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Numri i lëndës: 2019:126798 

Datë: 20.01.2020 

Numri i dokumentit:     00793210 

                                                                                                     C.nr.654/19 

GJYKATA THEMELORE NË FERIZAJ, Departamenti i Përgjithshëm- Divizioni 

Civil, gjyqtari Bekim Salihu me bashkëpunëtorin profesional Driton Ahmeti, në çështjen e 

juridike të paditësit A.H nga Ferizaj, rr..., nr...., kundër të paditurës Agejncia Kosovare për 

Krahasim dhe Verifikim të Pronës, me seli në Prishtinë, rr...., të cilin me autorizim e 

përfaqëson A.D, për pagesën e pagave përcjellëse me rastin e pensionimit, në shqyrtimin  e 

mbajtur me datë 13.01.2020, merr këtë:  

A K T G J Y K I M 

 

I.APROVOHET, në tërësi kërkesëpadia e paditësit A.H nga Ferizaj, si e bazuar.  

II.DETYROHET, e paditura Agejncia Kosovare për Krahasim dhe Verifikim të 

Pronës me seli në Prishtinë, që paditësit në emër të dy pagave përcjellëse me rastin e 

pensionimit t`ia paguaj shumën në  lartësi prej 617.82 €, duke filluar nga dita e marrjes së këtij 

aktgjykimi e deri në pagesën definitive, të gjitha këto në afat prej 15 ditësh, pas 

plotfuqishmërisë së këtij aktgjykimi, nën kërcënimin e përmbarimit me dhunë. 

III. Secila palë i bartë shpenzimete e veta procedurale. 

 

A r s y e t i m i 

 

 Paditësi, me datë 14.06.2019 ka parashtruar padi kundër të paditurës Agejncia 

Kosovare për Krahasim dhe Verifikim të Pronës me seli në Prishtinë, lidhur  me pagesën e dy 

pagave përcjellëse me rastin e  pensionimit. Paditësi ka qenë në marrëdhënje pune te e 

paditura, në vendin e punës  sipas akt emërimit nr.404/AKP/2012, të datës 01.01.2011, dhe 

ndryshim plotësimit të akt emërimit me numër reference DASHC/MAP-04, 02/ZSP/1056, i 

datës 10 qershor 2015, në  pozitën e Zyrtarit të Lartë Ligjor, deri me datë 05.04.2019, ku sipas 

fuqisë ligjore iu është ndërprerë mardhënia e punës për shkak të arritjes së moshës të 

pensionimit. Pas marrjes së vendimit për pensionim, paditësit me rastin e pensionimit i është 

paguar një pagë përcjellëse, mirëpo ju është refuzuar kërkesa që t’ia paguajnë edhe 2 paga 

përëcjellëse me rastin e pensionimit e cilat kërkesë është e paraparë me nenin 53 të 

Marrëveshjes së Përgjithshme Kolektive të Kosovës, në tre muajt e fundit, e cila kërkesë është 

refuzuar si e pa bazuar. 
 

 Paditësi në fjalën përfundimtarë ka deklaruar se mbetem në tërësi pranë padisë dhe 

kërkesëpadisë dhe theksimeve gjatë shqyrtimieve gjyqësore në të cilat ka kërkuar nga gjykata 

që konform nenit 53 të Marrëveshjes së Përgjithshme Kolektive, ta obligoj AGJK për 
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Verifikim dhe Krahasim të Pronës (ish AKP), që ta bëjë pagesën e dy pagave tjera të mbetura 

të pa paguar ngase e paditura një pagë përcjellëse ia ka kompenzuar dhe mbi këtë bazë ka 

kërkuar që ti kompenzohen edhe dy paga përcjellëse me rastin e pensionimit sipas pagës së tre 

muajve të fundit e cila është 308.91 €, në afat prej 15 ditësh nga plotfuqishmëria e këtij 

aktgjykimi. Nuk i ka kërkuar shpenzimet e procedurës. 

 

Gjykata, pasi që ka shqyrtuar shkresat e lëndës, me aktvendimin C.nr.654/19, datë 

25.07.2019, të marr në bazë të nenit 394 të LPK-së, gjykata e ka obliguar të paditurën që në 

afat prej 15 ditësh nga dorëzimi i padisë me të gjitha provat materiale, të paraqes përgjigje në 

padi në formë të shkruar në kopje të mjaftueshme për gjykatën dhe palën paditëse, nën 

kërcënim të pasojave procedurale. E paditura në përgjigjen e saj në padi të datës 09.08.2019, e 

ka kundërshtuar kërkespadinë duke theksuar se lidhur me pretendimin e paditësit të paraqitur 

në kërkesën me numër reference 00529/19, të datës 13 maj 2019, për kompenzimin e dy 

pagave përcjellëse  duke u bazuar në Marrëveshjen e Përgjithshme Kolektive të Kosovës, është  

e pa afatshme. 

