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  C.nr. 481/2019 

 

GJYKATA THEMELORE NË PRISHTINË, Departamenti i Përgjithshëm, me gjyqtarin Nexhat 

Qallapeku, në çështjen juridike kontestimore të paditësit Sh.S.nga P., të cilin sipas autorizimit e 

përfaqëson J. O., avokat nga Prishtina, Rruga “....”, nr. ...., kundër të paditurës Korporata 

Energjetike e Kosovës SH.A. me seli në Prishtinë, Sheshi “Nëna Terezë”, nr. 36, të cilën sipas 

autorizimit e përfaqëson G. B., jurist, me objekt kontesti kompensimin e tri pagave për 

shpërblimin jubilar, me vlerë të kontestit 2,692,88 Euro, pas mbajtjes së shqyrtimit kryesor 

publik të datës 23.10.2020, të mbajtur në prani të përfaqësuesit të paditësit dhe përfaqësuesit të 

autorizuar të të paditurës, me datë 09.11.2020, mori këtë: 

 

 

A K T GJ Y K I M 

 

 

I. APROVOHET në tërësi e bazuar kërkesëpadia e paditësit Sh.S.nga P. dhe DETYROHET e 

paditura Korporata Energjetike e Kosovës SH.A. me seli në Prishtinë, që paditësit Shaip Salihu, 

në emër të tri pagave jubilare t’ia kompensoj shumën e tërësishme prej 2,692,88 Euro 

(dymijegjashtëqindenëntëdhjetedy euro e tetëdhjete e tetë cent), me  kamatën ligjore në lartësi 

prej 8%, e cila llogaritet nga data e paraqitjes së padisë në gjykatë, përkatësisht nga data 

22.02.2019, e gjerë në pagesën definitive, e të gjitha së bashku në afat prej shtatë (7) ditësh nga 

pranimi i këtij aktgjykimi, nën kërcënim të përmbarimit të detyrueshëm.  

 

II. DETYROHET e paditura që paditësit t’ia kompensoj shpenzimet e procedurës kontestimore 

në shumën e përgjithshme prej 279.20 € (dyqind e shtatëdhjetë e nëntë euro e njëzet cent), në 

afat prej shtatë (7) ditësh nga pranimi i këtij aktgjykimi, nën kërcënimin e përmbarimit të 

detyrueshëm.  

 

 

A r s y e t i m  
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Paditësi Sh.S. nga P., përmes të autorizuarit të tij, me datë 22.02.2019, në këtë Gjykatë ka 

ushtruar padi, kundër të paditurës Korporata Energjetike e Kosovës Sh.A. me seli në Prishtinë 

(tutje: KEK), për kompensimin e tri pagave për shpërblimin jubilar. Në padi si dhe gjatë 

shqyrtimit gjyqësor ka theksuar se paditësi ka qenë në marrëdhënie pune tek e paditura, me 

numër të punës 3003, ku ka mbi 30 vite përvojë pune dhe se të njëjtit, pasi që ka arritur moshën 

e pensionit, me datë 12.03.2019 i është ndërprerë marrë marrëdhënia e punës sipas fuqisë ligjore. 

Thekson se bazuar në nenin 52 paragrafi 3 të Marrëveshjes së Përgjithshme Kolektive të 

Kosovës, në rastin e pensionimit, për 30 vite të përvojës së punës së pandërprerë, punëmarrësit i 

takojnë tri paga jubilare, në vlerë të pagës mujore të tij, të cilën e paguan punëdhënësi. Ka shtuar 

se këtë të drejtë ia njeh edhe vet e paditura, e cila obligimin për paga jubilare ia ka njohur 

punonjëseve të saj përmes vendimit nr. 2244 të datës 10.04.2019 dhe plotësimit të atij vendimi 

me vendimin nr. 8261 të datës 23.08.2019. Më tej thekson se të paditurës, me datë 01.02.2019, 

i është paraqitur kërkesë për pagesën e pagave jubilare, e cila është refuzuar pa kurrfarë baze 

ligjore, me çka ka nuk ka përfillur as Marrëveshjen Kolektive të Kosovës. Mbi bazën e kësaj ka 

kërkuar nga gjykata që të aprovoj kërkesëpadinë e paditësit, ashtu që të detyroj të paditurën që 

në emër të tri pagave jubilare t’ia paguaj shumën e përgjithshme prej 2,692,88 Euro.  

