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Numri i lëndës: 2020:154578 

Datë: 29.04.2022 

Numri i dokumentit:     02971713 

 

C.449/2020  

                                                                                                                                        

Gjykata Themelore Gjakovë - Dega Malishevë, Departamenti i Përgjithshëm, Divizioni 

Civil, me gjyqtarin Nehat Qelaj, si dhe me Zyrtarin e Lartë për Bashkëpunim Profesional Liman 

Javori, në çështjen juridike të paditësit T. K. nga fshati C.,  Komuna e M., e përfaqësuar nga 

Av.Avdullah Hoti nga Prishtina kundër të paditurës  Komuna e M. – Drejtoria Komunale e 

Arsimit,  sipas bazës juridike, kompensim i pagave jubilare, jashtë seancës gjyqësore me  datë 

29.04.2022 merr këtë:  

 

                 A  K  T  GJ  Y  K  I  M                                                               

për shkak të pa dëgjueshmërisë/ mosbindjes 

 

I. Aprovohet në tërësi si e bazuar padia e paditësit T.K. nga fshati C.,  Komuna e M. ashtu 

që DETYROHET e paditura Komuna e M.-Drejtoria e Arsimit të Komunës së M. që 

paditësit në emër të një page jubilare të përllogaritur në  vlerën prej 100% ti paguaj 

shumën prej 514.89 euro, me kamatë prej 8% nga dita e nxjerrjes së këtij aktgjykimi datë 

29.04.2022, e deri në përmbushjen definitive të detyrimit të gjitha këto në afatin prej 7 

ditësh nga dita e plotfuqishmërisë së aktgjykimit, nën kërcënimin e përmbarimit të 

detyrueshëm. 

 

II. DETYROHET e paditura që paditëses t’ia paguajë shpenzimet e procedurës 

kontestimore dhe atë në emër të parashtrimit të padisë në shumën prej 104.00 euro dhe 

në emër të taksës shumën prej 20.00 euro.  

 

A r s y e t i m 

 

        Paditësit T.K.nga fshati C., Komuna e M., përmes të autorizuarit të saj Av. Avdullah Hoti 

nga Prishtina, në këtë gjykate ka parashtruar padi ndaj të paditurës Komuna e M.- Drejtoria e 

Arsimit lidhur me kompensimin e pagave jubilare pasi që sipas padisë paditësi në cilësinë e 

arsimtarit ka punuar në shkollën  SHFMU “I. K.” në C.,  me kontratë pune  që do të thotë se deri 

më tani gjithsej në mënyrë komulative ka 38 vite përvojë pune. Paditësi ka punuar në cilësinë e 

arsimtarit në bazë të kontratës valide të lidhur në mes të Drejtorisë së Arsimit dhe punëmarrësit, 

ka punuar përshtatshëm dispozitave të kontratës dhe akteve të tjera në përgjithësi dhe ka pasur 

të drejtë që ka parashtruar kërkesa për kompensimin e pagave jubilare, por për të njëjtën kërkesë 

nuk është kthyer nga ana e Drejtorisë së Arsimit në Komunën e M., nga gjykata ka kërkuar 

aprovimin e  padisë si të bazuar duke e detyruar të paditurin në pagesën  e pagës jubilare prej 

100 % në vlerën prej 514.89 euro dhe pagesën e interesit prej 8% si dhe shpenzimet e procedurës 

sipas TA të OAK-së.             
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Gjykata pas shqyrtimit paraprak të padisë kuptim të nenit 394, 395 al.1 dhe 2 të Ligjit të 

procedurës Kontestimore i ka dërguar të paditurës padinë, provat materiale dhe aktvendimin për 

dhënien e përgjigjes në padi e që nga fletë dërgesa për dorëzimin personal konstatohet se me datë 

17.01.2022, e paditura gjegjësit avokati publik i saj personalisht e ka pranuar aktvendimin për 

përgjigje në padi të datës 11.01.2022, së bashku me padinë dhe provat materiale, mirëpo edhe 

pse ka kaluar afati i paraparë për dhënien e përgjigjes në padi, i njëjti nuk e ka parashtruar 

përgjigjën në padi.  

        Me qellim të vërtetimit të drejtë dhe të plotë të gjendjes faktike lidhur me çështjen konkrete 

juridike, gjykata i shqyrtoi këto provave dhe atë: Vërtetimin mbi përvojën e punës së paditësit të 

datës 31.05.2021 nr. ... të lëshuar nga Shkolla Fillore e Mesme e Ulët “I.K.” në C., Kontratën  e 

Punës së paditëses nr. ... të datës 06.10.2015, Listën e Pagave, pasqyrën bankare, Kërkesën e 

paditëses drejtuar të paditurës lidhur me kompensimin e pagave jubilare. 

 

          Pas vlerësimit të të gjitha provave veç dhe veç dhe në lidhmëni me njëra tjetrën, në kuptim 

të nenit  8 të LPK-së,  gjykata vlerëson se kërkesëpadia e paditëses është e  bazuar dhe si të tillë 

e aprovoj në tërësi.  

