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Numri i lëndës: 2019:145933 

Datë: 24.08.2022 

Numri i dokumentit:     03358146 

 

 

 

                                      C.nr. 2021:234747 

 

  GJYKATA THEMELORE FERIZAJ-Dega Kaçanik, si gjykatë civile e shkallës së 

parë, gjyqtari Burhan Berisha, duke vendosur në çështjen juridiko-civile, të paditësit D.Ç, nga 

Komuna Kaçanik, të cilin e përfaqëson avokat Flamur Troni me autorizim, kundër të paditurës 

Qeveria e Republikës së Kosovës, respektivisht Ministria e Punës dhe Mirëqenies Sociale në 

Prishtinë, për çështjen kontestuese Kompensim i pagave jubilare, pas mbajtjes së seancës, në 

procedurë të rivendosjes më datën 24.08.2022, merr këtë: 

 

 

A  K  T  G J  Y  K  I  M 

 

I. REFUZOHET, në tërësi si e pa bazuar kërkesëpadia e paditësit D.Ç, nga Komuna e 

Kaçanikut, me të cilën ka kërkuar kompensimin e pagave jubilare, në vlerë prej 2312.37€. 

 

II.DETYROHET paditësi D.Ç, nga Komuna Kaçanik, që të paguaj shpenzimet e 

procedurës kontestimore në shumë prej 30€ në emër të taksës për padi, në afat prej 15 

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

 

 

A r s y e t i m i 

 

  Paditësi me datë 26.03.2019, ka parashtruar padi pranë kësaj gjykate, kundër të 

paditurit Qeveria e Republikës së Kosovës, lidhur me pagesën e borxhit në emër të 
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kompensimit të pagave jubilare, duke theksuar se  pas arritjes së moshës 65 vjeçare, konform 

dispozitës së neni 62.1.4 të Ligjit të punës, kam përfunduar marrëdhënien e punës pas arritjes 

së pensionimit në muajin shtator të vitit 2018, nga e cila datë akoma nuk i kam marrë pagat 

jubilare, pasiqë sipas Kontratës Kolektive nga neni 52 i cili rregullon pagat jubilare lidhur me 

nenin 4 paragrafi 1 të kësaj marrëveshje kolektive, të punësuarit me rastin e marrjes së 

pensionimit i takon e drejta në tri paga jubilare, në lartësinë e mesatares së tri pagave mujore të 

fundit të të punësuarit.  

  

  I padituri në përgjigje në padi ka deklaruar se, paditësi D.Ç me vendimin nr.. dt. ... të së 

paditurës, është pensionuar  dhe hequr nga lista e pagave, ku më pastaj më datë 25.02.2019 i’u 

është drejtuar me kërkesë të paditurës për realizimin lidhur me tre paga jubilare, ku me 

vendimin numër 935, të datës 18.03.2019 e paditura e ka refuzuar kërkesën e paditësit, me 

arsyetimin se  pala paditëse ka pasur të drejtën e ankesës në afat prej 30 ditëve, të cilën ankesë 

pala paditëse e ka parashtruar jashtë afatit, duke u mbështur në Ligjin për Procedurën e 

përgjithshme Admistrive Nr.05/L-031 nga neni 127 (Afati kohor për parashkrimin e ankesës) e 

cituar “Ankesa duhet të parashtrohet brenda tridhjetë (30) ditëve nga data kur pala është 

njoftuar për aktin adminsitrativ”. 

 

  Gjithashtu e paditura e kundërshton kërkesëpadinë e paditëses, e cila padinë e ka 

mbështetur në marrëveshjen kolektive, gjegjësisht në nenet 52 dhe 53, duke vlerësuar këto  

pretendime të paditësit nuk kanë bazë ligjore pasiqë Marrëveshja e Përgjithshme Kolektive e 

Kosovës, nuk është në fuqi nga 31.12.2017, sepse Oda Ekonimike si partner i barabartë në 

Këshillin Ekonomiko-Social dhe nënshkruese e Marrëveshje së Përgjithshmë të Kosovës është 

tërhequr nga zbatimi i marrëveshjes tre (3) muaj para zbatimit të vlefshmërisë së saj, ku kishte 

filluar së zbatuari më datë 01.01.2015, në vlefshmëri prej tri vjet. 