Shpenzimet e procedurës kontestimore i ka kërkuar në bazë të Tarifës së Odës së Avokatëve të 

Kosovës dhe atë në emër të përpilimit të padisë shumën prej 104.00 Euro, në emër të përfaqësimit 

për dy seanca gjyqësore shumën prej 270.00 Euro, si dhe në emër të pagesës së taksës gjyqësore 

shumën prej 40.00 Euro. 

E paditura, nëpërmes së autorizuarit të tij, në përgjigje në padi, ashtu edhe gjatë shqyrtimit 

kryesor e ka kundërshtuar në tërësi kërkesëpadinë e paditësit si të pabazuar ku thekson se kërkesa 

e paditësit është parashkruar në kuptim të dispozitave të Ligjit për Marrëdhëniet e Detyrimeve 

për faktin se nga koha e arritjes së përvojës së punës prej 30 viteve pa ndërprerë e deri në kohën 

e paraqitjes së padisë kanë kaluar më shumë se 9 vite. Po ashtu kërkesa është parashkruar edhe 

në kuptim të nenit 87 të Ligjit të Punës pasi që kanë kaluar mbi 3 vite nga koha e hyrjes në fuqi 

të Marrëveshjes së Përgjithshme Kolektive e Kosovës e deri në dorëzimin e padisë dhe se padia 

nuk gjen mbështetje as në Kodin e Punës së të paditurës. Më tej thekson se sa i përket vendimit 

të të paditurës lidhur me njohjen e pagave jubilare, në këtë vendim është përcaktuar njohja për 

punëmarrësit të cilët kanë arrit 10, 20 dhe 30 vite të përvojës së punës, e që kjo njohje është në 

bazë të vullneti të paditës, e cila është më favorshme për punëmarrësit e saj, e që është një e 
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drejtë e cila është ma e favorshëm se dispozita e ligjit të punës. Kurse sa i përket kërkesëpadisë 

thekson se vlera e saj përfshinë edhe benifitet tjera, të cilat tejkalojnë pagën bazë të kontratës, e 

që në këtë percizim hynë edhe përvoja e punës, ushqimi dhe tjetër benifite, që nënkupton 

tejkalimin e pagës bazë të kontratë. Kjo vërtetohet edhe me realizimin e tri pagave përcjellës me 

rastin e pensionimit të paditësit. 

Shpenzimet e procedurës nuk i ka kërkuar. 

Me qëllim të vlerësimit të drejtë dhe vërtetimit të drejtë dhe të plotë të gjendjes faktike lidhur 

me çështjen konkrete juridike, gjykata në seancën e shqyrtimit kryesor ka administruar provat si 

në vijim: kontrata e punës me nr. 3003/0, e hyrë në fuqi me datë 01.03.2018, kartela e punëtorit 

me nr. 3003 e datës 14.02.2019, vendimi për ndërprerje e marrëdhënies së punës me numër të 

protokollit 55, datë 17.01.2019, vendimi me numër 2244, i datës 10.04.2019, vendimi numër 

8261 i datës 23.08.2019, për plotësimin e vendimit nr.2244, datë 10.04.2019, lidhur me pagat 

jubilare, kërkesa për pagesat e pagave jubilare e datës 30.01.2019 (prokotokoluar tek e paditura 

më 01.02.2019), dhe përgjigja me numër 815 e datës 07.02.2019, për përgjigjen në kërkesën e 

datës 01.02.2019 .  

