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Numri i lëndës: 2020:065318 

Datë: 28.10.2020 

Numri i dokumentit:     01224679 

 

C.nr.880/20 

 

GJYKATA THEMELORE NË FERIZAJ,  Departamenti i Përgjithshëm, gjyqtarja Mirlinda 

Bytyqi Rexhepi, në çështjen juridike të paditësit F.M. nga Ferizaj të cilën me autorizim e 

përfaqëson av. Nazmije Ibrahimi, kundër të paditurës Drejtoria e Përgjithshme e Policisë-

Prishtinë -Drejtoria Rajonale Ferizaj, të cilën e përfaqëson me autorizim Naim Krasniqi, në 

çështjen juridike pagesa e pagës  jubilare me date 12.10.2020 mori, ndërsa me 28.10.2020 

përpiloi me shkrim  këtë: 

 

A K T GJ Y K I M  

 

I.APROVOHET në tërësi, kërkesëpadia e paditësit F.M. nga Ferizaj, si e bazuar. 

 

II.DETYROHET e paditura Drejtoria e Përgjithshme e Policisë, Prishtinë -Drejtoria Rajonale 

Ferizaj  që paditësit  F.M. të ia paguajë shumën në vlerë prej 1,964.43 euro në emër të 3(tri) 

pagave jubilare, me kamatë ligjore prej 8%, që nga dita e paraqitjes se kësaj padie datë 

09.06.2020, si dhe të paguaj shpenzimet e kësaj procedurë gjyqësorë në shumë të përgjithshme 

në shumë prej 259 euro, të gjitha këto në afat prej 15 ditës nga dita e plotfuqishmërisë se këtij 

aktgjykimi nën kërcenim të ekzekutimit të dhunshëm. 

 

A r s y e t i m i 

 

Paditësi përmes të autorizuarës së tij ka deklaruar se mbetet pranë padisë dhe kërkesëpadisë, 

pas administrimit të provave konsideron se është vërtetuar themelësia e kërkesëpadisë, andaj i 

propozon gjykatës që të njëjtën ta aprovoj në tersi si të bazuar si në legjislacionin në fuqi, 
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gjithashtu i kërkon edhe shpenzimet e procedurës, dhe atë  30 euro, për taksë gjyqësore, 104 

euro për përpilim të padisë dhe 135 euro për seancën e sotme. 

 

Gjykata me datë 12.10.2020 ka caktuar seancë  në të cilën e autorizuara e paditësit ka deklaruar 

se mbetet në tërësi pranë padisë dhe kërkesëpadisë të parashtruar në gjykatë për pagesën e 

shpërblimit të pagave jubilare në shumën e parashtruar në kërkesëpadi nga paditësi, i cili ka 

qenë i punësuar te e paditura në bazë të kontratës në punës sipas të cilën kontratë nuk është 

përcaktuar kompetenca lidhur me zgjedhjen e kontesteve eventuale në mes të paditurit dhe 

paditësit, gjithashtu ka cekur që janë të pabazuara thëniet se kjo gjykate nuk është kompetente 

për të zgjidhur këtë kontest por është komisioni për pajtim dhe ai i arbitrazhit, paditësi ka 

punuar te e paditura deri me dt.14.03.2020 kur është pensionuar dhe me rastin e pensionimit i 

janë paguar 3 paga përcjellëse ndërsa nuk i janë paguar pagat jubilare në kuptim te nenit 52.1.3 

te MPKK  e cila marrëveshje ka qenë në fuqi në kohën kur paditësi ka mbushur 30 vite përvojë 

pune. Nuk qëndrojnë theksimet e përgjigjes në padi se nga marrëveshja kolektive është 

tërhequr oda ekonomike e Kosovës pasi qe OEK nuk është tërhequr në afatin e parapare të 

MPKK prej 3 muajve ashtu që sipas pikës 2 te të njëjtin dispozitat e MPKK zbatohen edhe për 

një vit ashtu që MPKK ka qenë në fuqi me dt. 31.12.2018 në kohën kur paditësi ka mbushur 30 

vite përvojë pune dhe ka pasur të drejte në pagesën jubilare ngase sipas ligjit të punës kërkesat 

që kanë të bëjnë me të holla nga marrëdhënia e punës përshkruhen në afat prej 3 viteve, prandaj 

i propozon gjykatës të aprovon kërkesëpadinë. 

