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 C.nr.242/2020 

 

GJYKATA THEMELORE NË GJAKOVË – Departamenti i përgjithshëm, Divizioni Civil, 

Gjyqtari Ahmet Idrizaj, me zyrtaren ligjore Albana Curri, duke vendosur në çështjen juridike të 

paditëses L. K. nga Gjakova, Rr. “. . .” nr. . . .  të cilën e përfaqëson i autorizuari Agim Haraçia, 

avokat në Gjakovë, kundër të paditurës Komuna e Gjakovës - Drejtoria për Punë të Përgjithshme 

Administrative, të cilën e përfaqëson e autorizuara Vjollca Shyti me autorizim valid në shkresat e 

lëndës, për kompensimin e pagave mbi të ardhurat pensionale me rastin e pensionimit si dhe 

shpërblim jubilar, vlera e kontestit 1,808.90€,  pas përfundimit të shqyrtimit kryesor të mbajtur me 

datë 20.01.2021, në prezencën e të autorizuarve të palëve në procedurë, me datë 18.03.2021, mori 

këtë: 

 

A K T GJ Y K I M 

 

I. PJESËRISHT aprovohet kërkesëpadia e paditëses L. K. nga Gjakova, ashtu që 

DETYROHET e paditura Komuna e Gjakovës - Drejtoria për Punë të Përgjithshme 

Administrative, që paditëses së lartpërmendur, në emër të  kompensimit të dy pagave për 

përcjelljen në pension, të ia paguajë shumën prej 718,22€ si dhe në emër të shpërblimit jubilar të 

ia paguajë shumën prej 1,077.33€, përkatësisht shumën e përgjithshme prej 1,795.55€, me 8% 

kamatë në nivel vjetor, e cila fillon të rrjedhë nga data 20.01.2021 e tutje, deri në pagimin definitiv, 

si dhe në emër të shpenzimeve procedurale, shumën prej 249,20€ (sipas suksesit në kontestin, 

ndërsa shuma e mbetur në lartësi prej 20,00€, iu refuzua si e pa themeltë), e gjitha këto në afatin 

prej 7 ditëve, nga dita e marrjes së këtij aktgjykimi, e nën kërcënim të përmbarimit. 

  

II. Pjesa tjetër e kërkesëpadisë të paditëses L. K. nga Gjakova, me të cilën ka kërkuar që të 

detyrohet e paditura Komuna e Gjakovës - Drejtoria për Punë të Përgjithshme Administrative që 

paditëses në emër të  pjesës tjetër të mbetur të dy pagave për përcjellje në pension, në lartësinë prej 

65,34€, si dhe pjesën tjetër të mbetur në raport më shpërblimin jubilar, në lartësi prej 4,51€, 

përkatësisht shumën e përgjithshme prej 69,85€, me 8% kamatë në nivel vjetor, e cila fillon të 

rrjedhë nga data 20.01,2021 e tutje, deri në pagimin definitiv, në afatin prej 7 ditëve nga dita e 

marrjes së këtij aktgjykimi, e nën kërcënim të përmbarimit REFUZOHET si e pathemeltë. 

 

 

A r s y e t i m 

 

Paditësja nëpërmes të autorizuarit të saj në padi dhe gjatë shqyrtimit kryesor në këtë çështje 

juridike, ka theksuar se ka qenë në marrëdhënie të rregullt të punës tek e paditura në cilësinë e 

Zyrtares së Gjendjes Civile, deri në momentin kur është pensionuar. Meqenëse paditëses i është 

bërë kompensimi i një page mujore me rastin e daljes në pension (ndërsa sipas dispozitave ligjore 

të njëjtës i takon kompensimi edhe të dy pagave mujore, e që e paditura në rastin konkret nuk e ka 

përmbushur një obligim të këtillë) si dhe shpërblimin jubilar në lartësi të tre pagave mujore të 
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fundit, ndonëse e njëjta ka 43 vite përvojë pune,  pala aktive në procedurë me kërkesëpadi kërkon 

kompensimin në vlerën prej dy pagave për përcjellje në pension dhe shpërblim jubilar duke u 

bazuar në Marrëveshjen e Përgjithshme Kolektive të Kosovës, e publikuar në “Gazetën Zyrtare”  

të Republikës së Kosovës, me nr. 38, datë 18 qershor 2014, e zbatueshme prej datës 01 janar 2015.  