Gjykata pas vlerësimit të pohimeve të palëve ndërgjyqëse dhe provave të lartcekura, në kuptim 

të nenit 8 të Ligjit Nr. 06/L-003 për Procedurën Kontestimore (tutje: LPK), me kujdes dhe me 

ndërgjegje ka çmuar çdo provë veç e veç dhe të gjitha së bashku, dhe ka gjetur se kërkesëpadia 

e paditësit është e bazuar, duke vendosur sikurse në dispozitiv të këtij aktgjykimi, dhe atë për 

arsyet si në vijim:  

Nga leximi i kontratës e punës me nr. 3003/0, e datës 01.03.2018 e lidhur në mes të paditësit dhe 

të paditurës, gjykata ka konstatuar se paditësi ishte në marrëdhënie pune tek e paditura në detyrat 

e punës si Epror i OKR-SM, kurse pagë bruto ka realizuar në shumën prej 770.00 Euro në muaj.  

Nga leximi i kartelës së punëtorit Sh.S.me nr. 3003 e datës 14.02.2019, gjykata ka konstatuar se 

paditësi ka qenë në marrëdhënie pune të pandërprerë tek e paditura që nga viti 1980 e deri në 

ndërprerjen e marrëdhënies së punës 12.03.2019, pasi që është arritur mosha e pensionimit. 

Nga leximi i vendimit me numër të protokollit 55, datë 17.01.2019, gjykata ka konstatuar se 

paditësi me datë 12.03.2019, i është ndërprerë marrëdhënia e punës sipas fuqisë ligjore – sipas 

bazës së mbushjes së 65 viteve moshë dhe deri në pensionim ka pasur 39 vite e 2 muaj e 9 ditë 

përvojë pune.  
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Nga leximi i vendimit numër 2244 të datës 10.04.2019 të nxjerr nga e paditura, gjykata ka 

konstatuar se e paditura – Drejtori Menaxhues i saj, ka vendosur që të konsideroj të pranueshëm 

detyrimin e pagave jubilare për periudhën 2015-2017, si dhe në vazhdim.  

Nga leximi i vendimit numër 8261 të datës 23.08.2019 për plotësimin e vendimit nr.2244 të datës 

10.04.2019 lidhur me pagat jubilare, të nxjerr nga e paditura, gjykata ka konstatuar se e paditura 

KEK ka vazhduar me njohjen e obligimit për pagesën e pagave jubilare për të gjithë të punësuarit 

e saj që plotësojnë kushtet deri me datë 31.12.2019.  

Nga leximi i kërkesës për pagesën e pagave jubilare, e datës 30.01.2019, e protokolluar tek e 

paditura me numër të protokollit 99 të datës 01.02.2019, gjykata ka konstatuar faktin se paditësi 

i është drejtuar me kërkesë të paditurës për realizimin e të drejtës së tij për kompensimin me tri 

paga jubilare.  

Nga leximi i përgjigjes së të paditurës KEK me numër nr. 815 të datës 07.02.2019 lidhur me 

kërkesën e paditësit të datës 01.02.2019, gjykata ka konstatuar faktin se paditësja ka refuzuar 

kërkesën e paditësit me të cilën ka kërkuar kompensimin në emër të tri pagave jubilare nga e 

paditura.  

Nga leximi i pasqyrës së pagës për paditësin, për periudhën Dhjetor 2018 e datës 14.01.2019, 

gjykata ka konstatuar se paditësi pagën e fundit e ka realizuar (para dorëzimit të padisë) në 

shumën neto prej 897.62 Euro.  

