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Numri i lëndës: 2019:114494 

Datë: 26.10.2019 

Numri i dokumentit:     00545190 

                                                                                                                                  C.nr. 591/19 

 

 GJYKATA THEMELORE NË FERIZAJ, Departamenti i Përgjithshëm, Divizioni 

civil, si gjykatë kontestimore e shkallës së parë, me gjyqtarin Misin Frangu, duke vendosur në 

çështjen juridike të paditësit: I.H.nga fshati ...................., Komuna Shtime të cilin e përfaqëson 

avokate A.H.nga Ferizaj me autorizim, ndaj të paditurës Komuna e ................., Drejtoria e 

Arsimit, ............, të cilën e përfaqësoj avokati publik komunal S.V., me bazë juridike: 

kompensim i pagave pas pensionimit dhe shpërblimi jubilar, pas seancës gjyqësore me datën 

26.09.2019 mori këtë: 

 

A K T GJ Y K I M 

  

I. MIRATOHET në tërësi si e bazuar kërkesëpadia e paditësit: I.H.nga fshati 

...................., Komuna Ferizaj dhe Detyrohet e paditura Komuna e .............. në 

.........., që paditësit t’i kompensoj tre paga përcjellëse në pension në vlerë të 

përgjithshme prej 805.86 € si dhe shpërblimin jubilar në vlerë prej 201.46 €, në 

shumë të përgjithshme prej 1007.32 €, me kamat 8% duke filluar nga data 

28.05.2019 deri në pagesën përfundimtare. 

 

II. Pagesa paditësit duhet ti bëhet në afat prej 15 ditësh pas plotfuqishmërisë së këtij 

aktgjykimi nën kërcënimin e përmbarimit të detyrueshëm. 

 

III. OBLIGOHET e paditura që paditësit t’i kompensoi shpenzimet e procedurës  

gjyqësore dhe atë për përpilim të padisë në shumë prej 104.oo €, për 2 seanca 

gjyqësore nga 135.oo €, gjithsej 270.oo €, taksën për padi 30.oo €, gjithsej për 

pagesë shumën prej 404.oo € në afat prej 15 ditësh pas plotfuqishmërisë së këtij 

aktgjykimi. 
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A r s y e t i m i 

 

Paditësi I.H.dhe e autorizuara e paditësit avokate A.H.në seanca gjyqësore u deklaruan se 

kërkesëpadia e paditësit është e bazuar, se paditësi ka qenë i punësuar te e paditura dhe është 

pensionuar te e paditura me datën 21.07.2018 dhe pas pensionimit nuk ka pranuar asnjë pagë 

mujore nga e paditura e që e njëjta ja ka njohur të drejtën paditësit për 3 paga përcjellëse në 

pension si dhe shpërblimin jubilar sipas kritereve përkatëse. 

Gjithashtu e autorizuara e paditësit avokate A.H.i ka kërkuar shpenzimet e procedurës 

gjyqësore dhe atë për përpilim të padisë në shumë prej 104.oo €, për 2 seanca gjyqësore nga 

135.oo € gjithsej 270.oo €, taksën për padi 30.oo, gjithsej për pagesë shumën prej 404.oo €. 

Gjykata e ka dëgjuar edhe të autorizuarin e të paditurës Komuna ........ S.V., i cili  nuk e ka 

kontestuar faktin që paditësi nuk ka marrë shpërblim për paga përcjellëse nga ana e Komunës 

si dhe përvoja e punës, mirëpo i njëjti e ka kundërshtuar në tërësi kërkesëpadinë e paditësit si të 

pa bazuar ngase ka deklaruar se paditësi me rastin e daljes në pension ka arrit kohëzgjatjen prej 

24 vite dhe kjo rezulton se ekziston instituti i parashkrimit lidhur me kërkesën për pagën 

jubilare të bazuar në dispozitën e nenit 87 të Ligjit të Punës, ku të gjitha kërkesat që janë në 

vlerë monetare parashkruhen në afat prej 3 vite. 

 

Gjykata me qëllim të vërtetimit të drejtë të gjendjes së fakteve të çështjes, për aq sa palët 

ndërgjyqëse i parashtruan ato në këtë procedurë, në kuptim të nenit 7.1 të LPK-së, ka bërë 

administrimin e provave si vijojnë: vendimin për pensionim me numër .......... të datës 

05.10.2018, vërtetimin me numër të protokollit ..........të datës 28.05.2019, vërtetimin me numër 

të protokollit ..........të datës 28.05.2019, lista e pagave në emër të I.H., vendimin për pagesën e 

tri pagave përcjellëse për pensionet e vitit 2018 me numër .......... të datës 02.05.2019 në emër 

të I.H., urdhër obligimi për pagesë me numër ..........i datës 23.05.2019, qarkullimin bankar të 

BPB të datës 28.01.2019- 049/2019 në emër të I.H., raporti me numër ..........të datës 

17.09.2019 lëshuar nga Drejtoria e Arsimit- Komuna ............... dhe libreza e punës ne emër te 

I.H.me numër ........... 

