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                        REPUBLIKA E KOSOVËS / REPUBLIKA KOSOVA 

                                                                                                                                                                                                                                                                              

                                                                                                                            C.nr.3931/19 

                     

GJYKATA THEMELORE  NË PRISHTINË, DEPARTAMENTI I PËRGJITHËM, Divizioni 

Civil, me gjyqtaren Naime Ahmeti, në çështjen juridike kontestuese të paditëses M.F. nga P., të 

cilin sipas autorizimit e përfaqëson av.M. H. nga P., kundër të paditurës Posta e Kosovës-

Prishtinë, për shkak të pagesës së shpërblimit jubilar, pas përfundimit të shqyrtimit kryesor - 

publik të mbajtur, në prani të përfaqësuesit të paditësit dhe përfaqësueses të autorizuar të 

paditurës, me datë 31.03.2021 mori këtë: 

 

A K T GJ Y K I M 

 

I. REFUZOHET padia dhe kërkesëpadia e paditëses M. F. nga P., me të cilën ka kërkuar që të 

detyrohet e paditura Telekomi i Kosovës SH.A me seli në Prishtinë, që paditësit  në emër të 

shpërblimit jubilar, t’ia paguaj një pagë përcjellëse për pension dhe tri paga jubilare, në shumë 

të neto pagës 959.28 euro dhe 3 pagave në të njëjtën shumë e në shumë të përgjithshme 

3,837.12 euro me kamatë ligjore 8 %, të gjitha këto në afat prej 7 ditësh, nga dita e marrjes së 

aktgjykimit nën kërcënim të përmbarimit me dhunë, si e pa bazuar.  

 

II. Secila palë i bartë shpenzimet e veta procedurale. 

 

 

A r s y e t i m 

  

Paditësi nëpërmes të autorizuarit në padi por edhe gjatë seancës ka kërkuar që të obligohet e 

paditura që paditësit, t’ia njoh të drejtën në pagesën e një page përcjellëse për pension dhe tri 

paga jubilare, në shumë të neto pagës 959.28 euro dhe 3 pagave në të njëjtën shumë e në 

shumë të përgjithshme 3,837.12 euro. Më tutje ka shtuar se kërkesëpadinë e tij paditësi e ka 

mbështetur në Marrëveshjen e Përgjithshme Kolektive të Kosovës  nga neni 52 dhe 53, 

meqenëse paditësi ka përvojë pune te e paditura më shumë se 30 vite, i njëjti i është drejtuar 

me kërkesë të paditurës për kompensimin e pagës jubilare, mirëpo e paditura ia ka refuzuar 

kërkesën duke theksuar se pretendimet e parashtrueses së ankesës së një e drejte e tillë për 

pagesat e pagave jubilare i takojnë sipas Marrëveshjes së Përgjitshme Kolektive është i 

pabazuar pasi që sipas nenit 90 par.4 i Ligjit të Punës thuhet se Marrëveshjet Kolektive mund 

të lidhen për një periudhë të caktuar me kohëzgjatje jo më shumë se tri vite ndërkaq që një 

marrëveshja e tillë ka skaduar pasi që e njëjta është lidhur me datë 18.03.2014 kurse kërkesa 

për pagën jubilare është paraqitur jashtë afatit dhe dhe atë me datë 30.09.2019, përkatësisht pas 

skadimit të Marrëveshjes së përgjithshme Kolektive. Meqenëse paditësit i janë paguar tri paga 

në emër të pagave përcjellëse në pension, ka pas për obligim edhe pagesën  në emër të 

shpërblimit jubilar. Ka theksuar se, kërkesëpadia është e afatshme, meqenëse Ligji i Punës ka 

rregulluar çështjen e afatshmërisë për realizimin e kërkesave monetare në kohëzgjatje prej tre 
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vite bazuar në nenin 87 të Ligjit të Punës, duke theksuar se paditësi e gëzon të drejtën në 

kompensimin në vlerën e tri pagave mujore të tij në emër të shpërblimit jubilar, duke 

propozuar gjykatës që pas administrimit të provave kërkesëpadinë ta aprovoj në tërësi si të 

bazuar.  

 

Shpenzimet e procedurës i ka kërkuar. 

 

Përfaqësuesi i autorizuar i të paditurës me përgjigjeje në padi si dhe në seancë, e ka 

kundërshtuar në tërësi kërkesëpadinë e paditësit, pasiqë ka konstatuar se është në kundërshtim 

të plotë me dispozitën e nenit 253.1 të LPK-së dhe nenit 90 par 4 dhe 5 i Ligjit të Punës 

nr.03/L-2012 sepse padia përkatësisht petitumi i saj nuk përmban kërkesën në pikëpamje të 

qështjes kryesore dhe kërkesave aksesore, padia nuk përmban bazën juridike, faktet mbi të cilat 

paditësi e bazon kërkesën, provat me të cilat vërtetohen poashtu ka theksuar se paditë të cilat 

janë të kuptueshme dhe jo të plota nuk përmbajnë bazë ligjore faktet mbi të cilat e bazon 

kërkesën në pikëpamje të qështjes kryesor andaj Gjykata sipas detyrës zyrtare duhet ta hudhë 

poshtë në kuptim të nenit 909 par 2 dhe nenit 102 të LPK-së.  

