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Numri i lëndës: 2019:294210 

Datë: 28.09.2020 

Numri i dokumentit:     01144139 

 

                                                                                                              C.nr. 1170/19 
GJYKATA THEMELORE NË GJAKOVË, Departamenti i Përgjithshëm,  Divizioni Civil 

me gjyqtaren Afijete Sada Gllogjani dhe sekretaren juridike Vjollca Gaxha, në çështjen juridike 
të paditësit  N. Sh. nga Gjakova, rruga  “ . . .“ numër . . ., kundër të paditurës Komuna e Gjakovës 
– Drejtoria për Punë të Përgjithshme Administrative, përfaqësuar nga e autorizuara Vjollca 
Shyti, për kontest pune - kompensim të pagave, vlera kontestit  2199.66€, pas përfundimit të 
shqyrtimit përgatitor të mbajtur në prezencën e  paditësit dhe  të autorizuarës së të paditurës,  
me datë 23 shtator 2020, murr këtë 

 
A K T GJ Y K I M 

 
 I. REFUZOHET  kërkesëpadia e paditësit   N. Sh.  nga Gjakova me të cilën ka kërkuar që 

të DETYROHET e paditura Komuna e Gjakovës- Drejtoria për Punë të Përgjithshme 
Administrative, që ti paguaj  paditësit në emër të dy pagave përcjellëse  me rastin e 
pensionimit në shumë 765,10€  si dhe në emër të shpërblimin jubilar  shumën 1434.56€  në 
shumën e përgjithshme  2199.66€ (dymijë e njëqind e nëntëdhjetë e nëntë  euro e 
gjashtëdhjetë e gjashtë centë ) me kamatë ligjore 8 %  që nga dita e paraqitjes së padisë  20 
dhjetor 2019 deri në përmbushjen përfundimtare , si dhe pagesën e shpenzimeve procedurale 
të gjitha këto  në afat prej 15 ditësh  nga dita e  plotfuqishmërisë së aktgjykimit nën kërcënimin 
e  përmbarimit me dhunë  SI E PA BAZUAR.  
 

II. Paditësi lirohet nga pagesa e taksës gjyqësori.  
 

A r s y e t i m 
 

Paditësi me padi dhe gjatë shqyrtimit ka parashtruar se ka qenë në marrëdhënie pune 
të rregullt te e paditura, Komuna e Gjakovës- Drejtoria për Punë të Përgjithshme 
Administrative që nga data 9 dhjetor 1974 deri me 15 janar 2018 si referent për pranim dhe 
arkiv. I njëjti me datën 15 janar 2018  ka arritur moshën 65 vjeçare. Marrëdhënia e punës i ka 
përfunduar me Vendim të Kryetarit të Komunës për shkak të arritjes së moshës së 
pensionimit. Paditësit i ka takuar e drejta në kompensim  për shkak të pensionimit në lartësinë 
e një page mujore sipas vendimit. Pas pensionimit, paditësi me 22 nëntor  2019  i është 
drejtuar të paditurës me kërkesë që të kryej detyrimin në bazë të ligjit  dhe  paditësi ka 
kërkuar  që ti kompensohen edhe dy paga si e drejtë legjitime dhe shpërblimin jubilar e cila 
rrjedhë nga dispozitat ligjore në fuqi. 

 
Duke u bazuar në atë kërkesë drejtuar të paditurës, ka marr përgjigjen në të cilën  ka 

këshilluar palën që të i drejtohet këshillës juridike të vendimit nr.01 nr.118/02-24838. 
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Bazën ligjore të paditësit e përbën Kontrata Kolektive dhe  Ligji punës në Kosovë 

nr.03/L-212 sipas të cilit me  dispozita parashihet që punëtorët të cilët dalin në pension 
përfitojnë pagat përcjellëse dhe shpërblimin jubilar. Paditësi ka pasur cilësinë e nëpunësit civil 
pranë të paditurës. 