 

I autorizuari i të paditurës në seancën e datës 12.10.2020 ka deklaruar se mbetet në tërësi në 

përgjigje në padi si dhe në parashtresën e dorëzuar kësaj gjykate duke u njoftuar gjykatën se e 

paditura mendon se çështjet që lidhen me MKKP sipas kësaj marrëveshje të 3 palët janë pajtuar 

që të zhvillohet procedura e pajtimit pranë këshillit ekonomik e cila nëse nuk gjen pajtim këta 

duhet ti drejtohen arbitrazhit e cila mund të krijohet edhe ad hoc mbi këtë bazë mendojnë se i 

mungon juridiksioni kësaj gjykate që në aspektin lëndor të merret me këtë çështje, pretendimet 

e tjera jenë të parashtruar në parashtresë dhe në përgjigje në padi. 

 

Gjykata, për këtë çështje nuk ka caktuar seancë përgatitore, por drejtpërdrejt ka caktuar 

seancën e shqyrtimit kryesor, edhe pse në parim seancë përgaditore është e detyrueshme. Neni 

401 i LPK-së-së, parasheh ‘’Seanca përgaditore është e detyrueshme, përveçse në rastet në të 

cilat gjykata........nga shkaku i pandërlikueshmërisë së kontestit vjen në përfundim se nuk ka 

nevojë të konvokohet seanca përgaditore’’.  
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Gjykata me qëllim të vërtetimit të drejtë të gjendjes së fakteve të çështjes, për aq sa palët 

ndërgjygjëse përmbushin detyrimin e tyre për t`i parashtruar ato, në kuptim të nenit 8.1 të 

LPK-së, Gjykata  ka administruar provat si vijojnë: padia C. 880/20 e dt.09.06.2020 Kontratë 

pune në emër të paditësit, vendimi nga e paditura e datës 26.02.2020, vërtetimi nga e paditura 

datë 26.02.2020, memorandum zyrtar datë 11.12.2014, kontrata  e punës në emër të paditësit, 

vërtetimi me nr.50/2018 i datës 25.05.2018, libreza e punës në emër të paditësit,  qarkullimi 

bankar, parashtresë nga e paditura datë 12.10.2020. 

 

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 mes palëve se paditësi ka 

punuar tek e paditura si zyrtar policor me orar të plotë të punës, e cila vërtetohet nga vërtetimet 

dhe memorandumi zyrtar i të paditurës, si dhe nuk është kontestuese se paditësi ka përvojën e 

punës mbi 31 vite përvojë pune. 

 

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

kolektive të nënshkruar nga Qeveria e Kosovës- Ministria e Arsimit Shkencës dhe 

Teknologjisë, për punëmarrësin Bashkimin i Sindikatave të Pavarura të Kosovës  e cila është 

nënshkruar nga ana e dy palëve dhe në neni 53 të kësaj kontrate përcaktohet se kjo kontratë 

hynë në fuqi me 18.04.2017. 

 

Themelësia e kërkesëpadisë së paditësit, në aspektin ligjor buron nga Marrëveshja e 

Përgjithshme e Kontratës Kolektive e nënshkruar mes Qeverisë së Republikës së Kosovës 

(Ministria e Punës dhe Mirëqenies Sociale) dhe Bashkimi i Sindikatave të Pavarura të Kosovës 

më datë 18.03.2014, e cila ka hyrë në fuqi më 01.01.2015 me anë të cilës, sipas nenit 2 

paragrafi 1 përcaktohen fushëveprimi dhe atë ‘’Dispozitat e MPKK, obligojnë palët në 

marrëveshje në sektorin....publik dhe shtetëror......’’  

 

Neni 53 i MPKK-së parasheh ‘’I punësuari me rastin e pensionimi, gëzon të drejtën në pagesën 

përcjellëse në lartësi prej tri (3) paga mujore, që i ka marrë për tre muajt e fundit. Ndërsa 

lidhur me kërkesëpadinë për pagat jubilare, po ashtu kjo marrëveshje në nenin 52 par.1 
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nënpar.3 parasheh ‘’I punësuari, ka të drejtë në shpërblimin jubilar dhe atë.....për 30 vjet të 

përvojës në punë pandërprerë, punëdhënësi i fundit, në vlerë të tri pagave mujore të tij’’. 