Me nenin 4 paragrafi 1 i Ligjit Nr. 03/L-212 të Punës parashihet se “Kontrata Kolektive nuk 

mund të përmbajë të drejta më pak të favorshme për të punësuarin dhe punëdhënësin se sa të 

drejtat e përcaktuara me këtë ligj”. Ndërsa, në nenin 90 i këtij ligji parashihet se “1. Marrëveshja 

kolektive mund të lidhet ndërmjet: 1.1. organizatës së punëdhënësve ose përfaqësuesit të tij, dhe 

1.2. organizatës së të punësuarve ose kur nuk ekzistojnë organizata, marrëveshjen mund ta lidhin 

edhe përfaqësuesit e të punësuarve; 2. Marrëveshja Kolektive mund të lidhet në: 2.1. në nivel të 

vendit, 2.2 nivel të degës; 2.3. nivel të ndërmarrjes. 3. Marrëveshja Kolektive mund të jetë në 

formë të shkruar, në gjuhët zyrtare të Republikës së Kosovës. 4. Marrëveshja Kolektive mund të 

lidhet për një periudhë të caktuar me kohëzgjatje jo më shumë se tri (3) vjet. 5. Marrëveshja 

Kolektive vlen për ata punëdhënës dhe punëmarrës të cilët marrin përsipër detyrimet e 

përcaktuara me Marrëveshjen e tillë Kolektive. 6. Marrëveshja Kolektive nuk mund të përfshijë 

dispozita të tilla që kufizojnë të drejtat e të punësuarve që kanë si pasojë kushte më pak të 

favorshme të punës sesa ato të përcaktuar në këtë ligj”. 
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Po ashtu në nenin 52 paragrafi 1.3 të Marrëveshjes së Përgjithshme Kolektive të Kosovës, e cila 

ka hyrë në fuqi nga data 01.01.2015, parashihet se punëtorit i takon shpërblimi jubilar “për 30 

vjet të përvojës së punës pandërprerë, te punëdhënësi i fundit, në vlerë të tri paga mujore të tij”. 

Në mes të palëve ndërgjyqëse nuk është kontestuese se paditësi ishte në marrëdhënie pune tek e 

paditura, gjë e cila vërtetohet edhe përmes kontratës së punës me nr. 3003/0, e datës 01.03.2018, 

i caktuar në detyrat e punës si Epror i OKR-SM dhe se me datë 12.03.2019 ishte pensionuar, gjë 

që vërtetohet me vendimin për ndërprerjen e marrëdhënies së punës sipas fuqisë ligjore me 

numër të protokollit 55, i datës 17.01.2019.  

Çështja kryesore kontestuese në mes të palëve ndërgjyqëse mbetet, nëse paditësi për 30 vite 

përvoje të punës i takon shpërblimi jubilar në vlerë të tri pagave mujore si dhe nëse kërkesa për 

kompensimin e tillë a është paraqitur brenda afatit të paraparë ligjor.  

Në bazë të gjendjes faktike të vërtetuar dhe provave të administruara në këtë çështje 

kontestimore, gjykata ka ardhur në përfundimin se kërkesëpadia e paditësit duhet të aprovohet 

në tërësi. Kjo ngase në bazë të provave të administruara është vërtetuar se paditësi ishte në 

marrëdhënie pune tek e paditura që nga data 04.01.1980 e deri më 12.03.2019, kurse ka më tepër 

se 30 vite të përvojës së punës së pandërprerë. Paditësi kishte parashtruar kërkesë pranë organeve 

të të paditurës në procedurë administrative për kompensimin e pagave jubilare. Kjo është 

vërtetuar në bazë të provave të administruara. Në rastin konkret, gjykata gjatë vendosjes lidhur 

me këtë çështje vlerësoi dispozitat ligjore të cekura në Kontratën e Përgjithshme Kolektive të 

Kosovës, ku me nenin 3 të saj parashihet se “dispozitat e së cilës aplikohen në tërë territorin e 

