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C.nr. 4828/19 

 

GJYKATA THEMELORE NË PRISHTINË, Departamenti i Përgjithshëm, Divizioni Civil, me 

gjyqtarin Alajdin Tërshnjaku, dhe në çështjen juridike kontestuese të paditësit M.Sh., nga 

Obiliqi, Fshati M., mbajtës i dokumentit identifikues me nr. personal 1010811585 të cilin sipas 

autorizimit e përfaqëson Avokat J.O., me seli të zyrës në Prishtinë, kundër të paditurës Korporata 

Energjetike e Kosovës me seli në Prishtinë, Sheshi Nënë Tereza nr. 36, për shkak të kompensimit 

të pagave jubilare, pas përfundimit të shqyrtimit kryesor - publik të mbajtur me datë 14.04.2021, 

(hartuar më 23.04.2021) mori këtë: 

 

 

A K T GJ Y K I M 

 

 

I. APROVOHET në tërësi si e bazuar kërkesëpadia e paditësit M.Sh., nga O., Fshati M. 

 

II. DETYROHET e paditura Korporata Energjetike e Kosovës me seli në Prishtinë, që 

paditësit M.Sh.,  t’ia kompensoj në emër të tre (3) pagave jubilare gjithsej shumën 

2’389.80 € (dymijë e treqind e tetëdhjetë e nëntë euro e tetëdhjetë cent), me kamatë ligjore 

8%, nga data e marrjes së këtij aktgjykimi e gjerë në pagesën definitive, të gjitha këto në 

afat prej 7 ditësh nga data e pranimit të këtij aktgjykimi, nën kërcënim të përmbarimit me 

dhunë. 

 

III. DETYROHET e paditura që paditësit t’ia kompensojë shpenzimet e procedurës 

kontestimore në shumën 259.00€ (dyqind e pesëdhjetë e nëntë euro). 

 

 

 

A r s y e t i m 
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Paditësi si në padi e ushtruar pranë kësaj gjykate datë 24.12.2019, ashtu edhe gjatë shqyrtimit 

gjyqësor – përmes përfaqësuesit të autorizuar ka deklaruar se  paditësi ka më shumë se 30  vite 

përvojë pune tek e paditura. 

 

Paditësi pretendon se i takon shpërblimi i tre pagave jubilare në vlerë të tre pagave mujore sepse 

bazuar në Marrëveshjen e Përgjithshme Kolektive të Kosovës, siç përcaktohet në nenin 52 dhe 

53, e paditura është dashur që me përmbushjen e viteve të përvojës t’ia paguaj paditësit tre (3) 

pagat jubilare, në shumën e përgjithshme 2’389.80 € (dymijë e treqind e tetëdhjetë e nëntë euro), 

mirëpo një gjë të tillë nuk e ka bërë. Paditësi të drejtën e kërkesës së tij e mbështet në dispozitat 

e Kodit të Punës së të paditurës - Nenin 53.4, në të cilën është përcaktuar se “sa herë që rezultatet 

afariste financiare e mundësojnë, KEK-u mban të drejtën për pagesat shtesë – bonuset për 

punëmarrësit e vet apo për shpërblimet jubilare”. 

 

Paditësi ka shtuar se edhe përkundër kërkesës së parashtruar tek e paditura, datë 16.10.2019, e 

njëjta nuk i ka pranuar pagat jubilare, të cilat është dashur t’i njihen përpos bazës ligjore të 

lartcekur, edhe sipas vendimit nr. numri..., datë 10.04.2019 dhe plotësimin e  tij të nr. numri.., 

datë 23.08.2019 të të paditurës, me të cilat vendime e paditura ka përcaktuar që të “Vazhdohet 

njohja e obligimit për pagesën e pagave jubilare për të gjithë punëmarrësit që kanë plotësuar 

kushtin deri me 31.12.2019 , (...) prej 01.01.2015 dhe në vazhdimësi.” 

Sipas paditësit, e paditura ia ka refuzuar kërkesën paditësit nën arsyetimin se paditësi nuk ka 

pasur vit jubilar pranë të paditurës.  

 

I autorizuari i paditësit ka theksuar se e paditura përveç që bënë shkelje ligjore ajo fare nuk përfill  

Marrëveshjen Kolektive të Kosovës e që është e obliguar të bëjë  zbatimin e saj, pasi që me ligjin 

e punës gjegjësisht me nenin 4 ka paraparë hierarkinë e ligjeve me aktet e brendshme dhe me 

Marrëveshjen Kolektive që është në fuqi e me këtë te ia njoh të drejtën legjitime punëmarrësit 

këtu paditësit.  Shpenzimet e procedurës i ka kërkuar dhe atë në emër të taksës për padi në 

shumën 20.00 euro, në emër të padisë 104.00 euro dhe për pjesëmarrjen në një seancë gjyqësore 

në shumën 135.00 € e në shumë të përgjithshme prej 259.00 € 

 

E paditura përmes të autorizuarit së saj, gjatë shqyrtimit kryesor e ka kundërshtuar në tërësi 

kërkesëpadinë e paditësit, duke theksuar se kemi të bëjmë me një kërkesë të parashkruar të 

paditësit, pasi që paditësi 30 vite të përvojës se punës i ka arritur në vitin 2012 në të cilin vit nuk 

ka qenë në fuqi MPKK ndërsa padia është ushtruar pas 7 viteve çka do të thotë se padia është e 

ushtruar jashtë afatit ligjor.  

