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C.nr.325/2019 

 

 GJYKATA THEMELORE GJAKOVË – DEGA NË RAHOVEC, Departamenti i 

Përgjithshëm, Divizioni Civil, gjyqtari Jonuz Bugari, me bashkëpunëtorin profesional 

Armond Qmega, në çështjen juridike të paditësit F. Sh. nga Rahoveci, të cilin e përfaqëson 

përfaqësuesi i autorizuar avokati Q. Q. nga Rahoveci, sipas autorizimit në shkresat e lëndës, 

kundër të paditurës Komuna e Rahovecit, të cilën e përfaqëson përfaqësuesi ligjor B. O., sipas 

autorizimit në shkresat e lëndës, për shkak të kompensimit të pagave në emër të daljes në pension, 

vlera e kontestit 2,933.77 €uro, pas mbajtje përfundimit të seancës së shqyrtimit kryesor, më 

28.01.2020, morri këtë: 

 

 

A K T GJ Y K I M 

 

 

 MIRATOHET kërkesëpadia e paditësit F. Sh. nga Rahoveci dhe DETYROHET e 

paditura Komuna e Rahovecit,  që paditësit në emër të pensionimit, t’i paguaj tri paga mujore në 

lartësi të pagës mesatare për tre muajt e fundit, në shumë prej me nga 488,95 €uro, dhe në emër 

të shpërblimit jubilar për dyzeteshtatë (47) vite pune të pa ndërprerë, tre paga mujore në shumë 

prej 1,466.96 €, apo gjithsejtë shumën prej 2,933.70 €uro, të gjitha me kamatë ligjore  prej 8%, 

duke e llogaritur nga prej ditës së marrjes së këtij aktgjykimi (28.01.2020), e deri në pagesën 

definitive, të gjitha këto  në afat prej 7 ditësh, pas pranimit të këtij aktgjykimi, nën kërcënim të 

përmbarimit të dhunshëm, SI ME BAZË. 

 

 DETYROHET e paditura që në po të njëjtin afat, paditësit t’i paguaj edhe shpenzimet 

procedurale në shumë prej 279,oo €uro me kërcënim të përmbarimit të dhunshëm. 

 

 

A r s y e t i m 

 

 

 Paditësi F. Sh. nga Rahoveci, kësaj gjykate i ka ushtruar padinë, kundër të paditurës 

Komuna e Rahovecit, për shkak të kompensimit të pagave në emër të daljes në pension. 

Mbështetur në dispozitat ligjore të zbatueshme, me aktvendimin C.nr.425/2018, të datës 

21.01.2019, procedura është ndërprerë përkohësisht dhe për zhvillimin e këtij kontesti është 
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njoftuar Ministria e Drejtësisë dhe Ministria e Ekonomisë dhe Financa. Pas skadimit të afatit të 

caktuar me aktvendim me propozimin e paditëses procedura ka vazhduar. 

E paditura nëpërmjet parashtresës përgjigje në padi prej datës 16.01.2019, e  ka 

kontestuar në tërësi kërkesëpadinë e paditësit. 

Sipas kësaj çështje juridike është caktuar seanca e shqyrtimin kryesor, në të cilën janë 

paraqitur përfaqësuesi i paditësit avokati Q. Q., si dhe përfaqësuesi i të paditurës B. O. jurist i 

diplomuar. 

 

 Përfaqësuesi i autorizuar i paditësit avokati Q. Q., deklaroi se ngeli në tërësi pranë padisë 

dhe kërkesëpadisë, për faktin se paditësi te e paditura ka punuar deri më datë 25.05.2018, kur 

për shkak të përmbushjes së kushteve ligjore dhe arritjes së moshës së pensionimit të njëjtit i 

