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Numri i lëndës: 2019:212420 

Datë: 07.09.2020 

Numri i dokumentit:     01110485 

 

C.nr.574/19  

 

GJYKATA THEMELORE NË PRISHTINË, Departamenti i Përgjithshëm, me gjyqtarin 

Dardan Kadolli, në çështjen juridiko-kontestuese të paditësit F.I., nga P., të cilin e përfaqëson 

avokat J.O., nga P., me adresë: rr. “...”, nr.24/1, P., kundër të paditurës Kompania Kosovare 

për Distribuim dhe Furnizim me Energji Elektrike KEDS (Sh.A) me seli në Prishtinë, 

përfaqësuar nga A.F., jurist pranë të paditurës, lidhur me çështjen kontestuese kompensim i 

pagave jubilare, vlera e kontestit 602€, pas përfundimit të shqyrtimit kryesor publik të mbajtur 

më 07.09.2020 mori këtë: 

 

 

A K T G J Y K I M 

 

 

I. REFUZOHET e pabazuar kërkesëpadia e paditësit F.I., nga P., me të cilën ka kërkuar që 

“DETYROHET e paditura Kompania Kosovare për Distribuim dhe Furnizim me Energji 

Elektrike KEDS (Sh.A) me seli në Prishtinë, që paditësit në emër të dy pagave të shpërblimit 

jubilar t’ia paguaj shumën prej 602 euro, së bashku me normën e kamatës në lartësi prej 8%, e 

cila do të llogaritet nga data e marrjes së aktgjykimit, gjegjësisht prej datës 07.09.2020 e gjerë 

në pagesën definitive, të gjitha këto në afat prej 7 ditësh, nga dita e plotfuqishmërisë së këtij 

aktgjykimi e nën kërcënim të përmbarimit ligjor”. 

 

II. Secila palë i bartë shpenzimet e procedurës kontestimore. 

 

 

A r s y e t i m 

 

 

Paditësi F.I., nga P., përmes të autorizuarit së tij, pranë kësaj gjykate, me datë 28.02.2020 ka 

parashtruar padi me objekt kontesti pagesë e  dy pagave jubilare. 

 

I autorizuari i paditësit në padi, përgjatë shqyrtimit gjyqësor në fjalën përfundimtare ka 

theksuar se paditësi ishte punëtor i të paditurës i caktuar në pozitën Elektroteknik, në divizionin 

e shërbimeve të përbashkëta deri me datë 30.04.2015 kur me marrëveshje i ndërpritet 

marrëdhënia e punës. Paditësi tek e paditura ka përvojë pune më shumë se 20 vite, dhe duke u 

bazuar në Marrëveshjen e Përgjithshme Kolektive të Kosovës përkatësisht në nenin 52 par. 2 

të kësaj marrëveshje, me plotësimin e 20 viteve të përvojës së punës paditësit i takon 

kompensimi i dy pagave jubilare. Më tej ka shtuar se kërkesëpadia e paditësit është me se e 
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arsyeshme dhe ligjërisht e bazuar nga arsyeja se shpërblimi jubilar është dashur të paguhet në 

afat prej një muaji, pas plotësimit të kushteve ligjore nga vetë punëdhënësi, dhe e paditura duke 

mos paguar pagat jubilare paditësit përveç se bën shkelje ligjore ajo fare nuk përfill as 

Marrëveshjen Kolektive të Punës. Më tej gjatë seancës i autorizuari i palës paditëse ka shtuar 

se e paditura operon në Kosovë dhe si çdo subjekt tjetër ka obligim të aplikoj dispozitat e 

marrëdhënies së punës, po ashtu edhe MPKK. 

 

Shpenzimet e procedurës i ka kërkuar. 