 
Përgjigjen në padi e konsideruar si të pabazuar.  
 
Ka propozuar që kërkesë  padia  e vërtetuar  si për kah  baza ashtu edhe lartësia të 

aprovohet në tërësi si e bazuar. 
 
Kërkoi që të lirohet nga pagesa e taksës gjyqësore pasi që është përfitues i ndihmës 

juridike falas. 
 
 E paditura me përgjigje në padi ka kundërshtuar në tërësi  padinë dhe kërkesën e saj  si 

për kah baza dhe lartësia. Duke qenë se nuk është kontestuese se paditësi ka qenë nëpunës 
civil  sipas “ Ligjit nr. 03/L 149 për shërbimin civil të Republikës së Kosovës “ dhe kur ai ka 
mbushur moshën 65 vite, janë krijuar kushtet që “Marrëdhënia e punës nëpunësit civil 
përfundon me krijimin e kushteve dhe fakteve, pavarësisht nga dëshira e nëpunësit civil apo 
institucionit, siç edhe është  e rregulluar me nenin 90 pika 2 paragrafi 2  ku qëndron se 
marrëdhënia e punës  ndërpritet  “ me arritjen e moshës së pensionimit” andaj e paditura 
bazuar në ligjet dhe dispozitat ligjore të cilat e rregullojnë këtë çështje si dhe duke u bazuar në 
dispozitat e nenit 19 paragrafi 1 dhe 2 të Rregullores numër 33/2012 për shtesat në paga dhe 
kompensimet të tjera të nëpunësve civile ka nxjerr vendimin 01 nr.01-118/02-24838 datë 16 
dhjetor 2017 nga i cili vendim  me saktësi vërtetohet se me 15 janar 2018 ka arrit moshën 65 
vjeçare. Nga ky fakt  me dispozitat e lartcekura  të Rregullores  për shtesa në paga dhe 
kompensime të tjera  është paraparë “ nëpunësit civil  që arrijnë moshën e  pensionimit, të 
gëzoi të drejtën e marrjes së një pagese në shumën prej një page mujore të menjëhershme të 
vlerës së pagës së fundit” . 

 
Pasi paditësi ka arritur moshën e pensionimit 15 janar 2018 i bie që i njëjti ka marr 1/2 

e pagës, si ka prezantuar edhe vetë dëshmi ndërsa nga Buxheti i Konsoliduar i Kosovës pagën 
retroaktive, paditësi e ka marr pagën  përcjellëse me 31 janar 2018. Nga Buxheti i Qeverisë i ka 
takuar paga jubilare në vlerën prej 93.50€ duke ju referuar Ligjit  për shërbyesit civil të 
Republikës së Kosovës respektivisht Rregulloren nr.33/2012 për shtesat në pagë dhe 
kompensimet tjera të nëpunësve civile respektivisht nenit  21 ku  qëndron citati “ shpërblimi i 
përvjetorit (jubile)  sipas nenit 22 të Ligjit për pagat e nëpunësve civile, nëpunësit civil  të cilat 
janë në marrëdhënie të vazhdueshme pune në shërbimin civil ju takon një shpërblim në vlerë 
prej 25% të pagës mesatare në shërbimin civil pas çdo dhjetë vjetësh pune”. Buxheti i 
Republikës së Kosovës ka bërë   pagesat për të gjithë shërbyesit civile me automatizëm për 
shpërblimin  jubilar në vlerë prej 25% të pagës mesatare dhe të njëjtën e ka marr edhe 
paditësi, për çka konsideron se i mungon legjitimiteti pasiv pasi që u vërtetua se këto paga 
drejtë për drejtë dalin nga Buxheti i Republikës së Kosovës e jo nga Komuna e Gjakovës. 

