
C.nr.456/19 

GJYKATA THEMELORE NË GJAKOVË, Departamenti i  Përgjithshëm, Divizioni 

Civil, me Gjykatësin Drilon Haraçia dhe sekretaren juridike Valbone Hoxha, në çështjen 

kontestimore të paditësit Q.V., Komuna e Gjakovës, kundër të paditurës K. e Gjakovës – DA - 

Gjakovë, baza juridike, kompensim i pagave pas pensionimit dhe pagave jubilare, vlera e kontestit 

2.700.00 €, pas përfundimit të shqyrtimit kryesor të mbajtur me dt.13.09.2019, në prezencën e 

paditësit dhe në mungesë të paditurës, mori këtë: 

                                                      A K T GJ Y K I M 

I.PJESËRISHT MIRATOHET kërkesë padia e paditësit Q.V., Komuna e Gjakovës, ashtu 

që DETYROHET e paditura K. e Gjakovës – DA - Gjakovë, që paditësit të ia kompensoj tri paga 

mujore me rastin e pensionimit në shumën prej 1.366.92 € dhe për shpërblimin jubilar 150% të një 

pagë bazë në shumën prej 683.46 €, në shumën e përgjithshme prej 2.050.38 € (dymijë e pesëdhjetë 

euro e tridhjetë e tetë cent), me kamatën përkatëse ligjore 4.5 % në vit, e cila fillon të rrjedhë nga 

dt.13.09.2019 (data e marrjes së vendimit), e tutje deri në pagimin definitiv, e krejt këto në afatin 

prej 15 ditëve, nga dita e marrjes së Aktgjykimit, e nën kërcenim të përmbarimit me dhunë. 

 

II.KËRKESË-PADIA e paditësit Q.V., Komuna e Gjakovës, me të cilën ka kërkuar që të 

DETYROHET e paditura K. e Gjakovës – DA - Gjakovë, që paditëses në emër të kompensimit të ia 

kompensoj pagat për shpërblim jubilar edhe pjesën tjetër të mbetur në shumën prej 649.62 € 

(gjashtëqind e dyzet e nëntë euro e gjashtëdhjetë e dy cent), me kamatën përkatëse ligjore 4.5% 

në vit, e cila fillon të rrjedhë nga dt.13.03.2019 (data e ushtrimit të padisë), REFUZOHET si e pa 

themeltë. 

 

III.DETYROHET e paditura K. e Gjakovës – DA - Gjakovë, që paditësit Q.V. nga Komuna 

e Gjakovës, që në emër të shpenzimeve procedurale të ia kompensoi shumën prej 40.00 € (dyzetë 

euro), në afatin prej 15 ditëve nga dita e marrjes së këtij Aktgjykimi, e nën kërcënim të përmbarimit 

me dhunë. 

 

             A r s y e t i m 

Paditësi pranë kësaj Gjykate ka parashtruar padi për kompensimin e tre pagave me rastin e 

pensionimit dhe shpërblimit jubilar, kundër të paditurës së lartcekur duke theksuar në padi se 

paditësi, ka qenë në marrëdhënie të rregullt dhe të plotë të punës tek e paditura dhe ka punuar në 

cilësinë e mësimdhënëses dhe atë deri në kohën e pensionimit. Pas pensionimit paditësit i takon e 

drejta e në pagë jubilare (tri) si dhe e drejta në shpërblim jubilar. Baza juridike të padisë e përbën 

Kontrate Kolektive të Arsimit Para universitar nr.018 të dt.11.04.2014, sipas dispozitave 36.9 dhe 

36.10, andaj ka kërkuar kompensimin në shumën prej 2.700.00 €.   

Paditësi në shqyrtimin gjyqësor ka deklaruar se mbetem në tërësi pranë padisë dhe kërkesë 

padisë, duke shtuar tek e paditura kam qenë në marrëdhënie të rregullt pune mbi 41 vite, ndërsa në 

vitin 2017, jam pensionuar dhe tek e paditura kam paraqitur kërkesë për pagat përcjellëse dhe 

jubilare, mirëpo e njëjta nuk është përgjigjur, andaj i propozoi gjykatës që pas nxjerrjes së provave 

kërkesë padinë ta aprovoi si të bazuar. Po ashtu në fjalën e tij përfundimtare ka deklaruar se pas 

administrimit të provave është vërtetuar baza e kërkesë padisë dhe lartësia, andaj kërkoi Gjykatës që 

kërkesë padinë ta aprovoi. – shpenzimet procedurale i kërkoj. 



