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Numri i lëndës: 2019:100632 

Datë: 30.09.2019 

Numri i dokumentit:     00541815 

                                                                                                                                                       

C.nr.762/2018 

 

GJYKATA THEMELORE NË GJAKOVË – Departamenti i përgjithshëm – Gjyqtari Ahmet 

Idrizaj, me zyrtaren ligjore Albana Curri, duke vendosur në çështjen juridike të paditësit A.Gj. nga 

Gjakova, kundër të paditurës K. e Gjakovës – DA, në Gjakovë, për kompensim të pagave për 

përcjelljen në pension dhe shpërblim jubilar, pas përfundimit të shqyrtimit kryesor të mbajtur me datë 

17.09.2019, në prezencën e paditësit dhe në mungesë të të paditurës,  me datë 30.09.2019, mori këtë: 

 

A K T GJ Y K I M 

 

MIRATOHET kërkesëpadia e paditësit A.Gj. nga Gjakova,  ashtu që DETYROHET e paditura 

K. e Gjakovës - DA, që paditësit në emër të  kompensimit të tri pagave për përcjelljen në pension dhe 

shpërblim jubilar, të ia paguajë shumën e përgjithshme prej 2,915.00€, me 8% kamatë në nivel vjetor, 

e cila fillon të rrjedhë nga data 30.09.2019 e tutje, deri në pagimin definitive si dhe në emër të 

shpenzimeve procedurale, shumën prej 50,00€, e gjitha këto në afatin prej 15 ditëve nga dita e 

marrjes së këtij aktgjykimi, e nën kërcënim të përmbarimit.  

 

                                                                      A r s y e t i m 

 

Paditësi në padi dhe gjatë shqyrtimit kryesor në këtë çështje juridike, ka parashtruar se ka qenë në 

marrëdhënie të rregullt të punës tek e paditura, duke punuar në cilësinë e mësimdhënëses dhe atë deri 

në arritjen e moshës së pensionimit, ku pas kësaj periudhe (pensionimit), i ka takuar e drejta në lartësi 

të tri pagave të fundit. Duke pasur parasysh faktin se këtu e paditura ka refuzuar që paditësit së 

lartpërmendur të ia paguajë vlerën e precizuar të kërkesëpadisë, paditësja ka qenë e detyruar që të 

parashtrojë padi në këtë gjykatë duke kërkuar të drejtën e saj subjektive e cila i takon me ligj. I njëjti 

gjatë shqyrtimit në këtë çështje juridike, e saktësuar kamatën në 8% në nivel vjetor, e cila fillon të 

rrjedhë nga dita e marrjes së aktgjykimit e tutje, deri në pagimin definitiv. 

 

Paditësi në fjalën përfundimtare deklarojë se nga provat e administruara, rezulton se kërkesëpadia e 

saktësuar e paditësit është në tërësi e themeltë dhe si të këtillë gjykatës i propozojë që të e aprovojë. 

 

Shpenzimet procedurale i kërkojë dhe atë për taksë gjyqësorë të paguar për padi në shumën prej 

40,00€. Gjykata ia ka proceduar këtu të paditurës aktvendimin e datës 03.05.2019 (për dhënien e 

përgjigjes së detyrueshme në padi), padinë dhe provat materiale, të cilat e njëjta i ka pranuar me datë 

07.05.2019 (siç rezulton nga fletëkthesa e cila gjendet në shkresat e lëndës), mirëpo fare nuk ka 

parashtruar përgjigje në padi. 

 

Gjykata ia ka proceduar këtu të paditurës aktvendimin e datës 07.12.2018 (për dhënien e përgjigjes 

së detyrueshme në padi), padinë dhe provat materiale, të cilat e njëjta i ka pranuar me datë 14.12.2018 

(siç rezulton nga fletëkthesat të cilat gjenden në shkresat e lëndës), mirëpo fare nuk ka parashtruar 

përgjigje në padi. 
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Gjykata shqyrtimin kryesor e mbajti në mungesë të të paditurës të ftuar në mënyrë të rregullt, e në 

kuptim të nenit 423 par. 4 i LPK-së, ashtu që 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 saktësuar e paditësit, është në tërësi e themeltë dhe si e tillë, u 

aprovua.  

 

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

 

Nga Vërtetimi i lëshuar nga Drejtoria Komunale e Arsimit – Komuna e Gjakovës, pa datë të 

lëshimit vërtetohet se këtu paditësit i është ndërprerë kontrata e punës, në punët dhe detyrat e punës si 

mësimdhënës SHFMU “A.Q.” – D., Komuna e Gjakovës, me datë 31.10.2018, për shkak të 

pensionimit.  

 

Nga Vërtetimi nr. 644, i SHFMU “A.Q.” – D., datë 15.11.2018 vërtetohet se paditësi në 

institucionet arsimore, ka punuar në kohëzgjatje prej 43 vite, 2 muaj dhe 18 ditë.  

 

Nga Vërtetimi nr. 643 SHFMU “A.Q.”, datë 15.11.2018 vërtetohet se këtu paditësi 3 pagat e 

fundit para pensionimit, i ka realizuar në baza mujore – neto, nga 485,97€.  

 

Nga Vendimi i lëshuar nga Zyra e pensioneve në Gjakovë, me datë 19.11.2018 vërtetohet se 

paditësit i është aprovuar kërkesa për njohjen e të drejtës në kategorizim për pension, 

kontributpagues të moshës, me datë 07.11.2018 dhe është kategorizuar në kategorinë e dytë.  

 

 Nga Vërtetimi i SBASHK – i lëshuar me datë 19.11.2018 vërtetohet se paditësi ka qenë anëtar i 

sindikatës deri në pensionim nga DA në Gjakovë, si dhe  

 

Nga Historiatin e gjendjes së llogarisë rrjedhëse, të lëshuar nga P.C. Bank, me datë 19.11.2018 që 

përfshin periudhën prej datës 01.08.2018-19.11.2018 vërtetohet se paditësi ka realizuar paga neto 

mujore në shumën prej 485,97, ashtu që gjykata vërtetojë se vlera e saktësuar në kërkesëpadinë e 

paditësit është në tërësi e themeltë dhe si e tillë u miratua 

 

Vendimi mbi shpenzimet procedurale u muar në kuptim të nenit 450 par. 2 të LPK-së, ashtu që 

paditësit iu pranua shuma e kërkuar prej 50,00€, e cila i referohet taksës së paguar gjyqësore për padi.  

 

Nga te lartë cekurat u vendos si në dispozitiv të këtij Aktgjykimi. 

 

GJYKATA THEMELORE NË GJAKOVË 

C.nr.762/2018, datë 30.09.2019 

 

                                                                                                                       GJ Y Q  T A R I, 

                                                                                                                Ahmet Idrizaj 

 

 

 

UDHËZIM JURIDIK:  Kundër këtij Aktgjykimi është e lejuar Ankesa në afatin prej 15  

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

                                         nëpërmjet të kësaj Gjykate. 
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