 

          Për Gjykatën nuk ishte kontestuese fakti se paditësi është në marrëdhënie punë dhe detyra 

të punës mësimdhënës në SH.F.M.U “I. K.” në C., e po ashtu nuk ishte kontestuese fakti se 

përvoja e tij e punës është 38 vite si dhe paga e tij e fundit tek e paditura ishte 514.89 Euro Bruto 

kjo gjendje faktike gjen mbështetje në vërtetimin mbi përvojën e punës dhe Listën  e Pagave, por 

të njëjtit nuk i janë kompensuar mjetet në emër një page jubilare, edhe pas kërkesës së paditësit 

për kompensimin e të njëjtit, dhe nga provat e administruara, si dhe konformë  dispozitave të 

Kontratës Kolektive të Arsimit të Kosovës  nr.0113/2056 dt.18.04.2017 dhe atë neni 35 par.1 

pika 8 përcaktohet se “Punëtorët ( anëtarët e SBASHK-ut) për vitet jubilare të punësimit 

përfitojnë çmimin jubilar nga punëdhënësi i fundit në vlerë dhe atë për 10 vite përvojë të punës 

në vlerën prej 50% të një page bazë, për 20 vite përvojë të punës në vlerë prej 75% të një page 

bazë, për  30 vite përvojë pune në vlerë të një page bazë dhe 40 vite të përvojës së punës në 

vlerën prej 150% të një page bazë, ndërsa shpërblimi jubilar paguhët nga punëdhënësi kur i 

punësuari ka plotësuar kushtet e shpërblimit sipas kritereve përkatëse”, gjykata vlerëson se i 

padituri detyrohet  në  kompensimin e pagave jubilare paditësit, për çka edhe vendosi si në 

dispozitiv duke aprovuar kërkesëpadinë paditësit, për çka në rastin konkret paditësja kishte 38 

vite përvojë të punës dhe gjykata me zbatimin e dispozitave të lartpërmendura vendosi aprovimin 

në tërësi të kërkesëpadisë së paditësit në emër të një page jubilare të përllogaritur prej  100 % të 

pagës së fundit bruto. 

 

          Sipas nenit 8 parag.1 te Ligjit mbi Marrëdhëniet Detyrimeve “Pjesëmarrësit në raportet 

e detyrimeve janë të detyruar që ti përmbushin detyrimet e tyre dhe janë përgjegjës për 

përmbushjen e tyre” ndërsa në dispozitat e nenit 245 parg.1 të LMD-së, ka paraparë se 

“Kreditori në marrëveshjet detyrimeve është i autorizuar që nga debitori të kërkoj  

përmbushjen e detyrimit e debitori është i detyruar ta përmbush me ndërgjegje këtë në tërësi 

ashtu si është e paraparë”, ndërsa në Ligjin e Punës Nr.03/L-212  Gazeta Zyrtare Nr. 90 / 01 

DHJETOR 2010 në dispozitat e nenit 90 par.5 lidhur me  Marrëveshjen  Kolektive përcaktohet 

se “Marrëveshja Kolektive vlen për ata punëdhënës dhe punëmarrës të cilët marrin përsipër 

detyrimet e përcaktuara me Marrëveshjen e tillë Kolektive”.          
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 Meqenëse nga parashtresa e padisë u konstatua se paditësi  është në marrëdhënie pune tek e 

paditura  dhe atë mbi 38 vite dhe përkundër faktit se i padituri nuk ka parashtruar përgjigje në 

padi, megjithatë për gjykatën të njëjtat janë të pa kontestueshme, dhe si të tilla janë të besueshme 

dhe mbi bazën e provave të administruara, konsideron se janë plotësuar kushtet për dhënien e 

aktgjykimit për shkak të pa dëgjueshmërisë (mosbindjes), andaj duke u bazuar në dispozita ligjore 

të nenit 150 al.1 pika (a),(b) dhe (c), të LPK-së të lartë cituar, Gjykata mori Aktgjykim për shkak 

të pa dëgjueshmërisë (mosbindjes) ndonëse janë plotësuar kushtet si më poshtë vijojnë: 

a) Të paditurit i është dorëzuar në mënyrë të rregull padia, provat materiale dhe thirrja-  

Aktvendimi për dhënien e përgjigjes në padi, 

b) Themelësia e kërkesë padisë rezulton nga faktet e treguar në padi, dhe  

c) Faktet mbi të cilat mbështet kërkesë-padia nuk janë në kundërshtim me provat që i ka 

propozuar vet paditësi.           

 

Lidhur me kërkesën për kamatë, Gjykata ka vendosur në kuptim të  nenit 382 par.1 dhe 2 të 

LMD-së. 

 

     Vendimin mbi shpenzimet procedurale gjykata e mori konform nenit 452.1 të LPK-së, dhe 

Rregullores për tarifat e Avokatëve, duke detyruar të paditurën që paditëses t’ia paguajë shumën 

prej 104 euro në emër të parashtrimit të padisë dhe shumën prej 20.00 euro në emër të taksës 

gjyqësore. 

  

    Nga të lartcekurat u vendos si në dispozitiv të këtij Aktgjykimi komforë nenit 38 dhe 143 të 

LPK-së. 

Gjykata Themelore në Gjakovë-Dega në Malishevë 

Departamenti i Përgjithshëm/Divizioni Civil/ 

C.nr.449/2020 me datën 29.04.2022 

 

 

                                                                                                                    Gj y q t a r i 

                                                                   Nehat Qelaj 
                      

 

 

Udhëzim juridik: Kundër këtij aktgjykimi, palët kanë të drejtë të parashtrojnë ankesë në afat 

prej 7 ditësh pas marrjes së të njëjtit, Gjykatës së Apelit të Kosovës, ankesa dërgohet përmes 

kësaj gjykate. 

 