E paditura nuk ka dhënë përgjigje në padi edhe për kundër detyrimit të Gjykatës, sipas 

Aktvendimit C.nr. 456/19 të dt.17.07.2019, të cilin e kanë pranuar me dt.24.07.2019, së bashku me 

padinë dhe provat. 

  Gjykata duke u bazuar në dispozitën ligjore të nenit 423.4 të ligjit për Procedurën 

Kontestimore nr.38/2008, të publikuar në “Gazetën Zyrtare të Republikën së Kosovës” me 

dt.20.09.2008, shqyrtimin kryesor u mbajte në mungesë të paditurës të ftuar në mënyrë të rregullt siç 

shihet nga flete dërgesa, mirëpo mos prezencën nuk e ka arsyetuar, ndërsa me propozimin e palës 

paditëse Gjykata shqyrtimin kryesor e ka mbajtur në mungesë të paditurës. 

Gjykata pas vlerësimit të fakteve juridiko-relevante të kësaj çështje, çmuarjes së provave 

materiale, dhe në mbështetje të nenit 8 të ligjit për Procedurën Kontestimore nr.38/2008, vërtetoi se 

kërkesë-padia e paditësit pjesërisht është e bazuar dhe si e tillë pjesërisht u miratua. 

Gjykata në procedurën e administrimit të provave nxjerri si prova; Vërtetimit të lëshuar nga 

SHFMU “U.M.” në Gjakovë, me nr. të protokollit ..., të dt. 18.06.2019, Qarkullimi bankar në emër 

të paditësit të lëshuar nga P.C. Bank me dt. 13.06.2019, Vendimi i lëshuar nga Komuna e Gjakovës 

– DKA me nr. protokolli ..., Kërkesa e paditësit drejtuar Komunës së Gjakovës – DKA të dt. 

13.06.2019, Vërtetimi i lëshuar nga SBASHK-u, të dt. 13.06.2019. 

Nga Vërtetimi i lëshuar nga SHFMU “U.M.” Komuan e Gjakovës, me nr. të protokollit ..., të 

dt.18.06.2019, konstatohet se paditësi ka qenë në marrëdhënie të rregullt pune që nga dt.03.11.1975 

deri me dt.30.09.2017 me përvojë pune 41 vjet e 8 muaj e 29 ditë. 

Nga Transaksionet bankare - Qarkullimi bankar i paditësit të lëshuar nga P.C. Bankë të 

dt.13.06.2019, vërtetohet se paditësi është kompensuar me pagë mujorë në shumën prej 455.64 €. 

Nga Vendimi i lëshuar nga Komuna e Gjakovës – DKA, me numër zyrtarisht ...,, paditësit iu 

është ndërprere marrëdhënia e punës për shkak të moshës së pensionimit me dt.30.09.2017. 

Nga kërkesa e paditësit drejtuar Komunës së Gjakovës – DKA dt. 13.06.2019, i njëjti ka 

kërkuar nga organi i lartcekur kompensimin e tre pagave me rastin e pensionimit dhe pagat jubilare 

duke i cekur dispozitat ligjore sipas kontratës kolektive.  

Nga Vërtetimi i lëshuar nga SBASHK-u të dt.13.06.2019, vërtetohet se paditësi ka qenë 

anëtare i sindikatës deri ne pensionim nga DA në Gjakovë. 

