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Numri i lëndës: 2019:274269 

Datë: 29.09.2020 

Numri i dokumentit:     01149536 

 

                                                                                                              C.nr. 962/19 
 

GJYKATA THEMELORE NË GJAKOVË, Departamenti i Përgjithshëm,  Divizioni Civil 
me gjyqtaren Afijete Sada Gllogjani dhe sekretaren juridike Vjollca Gaxha, në çështjen juridike 
të paditëses S. Zh. nga Gjakova, rruga “. . ., përfaqësuar nga Agim Haraçia avokat nga Gjakova, 
kundër të paditurës Komuna e Gjakovës- Drejtoria për Buxhet dhe Financa, përfaqësuar nga e 
autorizuara Vjollca Shyti, për kontest pune - kompensim të pagave me rastin e pensionimit dhe 
shpërblim jubilar, vlera kontestit  1.898,05€, pas përfundimit të shqyrtimit përgatitor të 
mbajtur në prezencën e të autorizuarit të paditëses  dhe  të autorizuarës së të paditurës,  me 
datë 28 shtator 2020, murr këtë 

 
A K T GJ Y K I M 

 
 REFUZOHET  kërkesëpadia e paditëses S. Zh. nga Gjakova me të cilën ka kërkuar që të “ 

DETYROHET e paditura Komuna e Gjakovës- Drejtoria për Buxhet dhe Financa që paditëses të 
ia kompensojë dy paga mujore dhe atë 398,31 €x2 në shumë 796,62€, si dhe shpërblimin 
jubilar në lartësi të tri pagave mujore në shumë prej 1.101,43  €, në shumë të përgjithshme 
prej 1.898.05 € (njëmijë e tetëqindenëntëdhjetë e tetë euro e pesë cent ), e këto me kamatë 
prej 8% duke filluar nga dita e paraqitjes së padisë (22 nëntor 2019) si dhe të ia kompensoj 
shpenzimet procedurale, e këto në afat prej 15 ditëve, pasi që ky aktgjykim të merr formën e 
prerë nën kërcënim të ekzekutimit me dhunë  SI E PA BAZUAR.  
 

A r s y e t i m 
 

Paditësja me padi dhe gjatë shqyrtimit  nëpërmjet të autorizuarit të saj ka parashtruar 
se ka qenë në marrëdhënie pune në afat të pacaktuar ke e paditura në vendin e punës Zyrtare e 
Pasurisë dhe Mjeteve Themelore gjer me 09 mars 2019. Paditësja ka qenë në marrëdhënie 
pune nga data 20 nëntor 1972 gjer me 09 mars 2019, kur edhe është pensionuar. E paditura ka 
marr vendimin 01Nr.118/02-6333, të datës 13 shkurt 2019, sipas të cilit paditëses 
përfundimisht i përfundon marrëdhënia e punës me datë 09 mars 2019, për shkak të arritjes 
së moshës së pensionimit.   Një herët në bazë të këtij vendimi paditëses iu është paguar 
kompensimi për shkak të pensionimit në lartësinë e një page mujore në vlerën e pagës së 
fundit. Në bazë të këtij vendimi nuk është paraparë që paditëses i kompensohet edhe 
shpërblimi jubilar tri paga mujore. 

 
  Gjatë  shqyrtimit i autorizuari i paditëses ka bërë precizimin e kërkesëpadisë ashtu që 

në emër të ardhurave personale të pa paguara pas pensionimit për dy muaj dhe atë 398,31 € 
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në shumë 7.96,62 si dhe tri të ardhura personale të pa paguara në emër të shpërblimit jubilar 
në shumë të përgjithshme 1101,43 €, gjithsejtë 1898,05 €.  

 
  Paditësja me rastin e pensionimit është dëmtuar meqë nuk iu janë kompensuar edhe 

dy paga mujore si dhe shpërblimi i tri pagave jubilare në shumën e kërkuar, siç është paraparë 
me nenin 52 pika 1.3 dhe nenin 53 të Marrëveshjes së Përgjithshme Kolektive të Kosovës, e 
cila ka hyrë në fuqi nga data 01 janar 2015.  

 
Sa i përket përgjigjes në padi ka deklaruar se nuk qëndron konstatimi se të paditurës i 

mungon legjitimiteti pasiv,  me që si nënshkruese e Marrëveshjes së Përgjithshme Kolektive 
është Qeveria e Kosovës e cila përfaqëson të gjitha komunat e Republikës së Kosovës. 

 
Propozoj që kërkesëpadia e precizuar  të aprovohet në tërësi si e themeltë. 
 
Shpenzimet procedurale u kërkuan për përpilim të padisë në shumë 104,00 €, 

përfaqësim në një seancë të plotë prej 135,00€,  një seancë 50% dhe taksë gjyqësore.  
 