 
Çështja e pensionimit tek shërbyesit civil të Republikës së Kosovës rregullohet me ligje 

të veçanta për rregullimin marrëdhënies së punës si Ligji mbi shërbyesit civil të Kosovës dhe 
Rregulloren për shtesat në pagë dhe kompensime tjera të nëpunësve civile dhe me asnjë lloj 
marrëveshje tjetër. 
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Nuk e mohoi të dhënën se punëdhënësi i fundit i paditësit ka qenë Komuna e Gjakovës - 
Drejtoria për Punë të Përgjithshme Administrative. Propozoi që padia dhe kërkesa e saj të 
refuzohet si e pabazuar. 

 
Shpenzime procedurale nuk kërkoi. 
 
Për të vendosur në këtë çështje juridike Gjykata ka bërë nxjerrjen e provave si ; 

Vërtetimit të marrëdhënies së punës 112/196/2019 datë 19  nëntor 2011, Vendimit të 
Kryetarit të Komunës 01 nr.118/02-24838 datë 26 dhjetor 2017, Vendimit të MPMS-
Departamenti i Pensioneve  datë 18 janar 2018, Kërkesës për kompensimin e rrogave 
përcjellës dhe shpërblimit jubilar datë 22 nëntor 2019, Referencës 112/202/2019 datë 3 
dhjetor 2019- përgjigjes në kërkesë, listës së pagave për muajin janar 2018, lista e pagave e 
muajit dhjetor 2017, lista e pagave e muajit dhjetor 2015, ku pas vlerësimit veç  e veç të tyre 
dhe në lidhshmërinë e tyre reciproke gjeti se kërkesë padia e  paditësit është e pa bazuar dhe  
u refuzua. 

 
Paditësi në vendin e punës Referent për Pranim dhe Arkiv  në kuadër të paditurës në 

Drejtorinë për Punë të Përgjithshme Administrative përfundimisht i përfundon marrëdhënia e 
punës me datë 15 janar 2018 për shkak të  arritjes së moshës së pensionimit me Vendimin e 
Kryetarit të Kosovës 01 nr.118/02-24838 datë 26 dhjetor 2017. Me atë vendim nëpunësit 
përkatësisht paditësit  të i llogaritet dhe paguhet kompensimi  për shkak të pensionimit  në 
lartësinë e një page mujore  në vlerën e pagës së fundit. 

 
Nga Vërtetimi i marrëdhënies së punës i të paditurës datë 19 nëntor 2019  vërtetohet 

se  paditësi  ka qenë i punësuar në Komunën e Gjakovës nga data 9 dhjetor 1974 deri me 15 
janar 2018 në detyrën  Referent për Pranim dhe Arkiv.  

 
Me Vendimin e MPMS- Departamenti i Pensioneve  paditësit i është aprovuar kërkesa 

për njohjen e të drejtës  në kategorizimin për pension kontribut pagues të moshës nga data 15 
janar 2018. 

 
Paditësi i është drejtuar të paditurës  me kërkesë  për kompensimin e  rrogave 

përcjellëse dhe shpërblimin jubilar pas pensionimit . 
 
E paditura  me Referencës 112/202/2019 të datës 3 dhjetor 2019  i ka kthyer 

përgjigjen në kërkesë punëtorit, duke konsideruar se  sipas Vendimit numër 01 nr.118/02-
24838 datë 26 dhjetor 2017  përmes të cilit është konstatuar pensioni për shkak arritjes së 
moshës së pensionimit  përmban edhe këshillën juridike. Afati i ankesës në vendim ka qenë 30 
ditë. Ankesën e  tij nuk  mund ta procedojnë në Komisionin për Zgjidhjen e Kontesteve dhe 
Ankesave, rrjedhimisht nuk mund ta marrin në shqyrtim as Njësia për Menaxhimin  e 
Burimeve Njerëzore në Komunën e Gjakovës. 