 

E paditura në përgjigje në padi, në seancën gjyqësore dhe në fjalën përfundimtare, ka 

kontestuar kërkesëpadinë e paditësit, sa i përket pretendimit të paditësit për kompensimin e dy 

pagave jubilare, e paditura e kundërshton në tërësi të njëjtën për faktin se e njëjta është e pa 

lëndë meqenëse ndërmjet palëve ndërgjyqëse është lidhur marrëveshje për ndarje dhe lirim nga 

përgjegjësia duke përfunduar në mënyrë miqësore marrëveshjen e punësimit sipas kontratës 

Nr.10833 të datës 08.03.2015. Sipas sajë paditësit do t’i paguhen prej dt.01.02.2015 deri me 

dt.07.05.2016 dhe atë me kompensim shtesë shuma prej 4584.20 euro, dhe se palët janë marrë 

vesh se mes tyre kanë përfunduar të gjitha detyrimet, dhe se i punësuari nuk ka asnjë kërkesë 

ose pretendim të çfarëdo lloj natyre të tashme dhe të ardhme kundrejt punëdhënësit dhe se i 

njëjti ka deklaruar se liron punëdhënësin nga të gjitha veprimet, paditë, kërkesat, ankesat dhe 

detyrimet që rrjedhin apo janë të lidhura me kontratën e punës. Paditësi në marrëdhënie pune 

ka qenë nga dt.10.06.2002-30.04.2012 në KEK ndërsa nga dt.08.03.2013-31.01.2015 ka qenë 

në marrëdhënie pune në KEDS, kjo periudhë kohore 20 vite i përket marrëdhënies së punës që 

e ka pasur punëmarrësi me punëdhënësin KEK e jo me të paditurën KEDS. Ndërsa sa i përket 

pretendimeve tjera të paditësit lidhur me zbatimin e kontratës kolektive, ka theksuar se KEDS 

nuk ka marr përsipër detyrimin që rrjedhë nga MPKK dhe as që është anëtare nënshkruese e 

ndonjë prej institucioneve të cilat e kanë nënshkruar këtë marrëveshje të vitit 2014. E paditura 

është thirrur edhe në parashkrimin e kërkesës sipas nenit 87 të Ligjit të Punës. Në vitet e 

lartcekura e paditura e konteston në tersi padinë e paditësit dhe i propozon gjykatës që pas 

administrimit të provave kërkesëpadinë e paditësit t refuzoj të tersi si të pabazuar me ligj.

  

 

Shpenzimet e procedurës nuk i ka kërkuar.  

 

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

konkrete juridike, në shqyrtimin kryesor-publik, gjykata bëri administrimin e provave e si: 

Kontrata e punës nr. 10833/0, e datës 08.05.2015; Kartela e punëtorit; marrëveshja për ndarje 

dhe lirim nga përgjegjësia dt.03.02.2015; lista e pagave e muajit  prill 2015; kartela e punëtorit 

nënshkruar nga KEK në emër të paditësit dt.28.02.2020. 

 

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

në dispozitat nga neni  8 i Ligjit për Procedurën Kontestimore, arriti në përfundimin se në këtë 

çështje juridike kontestimore duhet vendosur si në dispozitiv të këtij aktgjykimi. 

 

Në mes të palëve ndërgjygjëse nuk ishte kontestuese se paditësi ka qenë në marrëdhënie pune 

tek e paditura, dhe i është ndërprerë marrëdhënia e punës përmes arritjes së marrëveshjen me 

të paditurën.  

 

Çështje kryesore kontestuese mes palëve ndërgjyqëse mbetet, nëse paditësi ka të drejtë në 

realizim e pagave jubilare, kurse për këtë në thelb palët kishin pikëpamje diametralisht të 

kundërta. 
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Nga provat e administruara si më lart, gjykata gjeti se paditësi është në marrëdhënie pune 

fillimisht tek KEK, mirëpo sipas kontratës së punës të datës 08.05.2013, i njëjti punësohet tek 

e paditura KEDS. Kurse sipas kartelës së punëtorit nr. 10833 të lëshuar nga e paditura, i njëjti 

ka përvojë pune 28 vite.  

 

Lartësinë e pagave mujore në shumë prej 301€ në muaj, gjykata e vërtetoi nga lista e pagave e 

muajit  prill 2015, e që paditësi kishte pranuar pagë mujore në këtë shumë, pra pagesa e fundit 

e pranuar nga paditësi ka është ne vlerë 301€. 

