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Numri i lëndës: 2020:086673 

Datë: 27.11.2020 

Numri i dokumentit:     01304608 

                                                                                                                C.nr.695/2020 

 

GJYKATA THEMELORE NË MITROVICË, si kontestimore i përberë nga gjyqtari 

individual Naim Meholli dhe me bashkëpunëtorin profesional Burim Geci, në çështjen juridike 

të paditësit B.G nga fshati Mihaliq, të cilin sipas autorizimit me shkrim e përfaqëson V.M 

avokat nga Mitrovica, Rr. “... , kundër të paditurës N... me seli në Mitrovicë, të cilën sipas 

autorizimit e përfaqëson F.H, për shkak të kompensimit të ardhurave në emër të shpërblimit 

jubilar, pas mbajtjes së seancës kryesore publike të datës 26.11.2020, me datë 27.11.2020 

nxjerr këtë: 

 

 

A K T GJ Y K I M 

 

I. APROVOHET si e bazuar kërkesëpadia e paditësit B.G nga fshati Mihaliq, ashtu që; 

 

II. OBLIGOHET e paditura N... me seli në Mitrovicë që t’ia paguajë paditësit B.G nga 

fshati Mihaliq, në emër të kompensimit për shpërblim jubilar për 10 vite të përvojës së 

punës në vlerë prej 1 (një) page bazë, shumën prej 440.19 €, në afatin prej 7 ditësh nga 

dita e pranimit të aktgjykimit, nën kërcënimin e përmbarimit të detyrueshëm. 

 

III. DETYROHET e paditura N... që t’ia kompensoi paditësit shpenzimet e procedurës në 

shumë prej 199  €, të gjitha në afat prej 7 ditësh nga dita e pranimit të këtij aktgjykimit  

nën kërcënim të përmbarimit të detyrueshëm. 

 

 

A r s y e t i m 

 

Paditësi përmes të autorizuarit të tij në padinë e dorëzuar në këtë gjykata me datën 21.07.2020, 

ka kërkuar kompensimin e të ardhurave në emër të shpërblimit jubilar në lartësinë e një page 

mujore, duke u bazuar në nenin 52 të Marrëveshjes së Përgjithshme Kolektive.  

  

Gjykata, me datën 26.11.2020 ka caktuar seancë për shqyrtim kryesor, në të cilën ka prezantuar 

i autorizuari i paditësit, dhe përfaqësuesi i të paditurës. 

 

Duke ju referuar pohimeve në padi dhe deklarimeve të dhëna gjatë procesit gjyqësor, dhe në 

fjalën përfundimtare, paditësi përmes përfaqësuesit të tij të autorizuar ka mbetur pran padisë 

dhe kërkesëpadisë, i ka propozuar gjykatës që pas administrimit të provave, gjykata të bie 

aktgjykim me të cilin e aprovon padinë për kompensimit të një pagë ne emër të shpërblimit 

jubilar në shumë prej 440.19 €. Ka hequr dorë nga kamata ligjore. I ka kërkuar shpenzimet e 

procedurës kontestimore.  
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Përfaqësuesi i autorizuar i të paditurës, gjatë shqyrtimit kryesor të çështjes e ka pranuar 

kërkesëpadinë e paditësit, nuk e ka kontestuar lartësinë e as përvojën e punës se paditësit. 

Shpenzimet e procedurës nuk i ka kërkuar. 

 

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

në shqyrtimin kryesor-publik të mbajtur me datën 26.11.2020, me propozimin e palëve, gjykata 

bëri administrimin e provave si në vijim: Kërkesa drejtuar të paditurës të datës 30.06.2020; 

Kopja e letërnjoftimit; Vërtetimi i datës 30.06.2020 lëshuar nga e paditura; Kontrata e punës e 

datës 20.06.2017; Lista e pagave për muajt Mars, Prill, Maj, Tetor, Nëntor dhe Dhjetor të vitit 

2018. 

Gjykata pas vlerësimit të pohimeve të palëve ndërgjyqëse dhe provave të lartcekura, në kuptim 

të nenit 8 të LPK-së, me kujdes dhe ndërgjegje ka çmuar çdo provë veç e veç dhe të gjitha se 

bashku dhe ka gjetur se: 

 

Kërkesëpadia ËSHTË E BAZUAR. 