Sa i përket pretendimit të palës paditëse se një e drejtë e tillë i takon bazuar në Kodin e Punës 

nuk qëndron për faktin se deri më sot asnjë punëtor nuk i është njohur asnjë e drejtë e tillë bazuar 

në Kodin e Punës. 

Po ashtu sa i përket pretendimit se e drejta në shpërblim jubilar i takon bazuar në vendimin e 

menaxhmentit pasi që pala paditëse nuk i plotëson kriteret siç janë përcaktuar në ato vendime. 

Andaj i ka propozuar gjykatës që padinë dhe kërkesëpadinë ta refuzoj si të pabazuar dhe të 

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

në shqyrtimin kryesor - publik të mbajtur me datë 27.10.2020, me propozimin e palëve gjykata 

bëri administrimin e provave të gjithmbarshme, e si më të rëndësishme nxori: 1. Kontrata e punës  

nr. numri..., e datës 01.03.2018 ; 2. Kartela e punëtorit e datës 19.12.2019; 3. Lista e pagave e 

muajit tetor 2019, 4. Ankesa e paditësit me nr. numri..., e datës 16.10.2019 ; 5. Vendimi me nr. 

numri..., i datës 04.11.2019 ; 6. Vendimi me nr. numri..., i datës 10.04.2019 ; 7. Plotësim 

Vendimi me nr. numri..., i datës 23.08.2019. 

 

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: 

 

Në mes palëve ndërgjyqësve nuk ishte  kontestuese fakti se paditësi është në marrëdhënie pune 

tek e paditura, por kontestuese mes palëve ndërgjyqëse ishte kompensimi i tre pagave në emër 

të shpërblimit jubilar.  

 

Nga kartele e punëtorit e administruar si  provë vërtetohet fakti se punëtori-paditësi kishte arritur 

përvojën e punës mbi 38 vite. 

 

Nga provat e administruara si më lartë, si dhe nga ballafaqimi dhe kontradiktoriteti i palëve 

ndërgjyqëse, gjykata gjeti se kërkesëpadia është e bazuar për shkaqet dhe arsyet si në vijim: 

 

Lartësinë e kompensimit në emër të tre pagave jubilare, sipas kërkesës së palës paditëse, gjykata 

e evidentoi sipas gjendjes së llogarisë bankare të paditësit, i cili gjatë tre muajve të fundit kishte 

pranuar pagat si në vijim: 

- Për muajin Tetor 2019  paga neto – 726.92 euro e që në tërësi japin shumën totalë si në 

kërkesëpadinë e paditësit – 2’389.80 € (prova nr. 3). 

 

Gjykata duke iu referuar Marrëveshjes së Përgjithshme Kolektive të Kosovës, e miratuar  dhe e 

nënshkruar nga Qeveria e Kosovës, Bashkimi i Sindikatave të Pavarura të Kosovës dhe Oda 

Ekonomike e Kosovës, dispozitat e së cilës aplikohen në tërë territorin e Kosovës, në  nenin 52. 

par. 1, 2 dhe 3 është e paraparë e drejta e punëtorit në shpërblimin jubilar, gjeti se e njëjta është 

e aplikueshme në rastin konkret dhe se e paditura ka pasur për detyrim që paditësit me rastin e 

plotësimit të dispozitës së cekur më lartë, t’ia paguaj tri paga në emër të shpërblimit jubilar, pasi 

që edhe ka qenë punëdhënësi i fundit me çka është përcaktuar edhe me nenin 52 par. 2 të 

Marrëveshjes së Përgjithshme Kolektive të Kosovës, ku përcaktohet se “Punëdhënësi i fundit 

është ai që paguan shpërblime jubilare”.  