 E paditura me parashtresën e datës 01 korrik 2020 ka kundërshtuar në tërësi  padinë 

dhe kërkesën e saj  si për kah baza dhe lartësia. Paditësja ka dal në pension sipas fuqisë ligjore 
me datë 13 shkurt 2019 dhe ndaj saj sipas ligjit të gjitha obligimet i ka përmbush punëdhënësi. 
Pretendimi i paditëses për obligimin e Komunës duke u  bazuar në Marrëveshjen e 
Përgjithshëm Kolektive e cila ka qenë në fuqi deri me 31 dhjetor 2017, këtë marrëveshje nuk e 
ka nënshkruar Komuna e Gjakovës dhe i mungon legjitimiteti për të qenë palë në procedurë. 
Marrëveshja e pretenduar nuk ka qenë në fuqi në momentin kur paditësja është pensionuar, ka 
pushuar së zbatuari.  

 
Sa i përket Marrëveshjes së Përgjithshme Kolektive, në sektorin e shëndetësisë dhe 

arsimit rrjedh Kontrata  Sektoriale e cila rregullon çështjen e kompensimit pas pensionimit të 
shërbyesve në sektorin e  arsimit dhe të shëndetësisë, ndërsa për shërbyesit civil ende nuk e 
kemi në dispozicion ndonjë kontratë sektoriale  e cila do të i mundësonte paditëses të i 
aprovohej kërkesëpadia sipas pretendimeve. 

 
Pretendimet e paditëses si në padi janë të pa bazuara, sepse për pagat dhe shtesat në 

pagë të shërbyesve civil janë të aplikueshme dispozitat ligjore të Ligjit nr. 03/L-147 për Pagat 
e Nëpunësve Civil ( neni 22 paragrafi 2.3) dhe të akteve nënligjore për zbatimin e këtij ligji, 
duke u bazuar në ligjet dhe rregulloret që kanë të bëjnë  me ketë çështje Rregullorja  nr. 
33/2012 për shtesat në pagë dhe kompensime të tjera të nëpunësve civil neni 21.  

 
Komuna e Gjakovës me datë 01 dhjetor 2015 të gjithë nëpunësve civil të saj ju ka njohur 

të drejtën dhe ka bërë kompensimin e një shpërblimi jubilar dhe atë në vlerën prej 93,50€, e 
në rastin konkret edhe paditëses siç është kriteri i 25% të pagës mesatare në Shërbimin Civil 
pas çdo 10 vjetësh punë dhe Ligjit për Shërbyesit Civil. Paditëses i është paguar një pagë 
mujore sipas vendimit 01 nr. 118/02 -6335 datë 13 shkurt 2019.  

 
Propozoj që kërkesëpadia e paditëses të refuzohet si e pa themeltë. 
Shpenzime procedurale nuk kërkoj.  
 
Për të vendosur në këtë çështje juridike Gjykata ka bërë nxjerrjen e provave si ; 

vendimit 01 nr.118/02-633 të datës 13 shkurt 2019, Listës së pagave për muajin dhjetor 2015, 
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Listës së pagave për muajin shkurt 2019, ku pas vlerësimit veç  e veç të këtyre provave  dhe në 
lidhshmërinë e tyre reciproke gjeti se kërkesë padia e  paditëses është e pa bazuar dhe u 
refuzua. 

 
Paditësja në vendin e punës Zyrtare e Pasurisë dhe Mjeteve Themelore, tek e paditura  

në Drejtorinë për Buxhet dhe Financa  përfundimisht i përfundon marrëdhënia e punës me 
datë 09 mars 2019  për shkak të  arritjes së moshës së pensionimit me Vendimin e Kryetarit të 
Komunës së Gjakovës  01 nr.118/02-6333  datë 13 shkurt 2019. Me atë vendim nëpunësit 
përkatësisht paditëses   të i llogaritet dhe paguhet kompensimi  për shkak të pensionimit  në 
lartësinë e një page mujore  në vlerën e pagës së fundit. 

 
Nga Lista e pagave e muajit dhjetor 2015 vërtetohet se paditësja S. Zh.ka 42 vite përvojë 

pune, se ka realizuar shpërblimin jubilar në shumë 93,50 €, gjithsejtë ka realizuar pagën në  
shumë 427,07 €. Sipas Listës së pagave për muajin shkurt 2019 paditësja ka 46 vite përvojë 
pune, ka realizuar pagën neto në shumë 363.07€.  

 
Bazuar në  nenin 22 të Ligjit numër 03/L-147 për Pagat e Nëpunësve Civil  është 

paraparë  pagesa të tjera në rrethana të veçanta. Sipas paragrafi 2 të njëjtit nen 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 
përgjegjëse  për Administratën Publike dhe Ministrisë përgjegjëse për Financa. 

 
Sipas Rregullores numër 33/12të datës 24 dhjetor 2012  për Shtesat në Pagë  dhe 

Kompensime të tjera  të nëpunësve civil, neni 19  ka 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 paditësja  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  paditësja 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 Marrëveshjen e 
Përgjithshme Kolektive  dhe  nenin 55.1 të Ligjit të Punës.  

 
Vendimi mbi shpenzimet procedurale u murr bazuar në nenin 452.1 të LPK-së dhe mos 

kërkesën e shpenzimeve nga pala e paditur.  
  
Nga sa u cek më lartë u vendos si në dispozitiv të këtij Aktgjykimi. 
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GJYKATA THEMELORE GJAKOVË 
C.nr.962/19, Datë 28 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.  

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