 I autorizuari i të paditurës  në fjalën përfundimtare ka deklaruar se mbesim në tërësi  

pranë përgjigjes në padi dhe deklarimeve gjatë kësaj seance, duke e kundërshtuar në tërësi 

padinë dhe kërkesëpadinë e paditësit, duke shtuar se e paditura ka vepruar në bazë të 

obligimeve ligjore dhe dispozitave të rregullores nr.33/2012, neni 19 pika 1 dhe 2., mbi këtë 

bazë paditësit i është bërë kompensimi në shumë obligative  në vlerën e një page  me rastin e 

pensionimit. Po ashtu e paditura konsideron se në rastin konkret është respektuar edhe ligji i 

punës dhe atë neni 4 dhe neni 90, që sanksionojnë çështjet e marrëveshjes së përgjithshme 

kolektive. Mbi këtë bazë konsiderojmë se marrëveshja e përgjithshme kolektive është jashtë 

fuqisë bazuar në faktin se vlefshmëria e saj është e sanksionuar  në kohë zgjatje prej 3 vitesh 

dhe që marrëveshja ka hyrë në fuqi nga 1 janari 2015, e po ashtu ka përfunduar me 31 dhjetor 

në 2017. Po edhe jashtë këtij kontesti kjo marrëveshje edhe po të ishte në fuqi nuk do të kishte 

fuqi obligative në raport me shërbyesit civil, duke pasur parasysh që marrëdhënja e punës  te 

shërbyesit civil është e rregulluar me ligj të veqantë. Andaj mbi këto baza e paditura i ka 

propozuar gjykatës kompetente që  tërësisht ta refuzoj padinë e paditësit i të pa bazuar. Nuk i 

ka  kërkuar  shpenzimet e procedurës. 
 

 

Gjykata me qëllim të vërtetimit të drejtë të gjendjes së fakteve të çështjes kontestimore, 

për aq sa palët ndërgjygjëse përmbushin detyrimin e tyre për t`i parashtruar ato, në kuptim të 

nenit 7.1 të LPK-së, gjykata  ka administruar provat si vijojnë: Vendimi i Agjensionit Kosovar 

për krahasim dhe verifikim të pronave mbi përfundimin e marrdhënies së punës për paditësin 

A.H me nr.reference.0053/19, i datës 17.01.2019, akt emërimi nga Agjensioni Kosovar i 

Pronës me nr. e kontratës së punës nr.404/AKP/2012, i datës 01.01.2011, ndryshimi dhe 

plotësimi i akt emërimit të AKP me nr.referencë nr.DSHC/MAP-04,02/ZSP/1056, i datës 

10.06.2015, memorandumi i brendshëm i lëshuar nga AKP me numër reference 00392/17/SH, 

vendimi mbi përfundimin e marrdhënies së punës përmesë pensionimit të parakohshëm me 

numër reference 00726/17 SHS, i datës 20.07.2017, komunikimi zyrtar përmes e-mailit i datës 

21.01.2019 si provë nr.5, kërkesa e paditësit për pagesën e dy pagave përcjellëse me 

nr.protokolli 00529/19, e datës 13.05.2019, përgjigja në kërkesë e AKP- së me numër reference 
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nr.00599/19/SHS, e datës 29.05.2019, dhe qarkullimi bankar i paditësit në bankën NLB në 

llogarin e ti e datës 09.12.2019. 

Gjykata duke i vlerësuar provat një nga një dhe të gjitha së bashku në kuptim të nenit 8 

të LPK-së, gjeti se kërkesëpadia e paditësit është e bazuar. 

Gjykata ka vërtetuar gjendjen faktike, se nuk është kontestuese në mesë palëve se 

fillimisht me datë 01.09.2017 me kërkesë të paditësit paditësi iu është  ndërpëreh marrëdhënja 

e punës përkosishtë  përmesë pensionit të parakohshëm, ndërsa më datë 05.04.2019 iu është  

ndërpëreh marrëdhënja e punës  për shkak të arritjes së moshës 65 vjeçare (pensionimit). 

          Gjykata me rastin e përcaktimit të lartësisë për dy pagave përcjellëse në shumën prej   

617.82 €, pasi që me rastin e pensionimit paditësi e ka pranuar një pagë përcjellëse me rastin e 

pensionimit, është bazuar në qarkullimin bankarë të paditësit në bankën NLB në llogarinë e tij 

të datës 09.12.2019, të cilën në gjykatë e ka dorëzuar  paditësi, nga ku vërtetohet se paditësi në 

tre muajt e fundit para daljes në pension ka pranuar  mesataren e pagës mujore  në shumë prej 

308.91 €.  

