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Numri i lëndës: 2019:240275 

Datë: 11.01.2021 

Numri i dokumentit:     01398347 

                                                                            C.nr.575/19 

 

GJYKATA THEMELORE NË PRISHTINË, Departamenti i Përgjithshëm, gjyqtari Dren 

Rogova, në çështjen juridike kontestimore të paditësit Sh. B., nga P., rr. “...”, nr. ... të cilin sipas 

autorizimit e përfaqëson Av. J. O., nga P., kundër të paditurës Kompania Kosovare për 

Distribuim dhe Furnizim me Energji Elektrike (KEDS), me seli në Prishtinë, të cilën e 

përfaqëson F. H., sipas autorizimit, për shkak të kërkesës për pagesën e pagave përcjellëse në 

pension dhe atyre jubilare, pas shqyrtimit kryesor publik të mbajtur, me datën 07.10.2020, me 

datë 11.01.2021 mori këtë: 

 

A  K  T  G  J  Y  K  I  M 

 

I. REFUZOHET SI E PABAZUAR kërkesëpadia e paditësit Sh. B., nga P., me të cilën 

ka kërkuar që të “detyrohet e paditura Kompania Kosovare për Distribuim dhe Furnizim me 

Energji Elektrike (KEDS), me seli në Prishtinë, që paditësit t’ia paguaj në emër të tri pagave 

jubilare shumën e tërësishme prej 2063.89 €, dhe në emër të tri pagave përcjellëse me rastin e 

pensionimit shumën prej 2063.89 €, të gjitha këto në shumë të tërësishme prej 4127.70 €, dhe 

atë me kamatë ligjore prej 8%, e cila fillon të rrjedhë që nga data e ndërprerjes së marrëdhënies 

së punës 24.05.2018 e deri në pagesën definitive, të gjitha në afat prej 7 ditësh nga pranimi i 

këtij aktgjykimi, nën kërcënimin e përmbarimit të detyrueshëm, si dhe t’i paguaj shpenzimet e 

procedurës”. 

 

II. Secila palë i bartë shpenzimet e veta procedurale 

                                                               A  r  s  y  e  t  i  m 

 

Paditësi Sh. B., nga Prishtina, përmes të autorizuarit të tij Av. J. O., ka ushtruar padi për pagesën 

e pagës përcjellëse në pension dhe pagës jubilare, kundër të paditurës KEDS, me seli në Prishtinë. 

Në padi ka parashtruar se paditësi është punëtor i të paditurës sipas kontratës së punës 7288 i 

caktuar në pozitën elektricist, deri me dt. 25.05.2018 kur ka arritur moshën e pensionimit dhe i 

është ndërprerë marrëdhënia e punës. Paditësi përvojë pune te e paditura ka më shumë se 40 vite. 

Bazuar në marrëveshjen kolektive, Neni 52, par.1, pika 1.1. i punësuari ka të drejtë në shpërblim 

jubilar për tri paga të cilat i paguan punëdhënësi. Ka theksuar se punëdhënësi është dashur që 

shpërblimin jubilar t’ia paguaj punëtorit në afat prej një muaji pas plotësimit të kushteve ligjore 

nga Neni 52 parag. 1.2 dhe par 2 i Marrëveshjes Kolektive.  

 

Duke iu referuar pohimeve në padi dhe deklarimeve të dhëna gjatë procesit gjyqësor, i autorizuari 

i paditësit në shqyrtimin kryesor ka kërkuar nga gjykata aprovimin e kërkesëpadisë si të bazuar, 

me arsyetimin se paditësi ka plotësuar kushtet e parapara me MPPK dhe atë nenin 52 dhe 53 pasi 

që para pensionimit i ka pasur mbi 40 vite përvoje pune meqenëse viti 40 konsiderohet vit jubilar 

por meqenëse MPPK nuk ka paraparë shpërblim për vitin e 40 jubilar konsiderojmë që duhet të 

zbatohet analogjia juridike përkatësisht dispozita e nenit 52.par 3 e MPPK. Gjithashtu e paditura 
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në rastin e pensionimit nuk i ka paguar paditësit tri paga përcjellëse të cilat ka pasur obligim që 

ti paguajë edhe bazuar në MPPK por edhe në aktet e brendshme me të cilat e rregullon çështjen 

e marrëdhënies së punës. E paditura në përgjigje në padi thirret se nuk ka obligim që të respektojë 

marrëveshjen me MPPK pasi që e njëjta nuk është nënshkruese e saj mirëpo e paditura 

marrëdhënien e punës me këtë të punësuar e ka të rregulluar me kontratë pune dhe atë në harmoni 

me ligjin e punës, MPPK dhe rregulloren e punës, për më tepër shih nenet 5, 9, 11 të kontratës 

së punës. Andaj paditësi konsideron me të drejtë se kërkesëpadia është bazuar dhe i propozon 

Gjykatës që të njëjtën ta aprovojë në tërësi si në petitum të padisë. 