Kosovës”, ndërsa me nenin 4 është paraparë se “dispozitat e kësaj kontrate janë të zbatueshme 

për të gjithë punëdhënësit të cilët në çfarëdo mënyre kryejnë veprimtari ekonomike, jo 

ekonomike dhe shërbime civile”. Po ashtu, me nenin 52 është paraparë e drejta për paga jubilare 

për 30 vite të përvojës së punës së pandërprerë, te punëdhënësi i fundit, në vlerë të tri pagave 

mujore të tij. Kjo e drejtë nga Marrëveshja e Përgjithshme Kolektive ishte njohur nga e paditura 

për të gjithë punëmarrësit e saj me vendimin e datës 10.04.2019 me numër 2244 dhe se i njëjti 

vendim ishte plotësuar me vendimin e datës 23.08.2019, me numër 8261, me të cilin njohja e 

obligimit për pagesën e pagave jubilare është vazhduar deri me datë 31.12.2019. Andaj, në bazë 

të provave të lartcekura, gjykata ua fali besimin e plotë, gjeti se të njëjtat janë të besueshme dhe 

përputhen në tërësi me gjendjen faktike të vërtetuar.  

Duke qenë se ka lindur e drejta e paditësit për të kërkuar në rrugë gjyqësore realizimin e të drejtës 

për shpërblim jubilar, e njëjta është e legjitimuar që të kërkoj përmbushjen e detyrimit nga e 
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paditura, së këndejmi, paditësi ka rolin e kreditorit kurse i padituri rolin e debitorit. Në kuptim 

të nenit 245 të Ligjit Nr. 04/L-077 për Marrëdhëniet e Detyrimeve “Kreditori në marrëdhëniet e 

detyrimit ka të drejtë që prej debitorit të kërkoj përmbushjen e detyrimit, ndërsa debitori ka për 

detyrë ta përmbushë atë me ndërgjegje dhe në tërësi, në përputhje me përmbajtjen e tij”. 

Rrjedhimisht, me aplikimin e dispozitës së lartcekur dhe në bazë të gjendjes së vërtetuar faktike, 

vendosi që ta detyroj të paditurën që paditësit t’ia kompensoj shumën e përcaktuar në dispozitiv 

të këtij aktgjykimit.  

Si përfundim, gjykata vlerësoi se kjo e drejtë i takon paditësit në kuptim të dispozitave të 

lartcekura, për çka dhe vendosi që kërkesëpadinë e paditësit ta aprovoj në tërësi të bazuar dhe e 

detyroi të paditurën që paditësit t’ia paguaj tri paga në emër të shpërblimit jubilar (mbi 30 vite 

të përvojës së punës), në lartësi të tri pagave të fundit të cilat i ka realizuar këtu paditësi (e 

vërtetuar përmes kartelës së listës së pagës së punëtorit-paditësit për muajin dhjetor 2019) në 

shumën prej 897.62 Euro.  

Gjykata me rastin e vendosjes lidhur me lartësinë e pagave të cilën paditësi e ka realizuar në 

muajin Dhjetor 2018, ku gjykata konstatoi se të njëjtit i takon shuma e përgjithshme prej 2,692.88 

Euro, pasi që paga e tij mujore neto e realizuar para dorëzimit të padisë, ishte 897.62 Euro.  

Pretendimi i të paditurës se kërkesëpadia është përfshirë në parashkrim nuk qëndron. Kjo ngase 

në raport me shpërblimin jubilar e cila parashihet me nenin 52 të Marrëveshjes së Përgjithshme 

Kolektive e Kosovës, përcaktohet se e paditura mundet që në procedurë administrative në bazë 

të vullnetit të saj brenda një muaji t’ia paguaj paditësit shpërblimin jubilar për çdo dhjetë vite. 

Kjo dispozitë nuk parasheh kufizime se shpërblimi jubilar nëse nuk paguhet në kohë, apo nëse 

në kohën kur është arritur përvoja e punës nuk ka qenë në fuqi një marrëveshje kolektive, 

shpërblimet e tilla nuk kërkohen më vonë. Me vet faktin se përmendet periudhat dhjetë (10) 

vjeçare, dhe nëse brenda asaj kohe nuk është kryer obligimi i pagesës nga ana e punëdhënësit, 

ka mundësi të punëdhënësi i fundit të paguaj shpërblimet jubilare krejt të fund të akumuluara. 