Gjykata me rastin e aprovimit të kërkesëpadisë është bazuar në faktin se me kontratën 

kolektive të nënshkruar nga Qeveria e Kosovës, për punëmarrësin Bashkimi i Sindikatave të 

Pavarura të Kosovës e cila është nënshkruar nga ana e dy palëve dhe në neni 82 të kësaj 

kontrate përcaktohet se kjo kontratë hynë në fuqi në ditën e nënshkrimit nga palët ndërsa 

zbatohet prej 01 Janar të viti 2015. 

Në pjesën hyrëse respektivisht në nenin 2 të Marrëveshjes së Përgjithëshme Kolektive 

të Kosovës, është e përcaktuar qartë se kush përfiton nga kontrata kolektive e që në rastin 

konkret paditësi e ka shfrytëzuar një të drejtë pasi që i njëjti përfiton nga kjo kontratë për faktin 

se me rastin e daljes së tij në pension kontrata kolektive ka qenë në fuqi e cila  është kontestuar 

nga ana e të paditurës. 

Kurse neni 53 të Marrëveshjes së Përgjithëshme Kolektive të Kosovës, është përcaktuar 

se punëtori ka të drejtë që me rastin e pensionimit në pagesat përcjellëse në lartësi të tri pagave 

sipas mesatares së tri pagave të fundit të punëtorit, e në rastin konkret Gjykata ka marr 

parasysh që tri pagat e fundit të punëmarrësit nuk kanë qenë të ndryshuara të cilat ishin në 

lartësi prej 308.91 €. 

Gjykata lidhur me pretendimet e të autorizuarit të paditurës se e paditura ka vepruar në 

bazë të obligimeve ligjore dhe dispozitave të rregullores nr.33/2012, paditësit i është bërë 

kompenzimi e një page me rastin e pensionimit dhe ligjit të punës që sanksionojnë qeshtjen e 

Marrëveshjes Kolektive  nuk qëndrojnë sepse në Marrëveshjen e Përgjithëshme Kolektive  e ka 

nënshkruar  Qeveria e Republikës së Kosovë, përkatësisht kryeministri i saj, e cila duke u 

bazuar në nenin 6 të Ligjit për shërbimin Civil e njejta e administron shërbimin civil të 

Kosovës, meqenëse  Marrëveshja e Përgjithshme Kolektive është ligjë për palët  nënshkruese 

më të cilën  përfaqësuesit e punëdhënësit dhe përfaqësuesit e të punësuarve kanë marrë të 
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drejta dhe detyrime shtesë në raport me ligjet egzistuese, të cilat i rregullojnë marrëdhëniet e 

punës në sektorin publik-shtetëror dhe privat dhe si e tillë, kjo marrëveshje duhet edhe të 

zbatohet. 

Gjykata lidhur me pretendimin e të autorizuarit të paditurës se marrëveshja kolektive në 

kohën kur paditësit ju ka ndërpre marrëdhënja e punës me rastin e pensionimi,  nuk ka qenë më 

fuqi pasi që njëra palë nënshkruese është tërhequr nga marrëveshja më konkretisht Oda 

Ekonomike e Kosovës sipas njoftimit nr.499, të datës 09.11.2017, e ka njoftuar  MPMS, se do 

të tërhiqet nga Marrëveshja e Përgjithëshme Kolektive, i cili njoftim është publikuar në gazetën 

zyrtare  me datën 13.11.2017, nuk qëndron sepse, për tu  tërhequr nga marrëveshja njëra palë 

nënshkruese duhet të jet 3 muaj para skadimit të afatit të kësaj marrëveshje  që në rastin 

konkret kjo marrëveshje është bërë vetëm 40 ditë para skadimit të kontratës andaj janë të pa 

bazuar thënjet e të paditurës se dispozitata e kësaj marrëveshje nuk munnd të aplikohen në 

rastin konkret nga se marrëveshjes i ka skaduar afati. 

Nga sa u tha më sipër, është vendosur si në dispozitiv të këtij aktgjykimi bazur në nenin 

143 të LPK-së, lidhur me nenin 52, 53 dhe 81 par 1 dhe 2 të Marrëveshjes së Përgjithëshme 

Kolektive të Kosovës. 

Lidhur me shpenzimet e procedure, gjykata në kuptim të nenit 450 të LPK-së, ka 

vendosur që secila palë të i bartë shpenzimet e veta  procedural. 

Nga të cekurat më lartë u vendos si në dispozitiv të këtij aktgjykimi. 

 GJYKATA THEMELORE NË FERIZAJ 

C.nr.654/19, datë 13.01.2020 

 

                                                                                                                                    Gjyqtari, 

                               Bekim Salihu 

 

    KËSHILLA JURIDIKE:  Kundër këtij aktgjykimi është e lejuar ankesa në afat prej 15 

ditësh, paspranimit të kopjes së aktgjykimit, në Gjykatën e Apelit të Kosovës në Prishtinë, 

përmes kësaj Gjykate. 

 

 

 

 

 

 

 


