazuar qoftë per nga baza ashtu edhe nga 

lartësia . 

Lidhur me përgjigjen ne padi te cilën e pranova ne fillim te kësaj seance deklaroj se te 

njëjtën e kontestoj pjesërisht per faktin se i autorizuari i palës se paditur është deklaruar 

se paditësit duhet ti takoj një pagë përcjellëse gjer sa për tre(3) pagat përcjellës  nuk d 

akordohet, thënë ndryshe i autorizuari i të paditurës e konteston dhen jenë  dy pagave 

tjera përcjellëse. 

Po ashtu deklaroj se gjate përpilimit te petitumin te kërkesë padisë te autorizuarit te 

paditësi i është përvjedhur një lëshim i cili duhej te ishte si vijon : 

APROVOHET ,si e bazuar kërkesë padia e paditësit R H nga fsh. P K-D .Si dhe ka 

kërkuar shpenzimet procedurale. 

 

Përfaqësuesi i te paditurës deklaron se: : mbes ne tërësi pran përgjegjës ne padi , pra 

pjesërisht e aprovoj padinë e paditësit per njohjen  e se drejtës me një pagë përcjellëse ne 

pension ashtu siç e parasheh rregullorja  e qeveris nr.33par12 kurse per dy pagat tjera i 

propozoj gjykatës qe padinë e paditësit ta refuzoj si të pa bazuar. 

Është e vërtetë se ne vitin 2014 është lidh je kontratë kolektive mes subjekteve relevante 

mire po komuna nuk është nënshkruese e sajë dhe lidhur me organet e administratës nuk 

është përpiluar kontratë sektoriale per ketë arsye konsideroj se komuna nuk obligon. Një 

herët kontrata kolektive e përgjithshme nuk mund te jetë me ligjin e pagave te shërbyesve 

civil dhe me rregulloren e qeveris se lart cituar.  

 

Gjykata me qellim të vërtetimit të drejtë dhe të plotë te gjendjes faktike në kete 

qeshtje juridike ka bërë administrimin e provave ka lexuar: akt emërimi me numër 

02-473/2013 për paditësin R H dt.24.01.2013, lista e pagave për paditësin nga buxheti i 

RPB-Kosovës dt.01-31.07.2017, përgjigja ne kërkesë e paditësit me numër 024051dt 

07.02.2020 e lëshuar nga komuna e Dit udhëheqësi i personelit me numër 4534 

dt.12.02.2020.Zhvillimit te këtyre provave një nga një dhe te gjithave se bashku ne 

kuptim te nenit 7 dhe 8 te LPK-së , ka vërtetuar gjendjen faktike ka gjetur se 

kërkesëpadia e paditëses është  pjesërisht e  bazuar . 
 

 

Nga provat e administruara, të cilave gjykata në tërësi ua ka falur besimin u bë i pa 
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kontestuar fakti se paditësi ka qenë punëtor ne Drejtorin për Shëndetësi dhe Mirëqenie 

Sociale në D 

 

Çështja kontestuese përkatësisht baza juridike e kërkesëpadisë së paditësit është provuar 

nga provat e administruara si dhe duke ju referuar ligjit të punës përkatësisht nenit 10 dhe 

11, me të cilat nene parashihet se një person fizik konsiderohet i punësuar në momentin 

kur pranon dhe nënshkruan me vullnet kontratën e punës në të cilën përmblidhen të gjitha 

elementet duke filluar nga të dhënat për punëdhënësin, punëmarrësin si dhe kushtet tjera.  

 

Gjykata ne bazë provave gjeti se paditësi ju ka drejtuar Komunës per pagesën përcjellëse 

ne pension brenda afatit ligjor ,mire po  nuk është përfillur nga e paditura gjë që e 

konfirmon faktin se e paditura mban përgjegjësi deliktore civile për pagesën e fundit të 

paditëses të cilët kanë dalë në pension. 

 

Sa i përket kërkesës së kërkesëpadisë së paditësit gjykata përkitazi me kërkesën për tri 

pagat përcjellëse pas daljes në pension e në rastin konkret pas daljes së paditësit e në 

pension, gjykata në bazë të provave si dhe bazës juridike përkatësisht Ligjit për pagat ne 

nenin 22 pika 2.2 ku parashihet ‘’pagesën për shkak pensionimit ‘’  , si dhe ne rregulloren 

Nr. 33/2012 në nenin 19 paragrafi 2  ku parashihet saktësisht  se ‘Nëpunësi civil, që arrin 

moshën e pensionimit, gëzon të drejtën e marrjes së një pagese në shumën prej një (1) 

page mujore të njëhershme në vlerën e pagës së fundit.’’ Gjykata e aprovoj pjesërisht 

padinë dhe kërkesën e paditësit ne ketë çështje juridiko civile si në pikën I dhe II të këtij 

aktgjykimi  . 

 

Ndërsa pjesën tjetër në pikën III gjykata e ka refuzuat per shkak se është në kundërshtim 

me rregulloren me numër 33/2012 neni 19 par.2 të miratuar nga qeveria e Kosovës e cila 

thekson se ‘’ Nëpunësi civil, që arrin moshën e pensionimit, gëzon të drejtën e marrjes së 

një pagese në shumën prej një (1) page mujore të njëhershme në vlerën e pagës së 

fundit.’’. 

 

Sa i përket kamatës gjykata ka vendosur që kompensimi i paditësit nga e paditura të bëhet 

me kamatë në lartësi prej 8%, meqenëse e njëjta ka rënë në vonesë ndaj paditësve, e duke 

u mbështetur ne dispozitën e nenit 382 të LMD-së . 

 

Për shpenzimet e procedurës gjykata ka vendosur duke u mbështetur ne nenin 452 par 1 

të LPK-së paguaj paditësit paraqitjes se padisë e deri ne pagesën përfundimtare dhe 

shpenzimet e procedurës kontestimore  për përpilimin e padisë shumën prej 104 euro , 

taks gjyqësore 30 euro si dhe per dy seanca 270, gjithsejte 404 € (katërqind/e/katër/euro) 

në emër të përfaqësimit , krejt këto në afat prej 15 ditësh nga dita e plotfuqishme se këtij 

aktgjykimi të gjitha këto ne gjiro llogari rrjedhëse përfaqësueses se saj në emër të 

përfaqësimit, nën kërcënim të përmbarimit me dhunëe duke ju referuar nenit 463 të LPK-

së ku thuhet se gjykata përkitazi me shpenzimet procedurale vendos vetëm me kërkesën e 

specifikuar të palës.  

 

Nga te cekurat gjykata ka vendosur si në dispozitiv të këtij aktgjykimi. 

 
                             NGA GJYKATA THEMELORE PEJË – DEGA D. 

                                     Departamenti i Përgjithshëm –Divizioni Civil . 

                                            C.nr 410/2019 me datën 05.06.2020 
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 Zyrtar Ligjor                                                                                G j y q t a r i   

  Arijanit Balaj                                                                                Nexhat Musaj    

                                                                                                      

UDHËZIM JURIDIK:  

Kundër këtij aktgjykimi palët kanë të drejt ankese , 

në afat prej shtatë  (7) ditëve, nga dita e pranimit pranë Gjykatës 

së Apelit në Prishtinë, përmes  kësaj gjykate. 