 
Sipas Listës së Pagave të Buxhetit të Republikës së Kosovës për periudhën 01 dhjetor 

2015 deri me 31 dhjetor 2015 paditësi ka realizuar  pagën neto në shumë prej 424.58€,  ku  si 
shtesë në këtë pagë  është paraparë shpërblimi jubilar në shumë prej 93.50€. Në periudhën 01  
deri me 31 dhjetor 2017 paditësi ka realizuar pagën neto në shumë prej 345.81€, ndërkaq për 
periudhën  01 deri me 31 janar 2018  ka realizuar pagën neto  në shumë prej 176.85€. 
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Bazuar në  nenin 22 të Ligjit për pagat e nëpunësve  numër 03/L-147 është paraparë  
pagesa të tjera në rrethana të veçanta. Sipas paragrafi 2 nëpunësit civil  kanë të drejtat  për 
pagesën  për shkak të pensionimit  dhe shpërblimit përvjetorit  ( jubile). Sipas paragrafit 3 
kushtet e hollësishme  lidhur me pikat e përcaktuara në paragrafët e këtij neni  përcaktohen 
me akt nën ligjor të nxjerr nga Qeveria pas propozimit të Ministrisë përgjegjësisë për 
Administratën Publike dhe Ministrisë përgjegjëse për financa. 

 
Sipas Rregullores numër 33/12  për shtesat në pagë  dhe kompensimeve të tjera  të 

nëpunësve civil  me nenin 19  është paraparë  pagesa për pensionim. Sipas nenit 22 të Ligjit 
për pagesat e nëpunësve civil, nëpunësit civil që arrijnë moshën e  pensionimit në shërbimin 
civil gëzojnë të drejtën e  kompensimit. Paragrafi 2.1   i këtij  neni cakton se “ nëpunësi civilë,  
që arrijnë moshën e pensionimit gëzojnë të drejtën e marrjes së një pagese në shumë prej një 
page  mujore  të njëhershme në vlerën  e pagës  së fundit “. Neni 21  parasheh shpërblimin e 
përvjetorit (jubile)  sipas nenit 22  të Ligjit për Pagat e nëpunësve civil, të cilët janë në 
marrëdhënie të vazhdueshme punë në shërbimin civil  ju takon  një shpërblim në vlerë  prej 
25% të pagës mesatare  në shërbimin civil pas çdo 10 vjetësh pune. 

 
Nuk është paraparë që të paguhet shpërblim jubilar pas pensionimit, por kur nëpunësit 

civil janë në marrëdhënie të vazhdueshme pune iu takon një shpërblim pas çdo 10 vjetësh 
pune ashtu siç paditësi e ka realizuar me  pagën e muajit dhjetor 2015, në shumë 93.50 € , po 
ashtu ka realizuar edhe një pagë të menjëhershme pas pensionimit.  

Sipas të lartë shënuarave  paditësi ka pas cilësinë e nëpunësit civil në kuadër të 
paditurës  çështja e kompensimit të pagave përcjellëse pas pensionimit dhe shpërblimit jubile  
është  rregulluar me ligje të  veçanta,  Ligjin për pagat e nëpunësve civil dhe Rregulloren për 
shtesat në pagë dhe kompensime të tjera  që është Ligj special  në raport  me Kontratën 
Kolektive dhe nenin 55.1 të Ligjit të Punës  siç paditësi  e ka cek bazën ligjore në padi. 

 
 Paditësi u lirua nga pagesa e taksës gjyqësore bazuar në nenin 468 .2 të LPK-së dhe  

Udhëzimin Administrativ nr. 01/17 për Unifikimin e taksave gjyqësore bazuar në nenin 78 
paragrafi 3.2  sepse paditësi është shfrytëzues i  ndihmës ligjore nga Zyra për Ndihmë juridike 
falas. 

 
Nga sa u cek më lartë u vendos si në dispozitiv të këtij Aktgjykimi. 
 
GJYKATA THEMELORE GJAKOVË 
C.nr.1170/19, datë 23 shtator  2020 
 
                                                                                                                 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.  
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