 

  Gjykata në rastin konkret ka mbajtur shqyrtimin kryesorë në procedurë të rivendosjes 

më datën 01.08.2022, në të cilën seancë ka marrur pjesë i autorizuari i paditësit, ndërsa në anën 

tjetër e paditura është deklaruar përmes parashtresës në lidhje me seancën dhe pretendimet e 

saj.   

 

  Gjykata për ta vërtetuar në mënyrë të drejtë dhe të plotë gjendjen faktike në këtë çështje 

juridiko- civile me propozimin e palës paditëse, e zhvilloi procedurën e provave duke e bërë 
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leximin e këtyre provave të shkruara, u lexua: Vërtetimi me numër ..., kopja e dokumentit të 

identifikimit të paditësit, kërkesa e datës 25.02.2019 me nr. protokolli 13, përgjigja në padi e të 

paditurës e datës 29.01.2020, njoftimi nga Oda Ekonomike e Kosovës me numër 392, vendimi 

i komisionit për zgjedhjen e kontesteve dhe ankesave me nr.935 i datës 18.03.2019, lista e 

pagave për muajin Shtator të vitit 2018, akt emërimi me numër 226 i datës 16.04.2014, 

formulari i të dhënave për listën e pagave si dhe Vendimi për përfundimin e marrëdhënies së 

punës së datës 28.08.2018, pa pyetje dhe pa vërejtje.  

 

  Pas analizimit të provave në tërësi dhe të secilës veç e veç si dhe konform nenit 8 të 

LPK-së, dhe bindjes së lirë të gjykatës, Gjykata lidhur me këtë çështje kontestimore juridiko 

civile vërtetoi këtë gjendje faktike:   

 

   Paditësi ka qenë i punësuar tek e paditura deri më datën 28.08.2018, me ç’ rast ka dalë 

në pension dhe në po të njëjtën datë ka arritur jubileun 10 vjeqarë, e cila rrethanë apo institut 

juridik ka qenë i pa mbuluar ligjërisht për shkak të mungesës së bazës juridike në kohën e 

daljes në pension të paditësit. 

 

a) Se paditësi ka qenë në marrëdhënie punë tek e paditura dhe i njëjti është pensionuar 

sipas fuqisë ligjore me arritjen e moshës 65 vjet, këtë fakt gjykata e vërtetoi nga 

Vërtetimi ..., i datës 11.07.2014, dhe Akt Emërimi i datës 16.04.2014, si dhe Vendimi i 

datës 28.08.2018. 

 

            b) Se me rastin e daljes në pension të paditësit në vitin 2018, gjegjësisht më datë 

28.08.2018, ka qenë rrethanë juridike e pa mbuluar me dispozita konkrete, këtë fakt gjykata e 

vërtetoi nga: marrëveshja e përgjithshme kolektive e cila ka hyrë në fuqi, nga data 01.01.2015, 

e paraparë me nenin 82 të po të njëjtës marrëveshje, e cila sipas fuqisë ligjore, vlefshmërinë e 

saj e ka pasur deri më 01.01.2018, i cili afat është i paraparë me Ligjin nr.03/L-212, 

respektivisht neni 90 paragrafi 4 i këtij ligji, ku përcaktohet se “Marrëveshja kolektive mund të 

lidhet për një periudhë të caktuar me kohëzgjatjen jo më shumë e tri (3) vjet, e për më tepër 

Oda Ekonomike si partnerë i barabartë në Këshillin Ekonomiko-Social dhe nënshkruese e 

marrëveshjes së përgjithshme kolektive është tërhequr nga zbatimi i marrëveshjes 3 muaj para 

zbatimit të vlefshmërisë së saj, prandaj duke marrur parasysh këtë, gjykata ka ardhur në 

përfundim se paditësi me rastin e daljes në pension më datë 28.08.2018, ishte jashtë 
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dispozitave të marrëveshjes së përgjithshme kolektive dhe rrjedhimisht kërkesëpadia e paditësit 

është e pa bazuar ligjërisht. 

