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Numri i lëndës: 2020:031532 

Datë: 23.03.2021 

Numri i dokumentit:     01622975 

C.nr.491/2019 

 

GJYKATA THEMELORE MITROVICË - DEGA NË SKENDERAJ, DEPARTAMENTI I 

PËRGJITHSHËM, në përbërje nga gjyqtari Hajrullah Aruqi, në çështjen juridike të paditësit 

B., B., me vendbanim në fshatin ..., komuna Skenderaj, tё cilin e përfaqëson me autorizim .. nё 

Prishtinë, kundër tё paditurës K.,e S., – D.K.e A., të cilën e përfaqëson me autorizim ..., për 

kompensim të pagave jubilare dhe pagave përcjellëse në vlerën prej 1,854.24 euro, pas 

mbajtjes dhe përfundimit të seancës së shqyrtimit kryesor me dt.08.02.2021, me pjesëmarrjen e 

palëve ndërgjyqëse, me dt.22.02.2021 mori këtë: 

 

 

A  K  T  G  J  Y  K  I M 

 

 

APROVOHET në tërësi si e bazuar kërkesëpadia e paditësit B., B., me vendbanim në fshatin 

..., komuna Skenderaj. 

 

DETYROHET e paditura komuna e S., – D., K., e A., që paditësit B., B., që në emër të 

shpërblimit jubilar, ti paguaj shumën prej 955.68€ në afat prej 7 ditëve nga dita e 

plotfuqishmërisë së këtij aktgjykimi.  

 

OBLIGOHET  e paditura komuna e S., - D., K., e A., që paditësit t’i paguaj shpenzimet e 

procedurës kontestimore në shumë prej 155 € në afat prej 7 ditëve nga dita e plotfuqishmërisë 

së këtij aktgjykimi.  

 

 

A r s y e t i m 

 

 

Paditësi B., B., ka ushtruar padi në gjykatë për kompensim e pagave jubilare dhe pagave 

përcjellëse si rezultat i pensionimit të tij me datë 10.06.2016, ku deri në këtë datë për 37 vite 

kishte punuar si arsimtar në SHFMU “.....” në fshatin ...., K. S.. Paditësi ka kërkuar 

kompensimin e shumës prej 1,854.24 euro në emër të pagave jubilare dhe pagave përcjellëse. 

Në seancën e shqyrtimit kryesor, përfaqësuesi i paditësit ka deklaruar shuma e përgjithshme 

për pagat jubilare dhe përcjellëse është 2,781.36 euro, por e paditura i ka paguar paditësit 

shumën prej 1,795.68 euro, prandaj kjo shumë duhet të zbritet nga shuma e përgjithshme e 

kërkuar, ashtu që ka bërë precizimin e kërkesëpadisë duke kërkuar shumën prej 955.68 euro si 

diferencë në mes të shumës së kërkuar dhe shumës së paguar. Lidhur me pretendimet e të 

paditurës për parashkrim të kërkesës, paditësi ka theksuar se kjo nuk qëndron  
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pasi që me pagesën e cila është bërë me datë 04.08.2020 është ndërprerë parashkrimi. Në fjalën 

përfundimtare ka theksuar se qëndron në tërësi pranë deklarimeve nga seanca dhe i ka 

propozuar gjykatës që të aprovojë kërkesëpadinë e paditësit si dhe ka kërkuar shpenzimet e 

procedurës kontestimore dhe atë për taksë në padi shumën prej 20 euro dhe për përfaqësim në 

seancë shumën prej 135 euro.  