 

Gjykata komfor nenit 8 par.1 dhe 2 i LPK-se të gjitha provat e administruara i ka analizuar dhe 

vlerësuar një nga një dhe në lidhmëri njërën me tjetrën duke vendosur si në dispozitiv të këtij 

aktvendimi. 
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Gjykata nga provat e administruara dhe deklarata e te autorizuarës se paditësit dhe te paditurit 

konstatoj se nuk është kontestuese ndërmjet palëve ndërgjyqës: 

- Se paditësi ka qene i punësuar te e paditura, 

- Se paditësi nuk ka gëzuar asnjë pagë përcjellëse nga e paditura. 

 

Për palën paditëse kontestuese është: 

- Se paditësit duhet ti kompensohen 3 paga mujore pas pensionimit dhe shpërblimin 

jubilar pas pensionimit. 

Për palën e paditur kontestuese është: 

- Se kërkesa e paditësit është parashkruar. 

 

Gjykata në procedurë gjyqësore vërtetoj se paditësi është pensionuar te e paditura me datën 

21.07.2018 (vendimi i të paditurës numër .......... i datës 05.10.2018), lartësia e pagës mujore e 

fundit e paditësit është 183.85 € që vërtetohet nga regjistri i bankës në shkresat e lëndës, 

paditësi ka stazh pune te e paditura 25 vite, 7 muaj, e 0 ditë, sipas vërtetimit të të paditurës 

numër ..........të datës 28.05.2019. 

Gjykata i analizoj dhe vlerësojë shkresat e lëndës dhe erdhi në përfundim se kërkesëpadia e 

paditësit në dispozitivin nën I të aktgjykimit e ka bazën ligjore në Ligjin mbi Shërbyesit Civil 

të Republikës se Kosovës nr.03/L149, bazuar në nenin 2 paragrafi 1.1 i të njëjtit ligj,  Ligji 

për Pagat e Nëpunësve Civil nr.03/L147, neni 22 par.2 pika 2.2 dhe 2.3- pagat të tjera në 

rrethana të veçanta lidhur me Rregulloren 33/12 për shtesat në pagë dhe kompensimet e tjera 

të nëpunësve civil neni 19, pagesa për pensionin paragrafi 1 citon sipas nenit 22 te Ligjit mbi 

Pagat “nëpunësit civil qe arrijnë moshën e pensionimit ne shërbimin civil gëzojnë të drejtën e 

kompensimit”, paragrafi 2 citon “nëpunësi civil që arrijnë moshën e pensionimit gëzon të 

drejtën e marrjes së një pagese në shumë prej një page mujore në vlerën e pagës së fundit”. 

Ndërsa dispozita e nenit 21 shpërblimi jubilar i bazuar në nenin 22 të Ligjit për Paga e 

Nëpunësve civil citon “nëpunësit civil që janë në marrëdhënie pune të vazhdueshme për çdo 

10 vjet e gëzojnë nga një pagë mujore.” Tani paditësi I.H.i ka 25 vite përvojë pune dhe të 

njëjtit i takojnë 3 paga përcjellëse në pension në vlerë të përgjithshme prej 805.86 € si dhe 

shpërblimin jubilar në vlerë prej 201.46 €, në shumë të përgjithshme prej 1,007.32 € dhe 

Gjykata vendosi si në dispozitiv të këtij aktgjykimi. 
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Gjykata e vlerësojë deklaratën e të autorizuarit të të paditurës duke kontestuar kërkesëpadinë e 

paditësit si të parashkruar dhe konstatoj se e njëjta është e pa bazuar se në këtë çështje juridike 

kontestimore gjykata konsideron se nuk kemi të bëjmë me parashkrim.  

 

Vendimi i gjykatës për shpenzimet gjyqësore është i bazuar në nenin 449 dhe 452 te LPK-se 

duke obliguar palën e paditur që ti kompensojë shpenzimet e procedurës gjyqësore me arsyetim 

se e ka humbur kontestin gjyqësor në këtë çështje juridike kontestimore. 

Nga te cekurat me lart u vendos si në dispozitiv të këtij aktgjykimi. 

 

 

GJYKATA THEMELORE NE FERIZAJ 

                                                 C.nr. 591/19,  më datë 26.09.2019 

 

                Gjyqtari, 

                                  Misin Frangu 

 

 

 

 

KËSHILLA JURIDIKE: Kundër këtij aktgjykimi është e lejuar ankesa në afat prej 7 
ditësh, pas pranimit të kopjes së tij, në Gjykatën e Apelit të Kosovës në Prishtinë, e të 
dorëzohet përmes 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