 

E paditura ka parashtruar përgjigje në padi, me të cilën e ka kontestuar bazën e kërkesëpadisë, 

me arsyet se paditësi ka qenë i punësuar në KEK nga viti 1971 e deri në vitin 2013 kur është bërë 

privatizimi i distribucionit. Mbi bazën e kësaj paditësi përvojën prej 30 vitesh e ka arritur në vitin 

2001, ndërsa përvojën prej 40 vitesh në vitin 2011. Në vitin 2011 nuk ka ekzistuar Kontrata 

Kolektive, mbi të cilin akt paditësi e mbështet kërkesëpadinë. Mbi të njëjtën bazë të mungesës 

së bazës ligjore, e paditura e ka kundërshtuar edhe kërkesën për pagesën e pagave përcjellëse në 

pension.    

 

E autorizuara e të paditurës gjatë shqyrtimit kryesor dhe në fjalën përfundimtare e ka 

kundërshtuar padinë dhe kërkesëpadinë e paditësit si të pabazuar me arsyetimin se Pretendimet 

e paditësit se të njëjtit i takojnë tri paga jubilare dhe përcjellëse janë në tërësi të pabazuara për 

faktin së paditësi ka mbushur 30 vite përvojë pune në vitin 2001, gjatë kohës sa ka qenë duke 

punuar në KEK dhe në kohën kur marrëveshja kolektive e vitit 2015 nuk ka ekzistuar andaj 

marrëveshja  e tillë nuk mund të ketë efekt retroaktiv dhe të zbatohet në rastin konkret pasi që e 

drejta objektive mbi bazë e së cilës paditësi do të realizonte të drejtën e tij subjektive nuk ka 

ekzistuar. E paditura nuk i ka marrë përsipër detyrimet sipas MPPK e po ashtu nëse analizohet 

marrëveshja kolektive në nenin 52 par.1, pika 1.3 thuhet se i punësuari ka të drejtë në shpërblimin 

jubilar dhe atë për 30 vite në punë të pandërprerë tek punëdhënësi i fundit në vlerë prej tri pagave 

mujore. E paditura e godet kërkesën e paditësit edhe për faktin se e njëjta ka arritur afatin e 

parashkrimit dhe se paditësi ka rënë në vonesë dhe kërkesëpadia është parashkruar pasi që 

paditësi 30 vite të përvojës së punës ka mbushur në vitin 2001 ndërkaq të gjitha kërkesat sipas 

Ligjit të punës parashtrohen për tri vite, kurse paditësi e ka ushtruar me datë 28.02.2019. Andaj 

i propozojë Gjykatës refuzimin e kërkesëpadisë. 

 

Për vlerësimin e drejtë dhe për të plotë të gjendjes faktike, gjykata në shqyrtimin kryesor publik, 

bëri administrimin e të gjitha provave të propozuara nga palët, dhe atë: Vendimi për shkëputjen 

e kontratës së punës nr.5432 i datës 24.05.2018, Kartela e punëtorit Sh. B. së bashku me detajet 

mbi pagën mujore, Kontrata e Punës nr.7288/4749 e datës 01.12.2014, Kartela e punëtorit Sh.B. 

e lëshuar nga KEK. 

 

Gjykata pasi bëri vlerësimin e secilës provë veҫ e veҫ dhe të gjithave së bashku, mbështetur në 

dispozitat e nenit 8 të Ligjit të Procedurës Kontestimore (LPK), gjeti se kërkesëpadia e paditësit 

është e pabazuar, andaj vendosi si në dispozitiv të këtij aktgjykimi. 

 

Në mes të palëve ndërgjyqëse nuk ishte kontestuese fakti se paditësi është i punësuar te e paditura 

për më shumë se tridhjetë vite dhe atë ka filluar punën me paraardhësen e paditëses Korporata 

Energjetike e Kosovës (KEK), në vitin 1971.  

Kontestuese në këtë çështje kontestimore ishte baza juridike e kërkesëpadisë, respektivisht fakti 

se paditësit a i takon pagesa për shpërblimin jubilar konform Marrëveshjes Kolektive e cila ka 

skaduar në vitin 2018. 
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Duke qenë se raporti i punës mes paditësit si punëmarrës dhe të paditurës si punëdhënës nuk 

ishte kontestues, e as pensionimi i paditësit, ndërsa provat të cilat gjenden në shkresat e lëndës 

vërtetojnë kohën e punësimit dhe daljes në pension, Gjykata nuk e pa të nevojshme t’i vlerësojë 

provat veç e veç, por u lëshua vetëm në vlerësimet e bazës juridike të kërkesëpadisë. 

Pas analizimit dhe vlerësimit të provave të administruara gjykata erdhi në përfundim se 

kërkesëpadia e paditësit është e pabazuar dhe e njëjta duhet të refuzohet. Kjo për faktin se kërkesa 

për kompensimin e pagës përcjellëse në pension, nuk gjen mbështetje ligjore në Marrëveshjen e 

Përgjithshme Kolektive e Kosovës (MPKK), respektivisht është në kundërshtim me dispozitat 

ligjore që kanë të bëjnë me hyrjen në fuqi të kontratës kolektive, përkitazi me nenin 82 MPKK.  

