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Numri i lëndës: 2019:083283 

Datë: 02.12.2019 

Numri i dokumentit:     00685737 

 

           C.nr.245/19 
 

GJYKATA THEMELORE NË GJILAN, Departamenti i Përgjithshëm- Divizioni Civil, gjyqtarja 

Mevlide Shabani, në çështjen kontestimore të paditësit E.M.  nga …. , të cilin sipas autorizimit e 

përfaqëson ….  avokat nga …. , ndaj të paditurës Ministria e Punës dhe Mirëqenies Sociale – Agjensia 

për Punësim – Zyra e Punësimit – Regjioni Gjilan , me objekt kontesti,  pagesa e shpërblimit jubilar dhe 

pagat përcjellëse me rastin e pensionimit, vlera e kontestit 2,351.40€, pas mbajtjes së shqyrtimit kryesor 

dhe publik,  më datë 05.11.2019,  mori këtë: 

 

AKTGJYKIM 

 

I.  APROVOHET në tërësi si e bazuar  kërkesëpadia e paditësit E.M.  nga ….  dhe detyrohet e 

paditura Ministria e Punës dhe Mirëqenies Sociale – Agjensia për Punësim – Zyra e Punësimit – 

Regjioni Gjilan, që paditësit t’ia paguajë 2 (dy) paga mujore për përcjelle në pension në shumë prej 

783.30€ dhe për  shpërblim jubilar t’ia paguaj 3 (tre)  paga mujore në vlerën prej 1,175.70€, e në shumë 

të  tërësishme prej 1,959.50€,  me kamatë ligjore prej 8 %,  duke filluar nga dita e ushtrimit të padisë e 

deri në pagesën definitive, të gjitha këto në afat prej 7 ditësh,  pas ditës së pranimit të këtij aktgjykimi, 

nën kërcënimin e përmbarimit të dhunshëm.   

 

II. Obligohet e paditura që paditësit t’ia paguajë shpenzimet e procedurës edhe atë në shumë prej 269€ 

të gjitha në afat prej 15 ditësh nga dita e  plotfuqishmërisë së këtij aktgjykimi.  

  

A r s y e t i m i 

 

Paditësi, në këtë gjykatë me datë 26.03.2019, ka ushtruar padi kundër të paditurës, me objekt kontesti 

kompensimi i pagave me rastin e pensionimit dhe shpërblimit jubilar duke theksuar në padi se paditësi 

ka qenë i angazhuar në detyrat e punës së këshilltar për punësim në Zyrën e Punësimit në Regjionin e 

Gjilanit, në kuadër të Agjensisë së Punësimit – Ministria e Punës dhe Mirëqenies Sociale  dhe ka 

përfunduar marrëdhënien e punës sipas fuqisë ligjore dhe me rastin e pensionimit paditësit nuk i janë 

njohur të drejtat e garantuara në bazë të Marrëveshjes së Përgjithshme Kolektive  që është në fuqi nga 

data 01.01.2015, andaj nga gjykata ka kërkuar që të aprovohet në tërësi si e bazuar  kërkesëpadia e tij. 

 

 

Gjykata në këtë çështje juridike kontestimore pas shqyrtimit paraprak të padisë ka nxjerrë aktvendimin 

për përgjigje në padi më dt.15.04.2019, të cilën e paditura e ka pranuar më 19.04.2019, e cila datë është 

konfirmuar përmes fletëkthesës e cila gjendet në shkresat e lëndës. Me aktvendimin për përgjigje në 

padi,  gjykata e ka njoftuar të paditurin për detyrimin ligjor për dhënie të përgjigjes në padi dhe për 



 Numri i lëndës: 2019:083283 
 Datë: 02.12.2019 
 Numri i dokumentit: 00685737 
 

2 (3)  

 2
0

1
9

:0
8

3
2

8
4

 

pasojat ligjore që do ti ketë nëse nuk paraqet  përgjigje në padi, për mundësinë që gjykata të marrë 

aktvendim për shkak të mosbindjes. 