 

E paditura në përgjigje në padi ka theksuar se kërkesa e paditësit është e përfshirë në 

parashkrim si dhe baza ligjore në të cilët bazohet kërkesa nuk është më në fuqi, prandaj i ka 

propozuar gjykatës që të refuzoj kërkesëpadinë e paditësit. Në seancën e shqyrtimit kryesor ka 

theksuar se pasi e ka konfirmuar pagesën në vlerë prej 1,795.68 euro, konsideron se 

kërkesëpadia e paditësit është e përmbushur në tërësi pasi që sipas njoftimit nga zyra e 

financave me këtë shumë është bërë pagesa e shumës për paga jubilare dhe paga përcjellëse, 

prandaj, pasi që është përmbushur padia ka kërkuar që paditësi të tërhiqet nga padia apo 

gjykata të refuzoj padinë. Gjithashtu ka argumentuar se në çdo rast, kërkesa e paditësit është 

parashkruar pasi që paditësi ka dal në pension me datë 10.06.2016 ndërsa padia është ushtruar 

me datë 28.10.2019, ku nga periudha e pensionimit e deri te ushtrimi i padisë kanë kaluar 3 vite 

4 muaj e 18 ditë e që është në kundërshtim të plotë me nenin 87 të Ligjit të Punës. Po ashtu ka 

konsideruar se padia e paditësit duhet të cilësohet si e parakohshme pasi që nuk ka pasur asnjë 

kërkesë nga paditësi në Komunë për përmbushje të detyrimit pra ka paraqitur padi pa shterë 

mjetet brenda punëdhënësit. Në fjalën përfundimtare ka theksuar se qëndron në tërësi pranë 

përgjigjes në padi dhe deklarimeve në seancë ashtu që i ka propozuar gjykatës që të refuzojë 

kërkesëpadinë e paditësit.  

Shpenzimet e procedurës nuk i ka kërkuar.  

Për vërtetimin e drejtë të gjendjes faktike në këtë çështje juridike kontestimore dhe në bazë të 

propozimeve të palëve ndërgjyqëse, gjykata në seancën e shqyrtimit kryesor i nxori dhe i 

administroj këto prova: vërtetimi nr. Prot. .... i datës 24.10.2019, pasqyra e pagesave përmes 

buxhetit të Republikës së Kosovës për paditësin në dy fletë, vendimi për njohjen e të drejtës në 

pension të paditësit të datës 01.08.2016, transaksioni për llogari bankare ... i datës 08.02.2021 

për paditësin B., B.,.  

 

Gjykata duke u bazuar në dispozitat 7 dhe 8 të LPK-së me ndërgjegje dhe me kujdes i vlerësoj 

të gjitha provat e administruara, një nga një dhe të gjitha së bashku duke i krahasuar njërën me 

tjetrën dhe po ashtu vlerësoj edhe deklarimet e përfaqësueseve në seancë, nga të cilat rezulton 

se kërkesëpadia e paditësit është në tërësi e themeltë. 

 

Në këtë çështje kontestimore, gjykata gjeti se në mes palëve ndërgjyqëse kontestuese ishte fakti 

nëse kërkesa e paditësi është e përfshirë në parashkrim dhe nëse e njëjta është përmbushur në 

tërësi sipas pagesës së datës 04.08.2020. 

 

Lidhur me çështjen kontestuese në mes të palëve ndërgjyqëse, gjykata ka vlerësuar kërkesa e 

paditësi gjenë mbështetje ligjore në Kontratën K.të A. P. e .... e cila ka qenë në fuqi për 3 vite e 

që përfshinë periudhën në të cilën paditësi ka dalur në pension. Sipas nenit 36, par.9, pika 9.3 

të K. K. të A. P. përcaktohet: 

 

9. Punëtorët (.....) që dalin në pension përfitojnë shpërblim jubilar në vlerë:  

 9.3 Për 30 vjet të përvojës së punës te punëdhënësi i fundit në vlerë të tri pagave bazë;  
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Po ashtu, paragrafi 10 i këtij neni përcakton: 

 

Punëtorët (....) që dalin në pension, përfitojnë pagesë përcjellëse në lartësi të tri (3) 

pagave sipas mesatares së tri pagave të fundit të punëtorit.  