Gjykata konstatoi se në momentin e hyrjes së MPKK-së në fuqi me datën 01.01.2015, paditësi 

veçse ka pasur të mbushur përvojën e punës  mbi 30 vjeçare, dhe për këtë e paditura ka pasur 

detyrim ligjor – si në bazë të marrëveshjes ashtu edhe në bazë të akteve të brendshme / Kodit të 

Punës, që të ndajë mjete buxhetore nga korporata për planifikimin dhe pagimin e një detyrimi të 

tillë.   
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Gjykata i konsideron si të papranueshme pretendimet e të autorizuarit të të paditurës se është 

parashkruar e drejta në kërkesën e tri pagave jubilare, pasi që gjykata vlerëson se paditësi e ka 

pasur përvojën 30 vjeçare të akumuluar në momentin e hyrjes në fuqi të MPKK-së, dhe e paditura 

është dashur që ta përmbushë vetë detyrimin e shpërblimit të tre pagave jubilare meqë paditësi e 

ka pasur të përmbushur kushtin sipas nenit 52 të MPKK. Këtë të drejtë paditësi e gëzon edhe me 

Kodin e  brendshëm të Punës së të paditurës (punëdhënësit) me të cilin ne nenin 53 përcaktohet 

se sa herë që lejojnë rezultatet afariste – menaxhmenti i të paditurës do të planifikojë për pagesën 

e shpërblimeve jubilare për punëtorët të cilët i plotësojnë kushtet. 

Gjykata vlerëson se e paditura nuk mund të thirret në parashkrim të së drejtës së paditësit, meqë 

vetë asnjëherë nuk ka planifikuar e as përmbushur detyrimin për shpërblim jubilar, dhe paditësi 

kërkesën e tij për herë të parë e ka parashtruar tek e paditura duke iu drejtuar me kërkesë –ankesë  

duke i shterur procedurat e brendshme. Këtë qëndrim gjykata e mbështet në faktin se edhe me 

Vendimet e Menaxhmentit me numër numri..., të datës 10.04.2019 dhe plotësim vendimin me 

numër 8261 të datës 23.08.2019  gjë që  me vendimit e tilla është vendosur që të “Vazhdohet 

njohja e obligimit për pagesën e pagave jubilare për të gjithë punëmarrësit që kanë plotësuar 

kushtin deri me 31.12.2019 , (...) prej 01.01.2015 dhe në vazhdimësi.”,  e paditura ka krijuar 

detyrimin për shpërblimin e pagave jubilare për punëtorët të cilët i kanë plotësuar kushtet. 

 

Pretendimin e parashkrimit të kërkesës, gjykata e llogariti duke marrë për bazë parashtrimin e 

kërkesës- ankesës  me numër numri..., të datës 16.10.2019 e ushtruar tek e paditura me të cilën 

me procedura të brendshme paditësi ka kërkuar që t’i njihet një kërkesë monetare paditësit për 

kompensimin  e shpërblimit jubilar, të cilat me pastaj u ngritën me padinë e datës  24.12.2019 – 

brenda afatit të përcaktuar me dispozitat neni 87 të Ligjit të Punës. 

Prandaj nga sa u tha më lartë, gjykata vendosi që ta aprovojë kërkesëpadinë e paditësit si të 

bazuar, dhe vendosi si në pikën I të dispozitivit. 

 

Sipas Nenit 245 të Ligjit për Marrëdhëniet e Detyrimeve (LMD-së) parashihet se “kreditori në 

marrëdhëniet detyrimore ka të drejtë që nga debitori të kërkojë përmbushjen e detyrimit, ndërsa 

debitori ka për detyrë përmbushjen e detyrimit në tërësi në përputhje me përmbajtjen e tij”, 

prandaj, gjykata duke u nisur nga fakti se e paditura i ka mbetur borxh paditësit, 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 borxhin në shumën e gjykuar si në pikën II te dispozitivit. 

Lartësia e kamatës së përcaktuar 8 %, i referohet shkallës së kamatës, nga neni 382 të LMD-së 

duke u llogaritur prej datës së marrjes së këtij aktgjykimi e deri në pagesën definitive. 

 

Vendimi mbi shpenzimet e procedurës është marrë në bazë të nenit 452.1 të LPK-së, sipas të cilit 

pala e cila e humb kontestin tërësisht ka për detyrë që, palës kundërshtare t’ia kompensojë 

shpenzimet gjyqësore. Në rastin konkret pala e paditur ka për obligim që paditëses t’ia paguaj 

shpenzimet procedurale në shumën e tërësishme 259.00€, dhe atë: Shpenzimet e procedurës i ka 

kërkuar dhe atë në emër të taksës për padi në shumën 20.00 euro, në emër të padisë 104.00 euro 

dhe për pjesëmarrjen në një seancë gjyqësore në shumën 135.00 € dhe në shumë të përgjithshme 

prej 259.00 € 
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Prandaj, bazuar në të lartcekurat dhe duke ju referuar nenit/eve 4, 5, 7, 8 dhe 10 lidhur me nenin 

143 dhe 146 të Ligjit të Procedurën Kontestimore, gjykata vendosi si në dispozitiv të këtij 

aktgjykimi.  

 

GJYKATA THEMELORE  NË  PRISHTINË 

Departamenti i Përgjithshëm 

C.nr. 4828/19, me datë 23.04.2021 

                                                                                                                               Gj y q t a r i, 

                                Alajdin Tërshnjaku 

 

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.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