 

I autorizuari i paditëses në fjalën përfundimtare deklarojë se nga provat e administruara, 

rezulton se kërkesëpadia e precizuar e paditëses është në tërësi e themeltë, ashtu gjykatës i 

propozojë që kërkesëpadinë e precizuar me sipër, të e miratojë si të themeltë.  

 

Shpenzimeve procedurale i kërkojë dhe atë në lartësinë e përgjithshme prej 269,20€, e cila 

shumë i referohet përpilimit të padisë, shuma prej 104,00€, për taksë gjyqësorë të paguar për padi, 

në shumën prej 30,00€ dhe për një përfaqësim në shqyrtimin kryesor, në shumën prej 135,20€. 

 

E paditura në përgjigje në padi të parashtruar me datë 30.03.2020si dhe në shqyrtimin kryesor të 

kësaj çështjeje juridike e kundërshton në tërësi kërkesëpadinë e paditëses  si dhe kërkesën e saj si 

për nga baza ashtu edhe për nga lartësia, sepse si e tillë është e pa bazuar. Çështja e pensionit të 

shërbyesit civil të Kosovës, rregullohet me ligjet e veçanta për rregullimin e marrëdhënies së punës 

për shërbyesit civil, siç është Ligji mbi Shërbyesit Civil të Kosovës, nr. 03/L-149 dhe Rregulloren 

nr. 33/2012 për shtesat në pagë dhe kompensimet e tjera, të nëpunësve civil.  

 

E autorizuara e të paditurës në fjalën përfundimtare deklarojë se e kundërshtojë në tërësi padinë 

dhe kërkesën e saj, duke e kundërshtuar precizimin për arsyet si më poshtë të shënuara. Meqenëse 

paditësja është shërbyese civile, konsiderojë se e njëjta duhet të trajtohet me Ligjin për shërbyesit 

civil si dhe rregullohen nr. 33/2012, për shtesat në pagë dhe kompensimet tjera të nëpunësve civil 

dhe duke u bazuar në statutin e saj, nuk vjen në shprehje as një marrëveshje tjetër, siç pretendon 

këtu paditësja. Andaj, duke marrë për bazë faktin e raportit për shërbyesit civil për shkak të statusit 

të tyre të veçantë, procedura e rekrutimit, pranimit, ndërprerjes apo ajo e kthimit në punë, është e 

veçantë dhe organet që merren me të mbrojtjen e të drejtave të punëtorëve janë organet 

administrativë, çka konsiderojë se paditësja nuk i ka shtjerrur të gjitha mjetet administrative, e cila 

ka qenë e detyruar që të i drejtohet KPMSHCK. I propozojë gjykatës që kërkesëpadinë e paditëses 

të e refuzojë në tërësi si të pathemeltë. 

 

Gjykata pas vlerësimit të fakteve juridike relevante të kësaj çështjeje, vlerësimit veç e veç të 

provave dhe lidhshmërinë e tyre reciproke, e në kuptim të nenit 8 të LPK-së, vërtetojë se 

kërkesëpadia e precizuar e paditëses, është pjesërisht e themeltë dhe si e tillë pjesërisht u aprovua.  

 

Nga provat e zbatuara, rezultojë gjendja faktike si në vijim: 

 

Nga Vendimi 01 nr. 181-02 – 44204, datë 02.12.2019, i lëshuar nga Komuna e Gjakovës, 

vërtetohet se këtu paditëses me datë 12.01.2020 përfundimisht i përfundon marrëdhënia e punës 

për shkak të arritjes së moshës së pensionimit.  

 

Nga Vendimi i lëshuar me datë 22.01.2020 nga MPMS – Zyra e pensioneve në Gjakovë, 

vërtetohet se këtu paditëses i është aprovuar kërkesa për njohjen e të drejtës në kategorizim për 

Pension Kontributpagues të Moshës.  