Në bazë të provave të administruara, vërtetimi nr. Prot..... i datës 24.10.2019 dhe pasqyra e 

pagesave përmes buxhetit të Republikës së Kosovës për paditësin në dy fletë, gjykata konstatoi 

se paditësi ka mbi 30 vite të përvojës së punës, prandaj erdhi në përfundim se në bazë të nenit 

36, par. 9, pika 9.3 dhe par.10 të K., K., të A., P.,, paditësit i takon shpërblimi në vlerë të tri 

pagave bazë si shpërblim jubilar, të cilin obligim duhet të paguaj e paditura si punëdhënësi i 

fundit. Po ashtu edhe për paga përcjellëse e paditura si punëdhënës i fundit obligohet që ti 

paguaj paditësit 3 paga sipas mesatares së fundit të tri pagave. Po nga të njëjtat prova materiale 

gjykata ka konstatuar se paditësi ka pasur pagë në vlerë prej 463.56€, nga të cilat rrjedhë se 

vlera e tri pagave përcjellëse është 1,390.68€ dhe po ashtu vlera e tri pagave jubilare është 

1,390.68 €.  

 

Nga prova e administruar transaksioni për llogari bankare .... i datës 08.02.2021, gjykata 

konstatoi se e paditura i pa paguar paditësit shumën prej 1,7958.68 € në emër të pagave jubilare 

dhe përcjellëse, andaj shuma e mbetur për pagesë është 985.68€. Gjykata konstaton se për ka 

vendosur brena kufijve të kërkesëpadisë, duke aplikuar nenin 2 par. 1 të LPK-së, duke vendos 

brenda kufijve të kërkesave që janë parashtruar nga palët ndërgjyqëse, prandaj edhe ka 

aprovuar shumën prej 955.68€ si në precizimin e bërë në seancën e datës 08.02.2021.  

 

Lidhur me afatin e parashkrimit, gjykata konstatoi se neni 87 i Ligjit të Punës përcakton:  

“Të gjitha kërkesat nga marrëdhënia e punës në para, parashkruhen brenda afatit prej tri (3) 

vitesh, nga dita e paraqitjes së kërkesës.”  

 

Ndërlidhur me këtë, neni 368 i Ligjit për Marrëdhëniet e Detyrimeve përcakton se:  

1. Parashkrimi ndërpritet kur debitori e pranon borxhin.  

2. Pranimi i borxhit mund të bëhet jo vetëm me deklaratën e kreditorit, veçse edhe në mënyrë të 

tërthortë, sikurse janë pagesa e këstit, pagesa e kamatës, dhënia e sigurimit. 

 

Në rastin konkret, paditësi ka dal në pension me datë 10.06.2016, ndërsa padinë e ka ushtruar 

me datë 28.10.2019 e që është pas afati prej 3 viteve, por që në këtë çështje, me datë 

04.08.2020 e paditura ka bërë pagesë të pjesshme tek paditësi në vlerë prej 1,758.68 € e me të 

cilin veprim në bazë të nenit 368 të LMD-së ka ndërprerë parashkrimin, prandaj gjykata 

refuzoi propozimin e të paditurës që kërkesën e paditësit ta konsideroj të parashkruar.  

 

Lidhur me vendimin për shpenzimet e procedurës kontestimore gjykata u mbështet në nenin 

449 dhe 452 par.1 të LPK-së dhe aprovoi shpenzimet për përfaqësim në seancën e datës 

08.02.2021 shumën prej 135 euro dhe për taksë shumën prej 20 euro.  

 

Prandaj gjykata bazuar në dispozitat e nenit 143 par.1 të LPK-së vendosi si në dispozitiv të 

këtij aktgjykimi. 
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GJYKATA THEMELORE  MITROVICË - DEGA NË SKENDERAJ 

DEPARTAMENTI I PËRGJITHSHËM 

C.nr.491/2019, me dt.22.02.2021 

 

 

Gjyqtari 

              Hajrullah Aruqi 

 

 

KËSHILLË JURIDIKE:  Kundër  këtij  aktgjykimi është  e  lejuar ankesa në afatin prej 7 dite 

nga dita e marrjes së këtij aktgjykimi, nëpërmes kësaj Gjykate, për Gjykatën e Apelit në 

Prishtinë.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