 

E paditura edhe pas pranimit të Aktvendimit për Përgjegje në padi, nuk ka ushtruar përgjegje në padi e 

as nuk është paraqitur në asnjë shqyrtim gjyqësor edhe pse ftesën e ka pranuar në mënyrë të rregullt, 

andaj gjykata seancat gjyqësore  i ka mbajtur pa praninë e përfaqësuesit të të paditurës, duke u bazuar 

edhe në  propozimin e paditësit që seanca gjyqësore të mbahet në mungesë të tij.  

 

I autorizuari i paditësit në seancën përgatitore, ka bërë precizimin e kërkesëpadisë në kuptimin objektiv 

ashtu qe tani kërkesëpadia është zvogëluar nga tri paga që i kanë kërkuar për pensionim tani 

kërkesëpadia duhet të jetë për dy paga në shumë prej 783.80€, ndërsa për shpërblim jubilar të bëhet 

pagesa për tri paga e që shuma të jetë 1,175.70€,ndersa shuma e përgjithshme prej 1,959.50€, ndërsa 

pjesa tjetër e padisë mbetet e pandryshuar. Ndersa në fjalën përfundimtare ka theksuar se paditësi me 

vendimin e lëshuar me dt. 15.09.2017, ka përfunduar marrëdhënien e punës për shkak të moshës së 

pensionimit, ku baza juridike për ta kërkuar kompensimin parashihet në marrëveshjen e përgjithshme 

kolektive gjegjsisht në nenin 52 dhe 53 të ksëaj marrëveshje, më tutje ka cekur se paditësi ka përvojë 

pune të panderprerë mbi 35 vite sipas vërtetimit të lëshuar nga Ministria e Punës dhe Mirëqenies 

Sociale, po ashtu ka cekur se paditësi të ardhura mujore neto ka realiuar në shumë prej 391.90€, andaj 

nga të lartcekurat i propozoj gjykatës që kërkesëpadia e paditësit të aprovohet në tërësi si e bazuar dhe 

po ashtu ka kërkuar edhe shpenzimet e procedurës kontestimore edhe atë : për përpilimin e padisë 

shumën prej 104€, për mbajtjen e seancës gjyqësore shumën prej 135€ si dhe taksë për padi në shumë 

prej 30€.  

 

Gjykata për të vepruar drejtë dhe për t’i vërtetuar pretendimet e palëve ndërgjyqëse si dhe për ta 

vërtetuar drejtë gjendjen faktike në këtë çështje kontesitmore ka administruar dhe vlerësuar këto prova 

materiale: vendimi me numër 51 të dates 15.09.2017, i lëshuar nga Ministria e Punës dhe Mirëqenies 

Sociale  në emër të E.M. , kërkesa e paditësit drejtuar Qendrës Regjionale të Punësimit në Gjilan, e 

dorëzuar me postë me datë 08.03.2019, si dhe drejtuar Ministrisë së Punës dhe Mirëqenies Sociale në 

Prishtinë, vërtetimi i lëshuar nga Ministria e Punës dhe Mirëqenies Sociale me numër të protokollit 774 

të dates 07.03.2019, libreza e punës me numër serik 69047, në emër të E.M.  nga e cila vërtetohet 

përvoja e punës.  

  

Pas vlerësimit me kujdes të secilës provë veç e veç dhe të gjithave së bashku si në kuptim të nenit 8 të 

LPK si dhe në bazë të rezultatit të gjithmbarshëm të procedurës kontestimore,  gjykata vërtetoi këtë 

gjendje faktike:   

 

Nga vendimi me numër 51 të dates 15.09.2017, i lëshuar nga Ministria e Punës dhe Mirëqenies Sociale 

në emër të E.M. , gjykata vërtetoi faktin se të lartpërmendurit marrëdhënia e punës i ka përfunduar për 

shkak të arritjes së moshës së pensionimit  

 

Nga kërkesat e paditësit të drejtuara  Qendrës Regjionale të Punësimit në Gjilan, e dorëzuar me postë 

me datë 08.03.2019, si Ministrisë së Punës dhe Mirëqenies Sociale në Prishtinë, gjykata vërtetoi faktin 

se paditësi në bazë të dosjes së tij me përvojë pune mbi 30 vjeçare ka kërkuar kompensimin e tri pagave 

me rastin e pensionimit dhe 3 pagave jubilare  e që këtë kërkesë e kishte bazuar në Kontratën e 

Përgjithshme Kolektive me numër 38 respektivisht duke u bazuar në nenin 52 dhe 53 të kontratës.  