 

Gjykata gjeti se palët ndërgjyqëse kanë lidhur marrëveshjen për ndarje dhe lirim nga 

përgjegjësia, datë 03.02.2015, përmes së cilës pajtohen që të shkëputet marrëdhënia e punës, 

dhe paditësi të realizoj kompensimin në shumë 4,584.20€. Sipas kësaj marrëveshje, paditësi 

do pranonte kompensimin lidhur me marrëdhënien e punës deri me datën 07.05.2016, e cila 

pagesë do ti paguhej në dy periudha kohore. Në nenin 2.1 të kësaj marrëveshje është rregulluar 

se e paditura i ka paditësit të gjitha pagat e fituara dhe nuk ka detyrime tjera ndaj tij. Kurse në 

nenin 2.2 të marrëveshjes së përmendur palët janë dakorduar që “Punonjësi nuk ka të drejtë 

për kompensim apo përfitim të çfarëdo lloji tjetër nga KEDS’.    

 

Nga vlerësimi i provave të administruar në seancë gjyqësore, pretendimeve të palëve 

ndërgjyqëse, gjykata gjeti se e paditura ka ofruar prova të mjaftueshme që dërguan në 

vendosjen si në dispozitiv të këtij aktgjykimi.  

 

Neni 68 i Ligjit të Punës përcakton se “Kontrata e Punës mund të ndërpritet me marrëveshje 

ndërmjet punëdhënësit dhe të punësuarit. Marrëveshja nga paragrafi 1. i këtij neni bëhet në 

formë të shkruar.”. Kurse gjatë procedurës gjyqësore është arritur të provohet se ka ekzistuar 

marrëveshja e tillë në formë të shkruar, e cila kërkohet nga sipas këtij neni. Në të cilën janë të 

përfshira po ashtu elemtet e kompesimit të paditësit.  

 

Gjykata vlerëson se duhet të refuzohet kërkesëpadinë, duke vënë në dukje një fakt me rëndësi 

siç është marrëveshja e nënshkruar nga palët ndërgjyqëse të datës 03.02.2015, përmes të cilës 

paditësi ka shprehur vullnetin që asnjë kompensim të mos i kërkojë nga e paditura. Kurse sipas 

nenit 325 par.1 të LMD-së Detyrimi shuhet kur kreditori i deklaron debitorit se nuk do të 

kërkojë përmbushjen e tij dhe debitori të jetë dakord me këtë. Kurse ashtu siç u arrit deri tek 

një gjendje e vërtetuar faktike, ka ekzistuar deklarimi i paditësit drejtuar të paditurit se nuk 

kërkon asnjë lloj kompensimi. Me anë të kësaj dispozite rregullohet një nga mënyrat vullnetare 

të shuarjes së detyrimeve. Pra, për t’u konsideruar detyrimi i shuar është i domosdoshëm 

pëlqimi i kreditorit se nuk ka për të kërkuar pagimin e tij, gjë që në çështjen konkrete juridike 

këtë edhe e ka bërë paditësi përmes nënshkrimit të marrëveshjes, për efekt, shuarjen e 

detyrimit. Gjykata vë në dukje se po ashtu e drejta në pagesë të pagave jubilare, përfshihet në 

kompensime nga marrëdhënia e punës dhe lidhur me marrëdhënien e punës, kurse klauzola në 

marrëveshjen e arritur mes ndërgjyqësve se nuk do të kërkohet asnjë lloj kompensimi nga 

paditësi, ka për efekt edhe heqjen dorë nga ky lloj kompensimi. 

 

Lidhur me shpenzimet e procedurës gjykata vendosi si në dispozitivin e dytë, ashtu që secila 

palë t’i bartë shpenzimet e procedurës, konform nenit 450 të LPK-së, ngase autorizuari i palës 

së paditur nuk i ka kërkuar shpenzimet procedurale. 
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Duke  u bazuar në të dhënat e lartcekura, gjykata ka vendosur si në dispozitiv të këtij 

aktgjykimi. 

 

GJYKATA THEMELORE PRISHTINË  

DEPARTAMENTI I PËRGJITHSHËM – DIVIZIONI CIVIL  

C.nr.574/19, datë 07.09.2020 

 

 

                                                                                                                       Gjyqtari 

 

______________ 

              Dardan Kadolli 

         

KËSHILLË JURIDIKE: Kundër këtij aktgjykimi 

është e lejuar ankesa në afat prej 7 ditësh, nga dita e 

marrjes së te njëjtit, Gjykatës së Apelit të Kosovës në 

Prishtinë, përmes kësaj gjykate. 
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