 

Fillimisht paditësi para ngritjes së padisë ju ka drejtuar të paditurës me kërkesë të datës 

30.06.2020, për kompensimin e pagave jubilare, ku të njëjtën e ka pranuar e paditura më datë 

30.06.2020, mirëpo nuk ka deshmi qe e njejta ka kthyer përgjigje në kërkesë.  

 

Në bazë të Kontratës së punës të datës 20.06.2017 të paditëses, vërtetohet se paditësi ka lidhur 

kontratë pune me të paditurën Trepça Sh.A., dhe mban titullin e punës Punëtor i rojës, dhe atë 

në kohë të pacaktuar. 

 

Nga Vërtetimi i datës 30.06.2020 vërteton faktin që paditësi ka qenë në marrëdhënie pune te e 

paditura nga datat 01.07.1983 e deri me 12.10.1990, si dhe  nga data 01.06.2005 ku edhe 

aktualisht punon. 

 

Nga Ekstrakti nga lista e pagës për muajit Mars, Prill, Maj, Tetor, Nëntor dhe Dhjetor të vitit 

2018, vërtetohet se paga bazë mesatare të cilën e realizon paditësi është shuma prej 440.19 €, 

dhe po ashtu vërtetohet se i njëjti ka 10 vite e me shumë përvojë pune.  

 

Bazuar  në  nenin  52 paragrafi 1 pika 1.1 të  Marrëveshjes së Përgjithshme Kolektive ku 

shprehimisht thuhet se “për 10 vite të përvojës në punë pandërprerë, të punëdhënësi i fundit, 

në vlerë të një page mujore të tij”  si dhe paragrafit 2 i po këtij nëno thotë se “punëdhënësi i 

fundit është ai që paguan shpërblimin jubilar” është  detyrim i  punëdhënësit  të  fundit  këtu  

të  paditurës që  t’ia  paguaj kompensimin për  dy  kategori  te  lartcekura. 

 

E paditura duke mos kryer dertimin e saj, rezulton se i ka mbetur borxh paditësit për pagesën e 

një page ne emër të shpërblimit jubilar, andaj ndërmjet palëve ndërgjyqëse është krijuar raporti 

detyrimor, ne të cilin paditësi e ka cilësinë e kreditorit ndërsa e paditura cilësinë e debitorit. 

Sipas nenit 245 të LMD-së i cili parasheh se “kreditori në marrëdhëniet e dytrimore ka të 

drejtë që nga debitori të kërkojë përmbushjen e detyrimit, ndërsa debitori ka për detyrë 

përmbushjen e detyrimit në tërësi në përputhje me përmbajtjen e tij”. 

 

Prandaj, gjykata duke u nisur nga fakti se e paditura i ka mbetur borxh paditësit, me aplikimin 

e dispozitave të lartcekura dhe në bazë të gjendjes së vërtetuar faktike, vendosi që ta detyroi të 

paditurën që paditësi t’ia kompensoj borxhin në shumën e gjykuar si në dispozitivin e këtij 

aktgjykimi.  
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Vendimin që pala e  paditur t’i bartë shpenzimet e procedurës kontestimore, gjykata e ka 

mbështetur në dispozitat ligjore konform nenit 449 dhe 452 të LPK-së. Lartësia e  shpenzimeve 

të aprovuara, i referohet shpenzimeve 20 € ne emër te taksës për padi, 78  € për përpilimin e 

padisë, dhe 101 €për përfaqësim për  seancë gjyqësore. 

 

Gjykata aktgjykimin e saj e  bazoi  në nenin 143 par. 1 të LPK-së. 

 

 

GJYKATA THEMELORE NË MITROVICË 

C.nr.695/2020, datë 27.11.2020 

 

GJ Y Q T A R I 

  Naim Meholli 

 

 

UDHËZIM MBI MJETIN JURIDIK: Kundër këtij aktgjykimi, lejohet e drejta në ankesë, në 

afat prej 7 ditësh, nga dita e pranimit të të njëjtit, për Gjykatën e Apelit në Prishtine. Ankesa 

ushtrohet përmes kësaj Gjykate. 