 

Nga vërtetimi i lëshuar nga Ministria e Punës dhe Mirëqenies Sociale me numër të protokollit 774 të 

dates 07.03.2019, gjykata vërtetoi faktin se paditësi ka qenë në marrdhënie pune pranë MPMS nga dt. 
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01.01.2000 e deri më dt. 03.10.2017, në pozitën e punës si Këshilltar i Punësimit në Qendrën 

Regjionale të Punësimit në Gjilan. 

 

Nga libreza e punës me numër serik 69047, në emër të E.M. , gjykata vërtetoi faktin se paditësi ka qenë 

në marrëdhënie pune nga viti 1975  nga e cila librezë vërtetohet edhe përvoja e punës së paditësit në 

organe të ndryshme.  

Gjykata në këtë çështje kontestimore sa i përket të drejtës subjektive të paditësit, bazës juridike të 

padisë dhe lartësisë së saj, ka zbatuar dispozitat e Kontratës së Përgjithsme Kolektive nr.38 e qcila është 

në fuqi nga 01.Janar 2015   konkretisht  nenin 52 dhe 53 , në të cilat dispozita  është përcaktuar se  ‘’I 

punësuari ka të drejtë në shpërblimin jubilar edhe atë : për 10 vjet të përvojës në punë të panderprerë, 

te punëdhënësi i fundit në vlerë të një page mujore të tij, për 20 vjet të përvojës në punë të pandërprerë, 

te punëdhënësi i fundit në vlerë të dy pagave mujore të tij dhe për 30 vjet të përvojës së panderprerë te 

punëdhënësi i fundit në vlerë të tri pagave mujore të tij dhe punëdhënësi i fundit është ai që paguan 

shpërblime jubilare, e po ashtu neni 53 cek se ‘’ i punësuari me rastin e pensionimit gëzon të drejtën në 

pagesën përcjellëse në lartësi prej 3 pagave mujore që i ka marr për tre muajt e fundit’’ e meqë paditësi 

ka përvojë të punës mbi 30 vjeqare, atij i takojnë dy pagat përcjellëse meqë një pagë e ka marrë dhe tri 

paga për shpërblim jubilar në lartësinë e cekur si në dispozitiv të Aktgjykimit. 

 

Gjykata ka vendosur  si në pikën II të dispozitivit të këtij aktgjykimit që ta obligoj të padituren që 

shpenzimet e procedurës t’ia paguajë paditësit edhe atë:  për përpilimin e padisë 104€,€ për mbajtjen e 

seancës gjyqësore 135€ si dhe taksën gjyqësore në shumë prej 30€, të gjitha në afat prej 15 ditësh nga 

dita e plotfuqishmërisë së këtij aktgjykimi.  

  

Andaj nga arsyet e cekura më lartë, dhe duke u bazuar në nenin 143 të LPK-ës gjykata vendosi si në  

dispozitiv të këtij aktgjykimi. 

GJYKATA THEMELORE NË GJILAN 

C.nr.245/19,  dt.05.11.2019 

                                                                        Gjyqtarja 

                                                                                                                                  Mevlide Shabani          

                                             

 

UDHËZIM JURIDIK: Kundër këtij aktgjykimi,  është e lejuar ankesa Gjykatës së Apelit të Kosovës 

në Prishtinë, në afat prej 7 ditë, pas ditës së pranimit të vendimit. Ankesa dorëzohet në kopje të 

mjaftueshme përmes kësaj gjykate. 

 