 

Gjykata i analizoi pretendimet e të autorizuarit të palës paditëse i cili deklaroi se 

kërkesëpadia e paditësit është e bazuar dhe se nuk qëndrojnë pretendimet as të palës 

kundërshtare dhe as qëndrimet e gjykatës së shkallës së dytë, në lidhje me dispozitat e 

aplikueshme të Marrëveshjes së Përgjithshme Kolektive, sepse MPK ka hyrë në fuqi më datën 

01.01.2015, për një periudhë 3 vjeqare, në nenin 82 paragrafi 2, është rregulluar se kjo kontratë 

vazhdon edhe për një vit, në rast se nuk tërhiqet asnjëra palë, e që në rastin konkret sipas nenit 

82, paragrafi 1, ku e përcakton formën e tërheqjes së ndonjërës palë, nuk është tërhequr asnjëra 

palë në këtë formë, prandaj konsideron se kjo marrëveshje ka qenë në fuqi deri më datën 

31.12.2018, gjithashtu ka theksuar se faktet e kontestuara nga ana e të paditurës dhe të gjeturat 

nga ana e Gjykatës së Apelit, në lidhje me vërtetimin e përvojës së punës, janë të pa 

qëndrueshme për shkak se ky fakt vërtetohet nga lista e pagave, ku për të gjithë të punësuarit 

shënohet përvoja e punës. 

 

Këtyre theksimeve gjykata nuk u’a dha besimin sepse të njëjtat ishin të pa 

qëndrueshme, kryesisht në aspektin e së drejtës materiale,  respektivisht zbatueshmërisë së 

marrëveshjes së përgjithme kolektive në aspektin kohor të saj. Prandaj rrjedhimisht edhe 

pretendimet tjera nga ana e përfaqësuesit të paditësit ishin të pa qëndrueshme. 

 

  Gjykata i analizoi edhe theksimet e palës së paditur i cili pretendimet dhe deklarimet i 

ka dhënë në formë të shkruar përmes parashtresës së datës 06.06.2022, i cili ka theksuar se nuk 

është kontestues fakti se paditësi ka qenë në marrëveshje pune tek e paditura duke u mbështetur 

në kontratën e punës. Po ashtu ka theksuar se nuk është kontestues se paditësi është pensionuar 

sipas fuqisë ligjore, me arritjen e moshës 65 vjet, ku edhe ka gëzuar të drejtën e një page me 

rastin e pensionimit. Paditësi me vendimit nr....të datës 30.08.2018 të së paditurës  është 

pensionuar dhe hequr nga lista e pagave, ku më datë 25.02.2019 i’u është drejtuar me kërkesë 

të paditurës për realizimin lidhur me tri pagat jubilare,  ku e paditura me vendimin nr.... të datës 

18.03.2019 ka refuzuar kërkesën e paditësit.  

 

Këtyre theksimeve gjykata u’a dha besimin e plotë sepse të njëjtat ishin në përputhje 

me gjendjen faktike të konstatuar si më lartë dhe të njëjtat ishin po ashtu në harmoni me bazën 
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juridike, rrespektivisht me MPK të Kosovës, prandaj gjykata vendosi si në dispozitiv të këtij 

aktgjykimi. 

 

 Gjykata e detyroi palën paditëse të paguaj shpenzimet e procedurës kontestimore në 

shumë prej 30€ në emër të taksës për padi, të parapara sipas udhëzimit administrativ 

nr.01/2017 të Këshillit Gjyqësorë të Kosovës, gjykata vendimi mbi shpenzimet e procedurës 

kontestimore e ka bazuar në nenin 452.1,453 dhe 449 të LPK-së. 

           

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

 

GJYKATA THEMELORE NE FERIZAJ 

C.nr.2021:234747, datë 24.08.2022 

                           

                                                                                                Gjyqtari:  

                                                                                                                Burhan Berisha

   

KËSHILLA JURIDIKE: 

Kundër këtij aktgjykimi është e lejuar ankesa  

në afat prej 15 ditësh nga dita e marrjes,  

ankesa i paraqitet Gjykatës së Apelit të Kosovës 

përmes kësaj gjykate në kopje të mjaftueshme. 

 