 

 

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

përgjithshme kolektive të Kosovës në nenin 52.1.3 parashihet i punësuari ka të drejtë në 

shpërblimin jubilar edhe atë ‘’për 30 vite përvojë pune pandërprerë te punëdhënësi fundit, në 

vlerë të tri pagave mujore të tij’’, pasi që vlera e një page mujore në 3 muajt e fundit ka qenë 

654,81€, i ka llogaritur 3 paga në vlerë prej 654,81€x3=1,964.43€. 

  

Në pjesën hyrëse respektivisht  në nenin 1 të marrëveshjes së përgjithshme kolektive është e 

përcaktuar qartë se kush përfiton nga kjo marrëveshje kolektive e që në rastin konkret paditësi 

e ka shfrytëzuar një të drejtë pasi që e njëjta përfiton nga kjo marrëveshjes së përgjithshme 

kolektive për faktin se me rastin e daljes së tij në pension, marrëveshjes së përgjithshme 

kolektive ka qenë në fuqi. 

 

Se paditësi F.M. ka qenë në marrëdhënie pune tek e paditura gjykata e vërtetoi nga kontrata e 

punës e datës 12.03.2001 deri më dat.14.03.2020 dhe po ashtu ky fakt nuk ishte kontestues 

midis palëve ndërgjyqësore 

 

Sa i përket pretendimit të paditurës se Marrëveshja  e përgjithshme kolektive  e Kosovës e 

nënshkruar me 18.03.2014, e cila ka hyrë në fuqi me 15.01.2015, dhe kjo marrëveshje ka 

plotfuqishmëri prej 3 viteve, kurse paditësja ka dalur në pension me dt.14.03.2020, gjykata i 

vlerësoi si të pabazuar sepse neni 81 par.2  i kësaj marrëveshje përcakton se ‘’ nëse nga 

MPKK, pasi që i skadon afati i përcaktuar, nuk tërhiqet asnjëra palë, zbatimi i saj vazhdon 

edhe për 1 vit’’ , çka nënkupton se në kohën kur ka dalur në pension ka pasur fuqi ende kjo 

kontratë, pasi që e njëjta nuk është tërhequr nga jo marrëveshje e përgjithshme kolektive, dhe 

se paditësi 30 vite përvojë pune i ka bërë me datës 31.12.2018, pra në kohën kur kjo kontratë 

ka qenë në fuqi. 

Gjithashtu sa i përket pretendimit të paditurës së kompetencë për të vendosur në këtë çështje 

dhe se procedura e pajtimit duhet të vendoset pranë këshillit ekonomik gjykata i vlerësoi si të 

pabazuara sepse me vendimi n me nr.07/1-01 SAP-P/1228 të datës 26.02.2020  e paditura e ka 

kompensuar paditësin e me 3 paga përcjellëse, dhe se është e palogjikshme që të ketë 
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kompetencë për paga përcjellëse, ndërsa mos të ketë kompetencë për paga jubilare, kur të dy 

këto kompensime rrjedhin nga Marrëveshja e Përgjithshme Kolektive. 

 

Gjykata në lartësinë e aprovuar të kompensimit të tri pagave jubilare paditësit ia ka njohur të 

drejtën e kamatës nga dita e paraqitjes padisë  deri në pagesën definitive në kuptim të nenit 382 

të LMD-së. 

 

Gjykata vendimin mbi shpenzimet e procedurës kontestimore e mbështeti në nenin 452.1 të 

LPK-së, andaj obligohet e paditura që paditëses t’ia paguaj shpenzimet e procedurës në shumë 

të përgjithshme prej 259 € dhe atë për përpilim të padisë shumën prej 104 €, për një seance të 

avokatit shumën prej 135 €, si dhe për taksë gjyqësore për padi në shumë prej 20€. 

 

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

 

GJYKATA THEMELORE NË FERIZAJ 

DEPARTAMENTI I PËRGJITHSHËM 

C.nr.880/20 e datës 28 tetor 2020 

Gjyqtarja 

Mirlinda Bytyqi- Rexhepi 

 

KËSHILLA JURIDIKE: Kundër këtij aktgjykimi është e lejuar ankesa në afatin prej 7 ditësh, 

nga dita e pranimit, Gjykatës së Apelit në Prishtinë, përmes kësaj gjykate. 


