
       C.nr.529/19 

GJYKATA THEMELORE NË GJAKOVË, Departamenti i  Përgjithshëm, Divizioni Civil, 

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

paditësit Sh.H. nga Gjakova, të cilën e përfaqëson F.G., avokat nga Prishtina, me autorizim në lëndë, 

kundër të paditurës K. e Gjakovës – DA - Gjakovë, baza juridike, kompensim i të pagave pas pensionimit 

dhe pagave jubilare, vlera e kontestit e precizuar 1.788.08 €, pas përfundimit të shqyrtimit kryesor të 

mbajtur me dt.27.09.2019, në prezencën e të autorizuarit të paditësit dhe në mungesë të paditurës, mori 

këtë: 

                                                      A K T GJ Y K I M 

I. MIRATOHET kërkesë padia e paditësit Sh.H. nga Gjakova, ashtu që DETYROHET e 

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

pensionimit dhe një page bazë për shpërblimin jubilar në shumën e përgjithshme prej 1.788.08 € (njëmijë 

e shtatëqind e tetëdhjetë e tetë euro e tetë cent), me kamatën përkatëse ligjore 8 % në vit, e cila fillon 

të rrjedhë nga dt.27.09.2019 (data e marrjes së këtij vendimi), 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.DETYROHET e paditura K. e Gjakovës – DA - Gjakovë, që paditësit Sh.H. nga Gjakova, që 

në emër të shpenzimeve procedurale të ia kompensoi shumën prej 259.00 € (dyqind e tridhjetë e nëntë 

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 nëpërmjet të autorizuarit të tij pranë kësaj Gjykate ka parashtruar padi kundër të paditurës 

së lartcekur për kompensimin e tre pagave me rastin e pensionimit dhe shpërblimit jubilar, 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 një pagë paga në shpërblim jubilar. Baza juridike të padisë 

e përbën Kontrate kolektive të dt.18.04.2018, sipas dispozitave 35 parg. 8 dhe 9, andaj ka kërkuar 

kompensimin në shumën e precizuar prej 1.788.08 €.   

I autorizuari i paditësit në shqyrtimin gjyqësor ka deklaruar se fillimisht duke marrë për bazë 

listën e pagës e bëjë precizimin e padisë, nga ku kemi thënë se paditësi ka përvojë të punës mbi 40 vjet, e 

precizojmë duke shtuar se i njëjti ka përvojë të punës mbi 35 vite dhe se rezultat i kësaj kërkojmë nga 

Gjykata që të njëjtit të aprovohet në emër të pagës jubilare një pagë e plotë 100%. Ndërsa duke parë që 

paga bazë e të njëjtit nuk është 500,oo € siç kemi theksuar në padi, por është 447.02 €, atëherë kësaj 

Gjykate i propozojmë që në emër të pagave përcjellëse paditësit ti paguhen tri paga përcjellëse dhe ate në 

shumën për secilin nga 447.02 € që në total i bie 1.341.06 €, duke ia shtuar edhe pagën jubilare i bie 

shuma e përgjithshme 1.788.08 €. Përveç kësaj gjithashtu i kërkojmë edhe shpenzimet e procedurës për 

përpilimin e padisë në shumën prej 104,oo €, si dhe shpenzimet për këtë seancë në shumën prej 135,oo €. 



I autorizuari i paditësit në fjalën e tij përfundimtare ka deklaruar se pas administrimit të provave 

konsiderojmë se është vërtetuar baza si dhe lartësia e kërkesë padisë, andaj për të njëjtën kërkojmë që të 

aprovohet në tërësi si e bazuar.  

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

Aktvendimit C.nr.529/19 të dt.06.08.2019, të cilin e kanë pranuar me dt.23.08.2019, 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  

përgatitor dhe shqyrtimin kryesor u mbajte në mungesë të paditurës të ftuar në mënyrë të rregullt siç 

shihet nga flete dërgesa, të cilën e ka pranuar me dt.12.09.2019, 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 është e bazuar dhe si e tillë u miratua. 

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

SBASHK-u në emër të paditësit me numër të protokollit ...,të dt.15.07.2019, Vendimi i lëshuar nga 

MPMS – Departamenti i Pensioneve të datës 15.05.2017, Lista e pagave të lëshuar nga Buxheti i R. 

Kosovës, për pagat 01.04.2017 -  30.04.2017. 

Nga provat e administruara u vërtetua kjo gjendje faktike: 

Nga Vërtetimit të lëshuar nga SBASHK-u në emër të paditësit me numër të protokollit 1198/1 të 

dt. 15.07.2019, vërtetohet se paditësi ka qenë anëtar i sindikatës së SBASHK-ut. 

Nga Vendimi i lëshuar nga MPMS – Departamenti i Pensioneve të datës 15.05.2017, konstatohet 

se paditësi me dt.28.04.2017 ka fituar të drejtën e pensionit me pagesë mujore në shumën prej 158.00 €. 

Nga Lista e pagave të lëshuar nga Buxheti i R. Kosovës, për pagat 01.04.2017 - 30.04.2017, 

vërtetohet se paditësi ka qenë i punësuar tek e paditura dhe është kompensuar me pagë mujore në neto në 

shumën prej 447.02 €, dhe sipas kësaj liste i njëjti ka përvojë 36 vite. 

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

paditura deri me dt.28.04.2017 ku i njëjti është pensionuar, ku siç është konstatuar paditësi ka përvojë 

pune 36 vite, andaj paditësi me rastin e pensionimit ka kërkuar nga e paditura kompensimin e tri pagave 

me rastin e pensionimit dhe një pagë për shpërblimin jubilar, ku Gjykata duke u bazuar në  dispozitat 

ligjore tek Kontrata Kolektive e Arsimit Në Kosovë e lidhur me mes të MASHT dhe SBASHK me 

dt.19.04.2017, sipas së cilës me dispozitat e nenit 35.8 pika 8.3 ku citohet se “Punëtorët që dalin në 

pension përfitojnë shpërblimin jubilar nga punëdhënësi i fundit në vlerë: për 30 vjet të përvojës së 

punës në vlerë të një page bazë . 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 e bazuar, pasi që me 

rastin e daljes së paditësit në pension me dt.28.04.2017, ka qenë në fuqi Kontrata Kolektive e Arsimit Në 



Kosovë e lidhur me mes të MASHT dhe SBASHK me dt.19.04.2017, e cila ka hy në fuqi me 

dt.19.04.2019, andaj Gjykata paditësit ia ka aprovuar kërkesë-padinë sa i përket tri pagave të fundit si dhe 

një pagë jubilare në shumën e përgjithshme të kërkuar prej nga 1.788.08 €, në kuptim të dispozitave të 

lartcekura.  

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

lëshuar nga Buxheti i R. Kosovës, për pagat 01.04.2017 - 30.04.2017, ku është vërtetuar se paga e fundit 

e paditësit në neto ka qenë në shumën prej 447.02 €, andaj Gjykata duke marrë për bazë që paga e 

paditësit në neto ka qenë 447.02 € dhe duke e llogaritur për tre muaj për përcjellje dhe për një muaj për 

pagën për shpërblimin jubilar, del se lartësia e kërkesë-padisë së aprovuar është në shumën prej 1.788.08 

€, 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 prej 20.00 €, për përpilim  e padisë në 

shumën prej 104.00 €, dhe për përfaqësim të autorizuarit të paditësit për një seanca nga 135.00 €, në 

shumën e përgjithshme prej 259.00 €.  

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

                          GJYKATA THEMELORE GJAKOVË 

                        C.nr.529/19, dt.27.09.2019 

       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.   

 