 

E paditura poashtu konsideron  se në bazë të Ligjit të Punës nr.03/L-20212 nuk është e 

përcaktuar se punëdhënësi është i obliguar që punëtorit me rastin e arritjes së moshës 65 

vjeqare dhe shkuarjes në pension i takon e drejta në pagesën e një page përcjellëse dhe tri 

pagave jubilare përkundrazi e paditura cështjen e pagesës së pagës përcjellëse dhe asaj jubilare 

për punëtorët e saj e ka të rregulluar me aktin e mbrendshëm –Rregulloren për rregullimin e 

marrëdhënies së punës për punëtorët e Postës së Kosovës nr.01.-125/15 datë 15.01.2015 andaj 

ka kërkuar që padia dhe kërkesëpadia e paditëses M.F. të refuzohet në tërësi si e pabazuar. 

     

Shpenzimet e procedurës nuk i ka kërkuar. 

 

Për të vlerësuar drejtë dhe për të vërtetuar gjendjen faktike lidhur me çështjen juridike konkrete 

në shqyrtimin kryesor - publik të mbajtur me datë 24.03.2021, me propozimin e palëve gjykata 

bëri administrimin e provave të gjithmbarshme e si më të rëndësishme nxori:1.Kërkesa e 

paditëses për pagesën e pagave e protokolluar tek e paditura ne nr.01-1986 e dt. 

30.09.2019,2.Vendimi i të paditurës nr.01-2154/19 e dt.17.10.2019, 3.Vendimi nr.01-3157/16 e 

dt 02.11.2016, 4.Vendimi i dt.23.12.2016 i MPMMS-Departamenti i Pensioneve, 5.Lista e 

pagave për vitin 2016 për paditësen, 6.Rregullorja për punonjësit e Postës së Kosovës nr.01-

125/15 e dt.15.01.2015.  

 

Gjykata konstatoi se në mes të palëve ndërgjegjes nuk ka qenë kontestuese fakti se paditësi ka 

qenë në marrëdhënie pune te e paditura dhe nuk ka qenë kontestuese se paditësit i është 

ndërprerë marrëdhënia e punës me dt. 03.12.2016, për shkak të shkuarjes në pension, për arsye 

se i njëjti ka arritur moshën 65 vjeçare.   

Kontestuese në mes të palëve ka qenë pagesa e tre pagave jubilare, meqenëse e paditura ka 

theksua se kjo kërkesë është parashkruar konform dispozitave të LMD-së, e po ashtu padia 

është ushtruar në kohën kur tani më nuk është në fuqi Marrëveshja Kolektive.  

Pasi që Gjykata bëri vlerësimin e secilës provë veç e veç dhe të gjithave së bashku, mbështetur 

në dispozitat nga neni 8 i Ligjit për Procedurën Kontestimore (LPK-së) arriti në përfundimin se 

në këtë çështje juridike kontestimore duhet vendosur si në dispozitiv të këtij aktgjykimi, për 

këto arsye: 
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Nga Vendimi me nr.01-3157/2016 të dt.02.11.2016, rezulton se paditësit i është ndërprerë 

marrëdhënia e punës me dt.03.12.2016, për shkak të shkuarjes në pension pasi që i njëjti i ka 

mbushur 65 vjet.  

Nga lista e pagimit te pagave përcjellëse Maj 2018 Gjykata vërtetoi se e paditura i ka paguar 

paditësit ne emër te 3 pagave përcjellëse për pension shumen prej 3.744,11€. 

Me Marrëveshjen Kolektive  në nenin 53 është përcaktuar ‘’I punësuari me rastin e pensionimit  

gëzon të drejtën në pagën përcjellëse në lartësi pre tre (3) paga mujore që i ka mare për tre(3) 

muajt e fundit’’. 

 

Me nenin 90 par.4 të Ligjit të Punës është e përcaktuar ‘’Marrëveshja Kolektive mund të lidhet 

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

 

Duke ju referuar provave në shkresat të lëndës dhe pretendimeve të paditurës të paraqitur me 

përgjigje në padi dhe në seancën e shqyrtimit kryesor të çështjes, gjykata ka ardh në përfundim 

se kërkesë padia e paditësit duhet refuzuar, duke qene se paditësi e ka ushtruar padinë në kohën 

kur nuk ishte në fuqi Marrëveshja Kolektive.  

 

Gjykata konstaton se Marrëveshja e Përgjithshme Kolektive e Kosovës, ka hyrë në fuqi me 

dt.01.01.2015 dhe kohëzgjatja e saj është jo më pak se tre (3) vite, afati i ka skaduar me 

dt.31.12.2018, duke u bazuar në Ligjin e Punës neni 90 pika 4, ndërsa paditësi ka ushtruar 

padinë me dt.14.10.2019, pra 10 muaj pasi që i ka skaduar afati. 

 

Gjykata në pajtim me dispozitat e nenit 450 të LPK-së, ka vendosur që secila palë ti bartë 

shpenzimet e veta procedurale.  

 

Prandaj, bazuar në të lartcekurat dhe duke ju referuar nenit/eve 4, 5, 7, 8 dhe 10 lidhur me 

nenin 143  të Ligjit mbi Procedurën Kontestimore (LPK), gjykata vendosi si në dispozitiv të 

këtij aktgjykimi.      

        

                                         GJYKATA THEMELORE  NË  PRISHTINË 

                                          C.nr.3931/19,  datë 31.03.2021              

                                                                                                                G j y q t a r j a, 

                               Naime Ahmeti 

 

  

KËSHILLË  JURIDIKE: Kundër këtij aktgjykimi është e lejuar ankesa në afat prej 7 ditësh, 

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