Rrjedhimisht, nuk kemi parashkrim të kërkesës së paditësit, dhe mbi këtë bazë gjykata ka 

aprovuar kërkesëpadinë e paditësit.  

Kurse sa i përket pretendimit  të përfaqësuesit të paditëses se kërkesëpadia e tejkalon shumën e 

pagës bazë, pasi që në pagën që pretendon paditësi janë të përfshirë edhe përvoja e punës, 

ushqimin dhe benifite tjera, gjykata i vlerësoj si të pabazuara, pasi që me 52 të Marrëveshjes së 

Përgjithshme Kolektive të Kosovës, shpërblimi jubilar është i përcaktuar në vlerë të një, dy dhe 

tri pagave mujore, varësisht nga përvoja e punës. Kurse sipas nenit 3 të Ligjit të Punës, paga 
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përkufizohet si “shpërblimi ose fitimi i çfarëdo niveli të llogaritur e shprehur në para për të 

punësuarin”. Që, sipas vlerësimit të Gjykatës, kjo kontratë nuk përcakton pagën bazë si kriter 

për pagesën e shpërblimit jubilar, por si kriter është vlera e një page, që në rastin konkret gjykata 

ka vendosur sipas vlerës së pagës neto të paditësit, shumë e kërkuar në kërkesëpadi.    

Në lidhje me kamatën ligjore që duhet ta paguaj e paditura për shumën e aprovuar (pika II e 

dispozitivit), gjykata ka vlerësuar se e njëjta rrjedhë për pagesë nga data e paraqitjes së padisë 

në gjykatë, që në rastin konkret është data 22.02.2019, kjo bazuar në nenin 382 paragrafi 1 dhe 

2 i LMD-së.  

Vendimi mbi shpenzimet procedurale është marrë konform nenit 449 dhe 453 të LPK-së, ku 

është obliguar pala e paditur që paditësit t’ia paguaj shumën prej 279.20 Euro, për shpenzime 

gjyqësore dhe atë: në emër të hartimit të padisë shumën prej 104.00 Euro, në emër të përfaqësimit 

për në një seancë gjyqësore shumën prej 135.20 Euro, si dhe në emër të pagesës së taksës 

gjyqësore shumën prej 40.00 Euro. Gjykata nuk ka i ka njohur shpenzimet e procedurës 

gjyqësore mbi shumën e gjykuar në pikën II të dispozitivit të këtij aktgjykimi, për një seancë 

gjyqësore, në vlerë prej 135.20 euro dhe atë për seancën e datës 05.10.2020, pasi që seanca nuk 

është mbajtur me fajin e përfaqësuesit të paditësit dhe me propozimin të përfaqësuesit të 

paditëses, ku përfaqësuesi i paditësit është pajtuar me propozimin dhe ka theksuar se “për shkak 

se nuk kemi prova tjera të prezantuar me çka do të plotësoheshin kushtet ligjore për mbajtjen e 

seancën së shqyrtimit kryesor, në të cilin unë me autorizim zëvendësues nuk më lejohet ta 

përfaqësoj.”  

Nga të lartcekurat, gjykata vendosi si në dispozitiv të këtij aktgjykimi, konform nenit 143 të 

LPK-së.  
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Gjyqtari 

Nexhat Qallapeku 

 

 

KËSHILLË JURIDIKE: Kundër këtij aktgjykimi 

pala e pakënaqur ka të drejtë ankese në afat prej 7 

ditësh, nga dita e pranimit të këtij aktgjykimi, 

Gjykatës së Apelit në Prishtinë, përmes kësaj 

gjykate.  