Sa i përket bazës së kërkesë-padisë, Gjykata vërtetoj faktin se paditësi ka qenë i punësuar tek 

e paditura që nga dt.03.11.1975 deri me dt.30.09.2017 ku edhe me dt.01.10.2017 i njëjta është 

pensionuar, andaj paditësi me rastin e pensionimit ka kërkuar nga e paditura kompensimin e tri 

pagave me rastin e pensionimit dhe shpërblimin jubilar, ku Gjykata duke u bazuar në dispozitat 

ligjore tek Kontrata Kolektive të Arsimit në Kosovë, sipas së cilës me dispozitat e nenit 35.8 ku 

citohet se “Punëtorët që dalin në pension përfitojnë shpërblimin jubilar në vlerë: 8.1 për 10 vjet të 

përvojës së punës në vlerë 50% të një page bazë. 8.2 për 20 vjet të përvojës së punës në vlerë 75% 

të një page bazë. 8.3 për 30 vjet të përvojës së punës në vlerë të një page bazë. 8.4 për 40 vjet të 

përvojës së punës në vlerë të 150% të një page bazë. 8.5 Shpërblimet jubilare paguhen nga 

punëdhënësit ku i punësuari ka plotësuar kushtet e shpërblimit sipas kritereve përkatëse. Dhe më 

tutje, sipas dispozitave të nenit 35.9 “Punëtorët (që dalin në pension përfitojnë pagesë përcjellëse 

në lartësi të tri (3) pagave sipas mesatares së tri pagave të fundit të punëtorit”. Andaj Gjykata erdh 

në përfundim se kërkesë-padia e paditësit është pjesërisht e bazuar, pasi që me rastin e daljes së 

paditësit në pension me dt.30.09.2017 ka hyrë në fuqi Kontrata Kolektive të Arsimit në Kosovë e 

dt.18.04.2017 e jo kontrata e cekur nga paditësi në padi Kontrata Kolektive e Arsimit Para 



universitar e dt.11.04.2014, andaj Gjykata paditësit ia ka aprovuar kërkesë-padinë sa i përket tri 

pagave prej nga 455.64 €, në kuptim të nenin 35.9 të Kontrata Kolektive të Arsimit në Kosovë të 

dt.18.04.2017 dhe një 150 % të një page bazë të fundit në shumën prej 683.46 €, ne kuptim të nenin 

35.8 pika 8.4 ku për 40 vjet të përvojës së punës në vlerë prej 150 % të një page bazë, ndërsa kjo 

Gjykate vërtetoj faktin se paditësja tek punëdhënësi i fundit i ka mbi 41 vite, çka do të thotë se 

kërkesë-padie e paditësit në shumën e përgjithshme është aprovuar në shumën prej 2.050.38 €, 

ndërsa pjesë tjetër e kërkesë-padisë së kërkuar në shumën prej 649.62 €, duhet refuzuar si e pa 

bazuar, pasi që e njëjta bazohet është kalkuluar gabimisht dhe se kjo kërkesë bazohet në Kontratës 

Kolektive të Arsimit Para universitar të dt.11.04.2014, e cila nuk është në fuqi. 

Sa i përket lartësisë së kërkesë-padisë Gjykata vendimin e bazoi në provat si; nga 

transaksioni bankar i paditëses të lëshuar nga P.C. Bank të dt. 13.06.2019, ku paga e fundit në neto 

ka qenë në shumën prej 455.64 €, andaj Gjykata duke marrë për bazë që paga e paditësit në neto ka 

qenë 455.64 dhe duke e llogaritur për tre muaj dhe 150 % të një page të fundit në shumën prej 

683.46 €, del se lartësia e kërkesë-padisë së aprovuar është në shumën prej 2.050.38 €, andaj Gjykata 

ka vendosur si në pikën I të dispozitiv të këtij Aktgjykimi.  

 Vendimi mbi shpenzimet procedurale është marr bazuar në nenin 452.1 të LPK-së dhe 

paditësit ia njoh shpenzimet procedurale për shpenzimet gjyqësore në shumën e përgjithshme prej 

40.00 €.  

 Nga sa u cek më lartë u vendos si në dispozitiv të këtij Aktgjykimi.     

                     GJYKATA THEMELORE GJAKOVË 

                     C.nr.456/19, dt.13.09.2019 

       GJ Y K A T Ë S I  

       Drilon HARAÇIA  

 

 

 

 

 

UDHËZIM JURIDIK ; Kundër këtij Aktgjykimi është e lejuar Ankesa në afatin prej 15 ditësh, pas  

marrjes së tij Gjykatës së Apelit të Kosovës në Prishtinë e nëpërmjet kësaj Gjykate.   

 

 