 

Nga Lista e pagave të lëshuar nga BRK, qe përfshin periudhën kohore prej datës 01.08.2019 - 

31.08.2019, vërtetohet se këtu paditësja tre muajt e fundit para se të dalë në pension, ka realizuar 

pagë mujore në lartësi prej 359,11€, 

 

Gjykata në rastin konkret duke u bazuar në Marrëveshjen e Përgjithshme Kolektive të Kosovës, 

e publikuar në “Gazetën Zyrtare” të Republikës së Kosovës, nr. 38, datë 18 qershor 2014, e 
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zbatueshme prej datës 01 janar 2015, përkatësisht neni 53, me të cilin dispozitë është paraparë se: 

“I punësuari, me rastin e pensionimit, gëzon të drejtën në pagesën përcjellëse në lartësi prej tri 

(3) paga mujore, qe i ka marr për tre (3) muajt te fundit”, çka paditëses i takon lartësia e dy pagave 

mujore prej (359,11€x2=718,22€), 718,22€ ndonëse një pagë (në lartësi prej 359,11€), i është 

kompensuar nga ana e këtu të paditurës me rastin e pensionimit.  

 

Ndërsa sa i përket kërkesës tjetër të paditëses në raport me shpërblimi jubilar gjykata duke u 

bazuar në përvojën e punës të këtu paditëses si në dispozitën e nenit 53 të Marrëveshjes së lartcituar 

e cila dispozitë në mënyrë shprehimore ka paraparë se: “1. I punësuari, ka të drejtë në shpërblimin 

jubilar dhe atë: 1.1.për 10 vjet të përvojës në punë pandërprerë, te punëdhënësi i fundit, në vlerë të 

një page mujore të tij; 1.2.për 20 vjet të përvojës në punë pandërprerë, te punëdhënësi i fundit, në 

vlerë të dy paga mujore të tij; 1.3.për 30 vjet të përvojës në punë pandërprerë, te punëdhënësi i 

fundit, në vlerë të tri paga mujore të tij”, çka rezulton se këtu paditësja ka përvojë 43 vite, ashtu që 

njëjës i takojnë tre (3) paga (359,11€x3=1,077.33€), ndërsa kërkesëpadia e paditëses, mbi këtë 

vlerë në lartësinë prej 69,85€, u refuzua si e pathemeltë, ndonëse nuk kishte mbështetje në provat 

materiale dhe si e tillë ishte e përcaktuar në mënyrë paushallë, për çka gjykata vendosi si në 

dispozitiv të këtij aktgjykimi. 

 

Pretendimet e të autorizuarës të të paditurës se pala aktive në procedurë nuk i ka shtjerrur mjetet 

administrative në këtë çështje juridike, ishin jo me ndikim për vendosjen ndryshe të kësaj çështje, 

nga fakti se pala aktive në procedurë kontestin lëndor e ka iniciuar në gjykatën e cila ka jurisdiksion 

të plotë për të vendosur lidhur me rastin konkret. 

 

Vendimi mbi shpenzimet procedurale u muar sipas nenit 452 par. 1 të LPK-së, me ç’rast 

paditëses në bazë të suksesit në kontest iu pranua shuma e përgjithshme prej 249,20€, e cila shumë 

i referohet përpilimit të padisë, taksës gjyqësorë të paguar për padi, si dhe për një përfaqësim të të 

autorizuarit të saj në një shqyrtimin gjyqësor, ndërsa të njëjtës iu refuzua shuma prej 20,00€ e 

kërkuar në emër të shpenzimeve procedurale. 

 

Nga të lartcituarat u vendos si në dispozitiv të këtij aktgjykimi.  

 

GJYKATA THEMELORE NË GJAKOVË 

C.nr.242/2020, datë 18.03.2021 

  

 

                                                                                                                      GJ Y Q  T A R I, 

                                                                                                                      Ahmet Idrizaj 

 

 

 

 

 

 

 

UDHËZIM JURIDIK:  Kundër këtij aktgjykimi është e lejuar ankesa në afatin prej 7  

                                         ditëve, nga dita e marrjes së tij, Gjykatës së Apelit në Prishtinë, e  

                                         nëpërmjet të kësaj gjykate.  

 

 