 

Sipas kësaj dispozite Marrëveshja Kolektive ka hyrë në fuqi nga data 01.01.2015, ndërsa e njëjta 

ka pasur vlefshmëri deri me 31.12.2017, kur edhe i ka skaduar efekti juridik, konform Nenit 90 

par. 4 të Ligjit të Punës. Me këtë dispozitë ligjore është paraparë se “Marrëveshja Kolektive 

mund të lidhet për një periudhë të caktuar me kohëzgjatje jo më shumë se tri (3) vjet.”  

 

Mbi sipas dispozitave të lartcekura, e në bazë të gjendjes faktike, Gjykata ka vërtetuar se  paditësi 

ka arritur moshën e pensionimit me datë 25.05.2018, pra në kohën kur marrëveshja kolektive 

nuk ka qenë në fuqi. Të punësuarit paga përcjellëse në pension, sipas Nenit 53 të MPKK i takon 

me rastin e pensionimit, pra në datën kur të njëjtit i ka pushuar marrëdhënia e punës sipas fuqisë 

së ligjit për shkak të daljes në pension. Duke qenë se në këtë kohë, marrëveshja kolektive nuk ka 

qenë në fuqi, nuk ekziston as detyrimi i punëdhënësit për pagesën e kompensimit në rast të 

pensionimit.  

 

Sa i përket kërkesës për shpërblimin jubilar, Gjykata vlerëson se paditësi ka themeluar 

marrëdhënie pune në vitin 1971. Sipas kësaj, qëndrojnë thëniet e të paditurës se i njëjti tridhjetë 

(30) vite të përvojës së punës i ka arritur në vitin 2001, kohë kjo kur kontrata kolektive nuk ka 

qenë në fuqi. Edhe pretendimi i palës paditëse se paditësi i ka pasur katërdhjetë (40) vite të 

përvojës së punës, e që me analogji duhet të zbatohet sikurse në rastin e të punësuarit me 30 vite 

të përvojës, nuk ka mbështetje ligjore. Kjo për faktin se paditësi 40 vite përvojë pune i ka arritur 

në vitin 2011, kur po ashtu nuk ka pasur kontratë kolektive të lidhur me punëdhënësit.   

 

Andaj, mbi bazën e fakteve të lartcekura, Gjykata gjen se nuk ekziston baza juridike për njohjen 

e të drejtave të kërkuara nga kontrata kolektive për paditësin. Rrjedhimisht i njëjti nuk ka të 

drejtë që në mënyrë retroaktive me padinë e ushtruar në vitin 2019 të kërkojë beneficione që 

rrjedhin nga marrëveshja kolektive para kësaj date. Nisur nga fakti se kemi të bëjmë me një 

kërkesë për pagë jubilare, që nënkupton pagesën e punëtorit për arritjen e viteve jubilare të punës, 

Gjykata vlerëson se kjo pagesë paguhet në atë vit jubilar të punës dhe jo në vitet tjera. Në rastin 

konkret, paditësi tridhjetë vite jubilare të punës, respektivisht katërdhjetë vite i ka arritur në vitin 

2001, përkatësisht në vitin 2011 kur nuk ka ekzistuar baza ligjore për këto pagesa.  

 

Së këndejmi, gjykata vlerëson se kërkesa e paditësit nuk ka bazë ligjore pasi që e kërkesa e tij 

nuk mund të mbështetet në marrëveshjen kolektive e cila në kohën kur paditësi ka arritur tridhjetë 

vite të përvojës së punës, nuk ka qenë në fuqi. 

 

Si përfundim, gjykata vendosi që kërkesëpadinë e paditësit ta refuzojë si të pa bazuar, pasi që e 

njëjta nuk ka bazë ligjore. 

Vendimin që secila palë t’i bartë shpenzimet e procedurës si në pikën II. të dispozitivit, gjykata 

e ka mbështetur në dispozitën nga neni 450, të Ligjit për Procedurën Kontestimore.  
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Prandaj, bazuar në të lartcekurat bazuar në dispozitat e nenit 143 dhe të Ligjit mbi Procedurën 

Kontestimore (LPK), gjykata vendosi si në dispozitiv të këtij aktgjykimi. 

 

                                     GJYKATA THEMELORE NË PRISHTINË 

                                                    C.nr.575/19, dt. 11.01.2020    
       

                                                      Gjyqtari 

Dren Rogova 

 

 

 

 

 

 

 

 

KËSHILLË JURIDIKE: Kundër këtij aktgjykimi pala e pakënaqur ka të drejtë ankese në afat 

prej 7 ditësh, nga dita e marrjes së të njëjtit, në Gjykatën e Apelit në Prishtinë, përmes kësaj 

Gjykate. 