është ndërprerë marrëdhënia e punës tek e paditura. Me vendim të paditurës me nr.01.1463 të 

datës 26.04.2018, faktikisht i ndërprehet marrëdhënia e punës dhe i njihet e drejta për shkak të 

pensionimit në lartësi të një page të të punësuarit këtu paditësit por përkundër kësaj, kjo pagë 

nuk i është paguar asnjëherë. Paditësi, duke pas parasysh faktin se me dispozitat e marrëveshjes 

së përgjithshme kolektive të Kosovës, të cilën marrëveshje në emër të Qeverisë dhe vartësve të 

tyre buxhetor e ka nënshkruar atëherë ish- kryeministri H. Th., i takojnë jo një pagë për shkak të 

shkuarjes në pension, por tri paga, si dhe në emër të shpërblimit jubilar, për punë të pandërprerë 

mbi 30 vite te punëdhënësi i njëjtë, po ashtu edhe tri paga mujore, gjë e cila më detajisht është 

elaboruar në padi. Sa i përket thënieve të palës së paditur të dhënë në aktin me shkrim të datës 

12.11.2019, të titulluar mbrojtja e të paditurës, thekson se paditësi të gjitha të drejtat e veta 

paraprakisht i ka kërkuar që të i realizojë pranë administratës të të paditurës, çka argumentohet 

me parashtresën të lëshuar nga kabineti i zyrës së Kryetarit të Komunës që është dhënë si 

përgjigje në kërkesën e paditësit të dhënë me datë 27.08.2018, ku qartësisht ceket se kjo çështje 

do të realizohet, kur të plotësohen kushtet të cilat janë paraparë në Qarkore të vitit 2019, që më 

qartësisht ceket në aktin 01 nr.01468/18 të datës 14.09.2018 të nënshkruar nga kabineti i zyrës 

së Kryetarit të Komunës. Sa i përket vërejtjeve të tjera që ceken e që konkretizohen lidhur me 

procedurat administrative pala paditëse i ka shterur të gjitha procedurat administrative por 

meqenëse kompensimi i pagave dhe shpërblimeve jubilare siç parashihet me normën pozitive 

është çështje juridiko detyrimore e që hyn në juridiksionin e Ligjit për Marrëdhëniet Detyrimore 

e që është kompensim apo shpërblim në formë të dëmit, sipas bindjes sonë, duhet respektuar 

dispozitat e ligjit pos tjerash për marrëdhëniet detyrimore, por edhe praktikat gjyqësore të 

Gjykatave në Republikën e Kosovës, lidhur me këtë çështje e në veçanti praktikën gjyqësore të 

kësaj gjykate të cilat praktika i ka pranuar dhe vërtetuar Gjykata e Apelit siç është rasti i veçantë 

me çështjen kontestimore C.nr.324/2016 të datës 14.06.2017, dhe C.nr.133/2019 të datës 

18.06.2019. Po ashtu lidhur me vërejtjen se është dashtë të respektohen dispozitat siç e cekët në 

aktin e palës së paditur të Ligjit për Procedurën Kontestimore, konsideron se në rastin konkret, 

paditësi paraprakisht, i është drejtuar organeve të të paditurës, të cilët në formën e vet i janë 

përgjigjur dhe në saj të kësaj konsideron që padia e paditësit është plotësisht e lejuar pa 

prejudikuar epilogun e vendosjes, gjë që gjykata e ka në diskrecion të saj të vendosë në kuadër 

të provave, për këtë arsye i propozon gjykatës që pretendimet e palës së paditur të dhëna në aktin 

e datës 12.11.2019, të i merr si irelevante, në kontekst të kërkesëpadisë në veçanti të praktikës 

gjyqësore të gjykatave themelore dhe gjykatës së Apelit të Republikës së Kosovës, për këtë arsye 

i propozoj gjykatës që pas procedimit të provave të propozuara kërkesëpadinë e palës paditëse 

ta e miratojë si me bazë. Sa i përket shpenzimeve procedurale, i kërkon sipas tarifës së avokatëve 

dhe atë për seancën e shqyrtimit kryesor dhe atë në lartësi 135,oo €, në emër të padisë 104,oo €, 

dhe taksës gjyqësore 40,oo €. 
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Përfaqësuesi i autorizuar i të paditurës B. O., deklaroi se mbeten pranë thënieve nga 

përgjigjja në padi, mbrojtjen e tyre lidhur me kërkesëpadinë e paditësit, e dorëzojnë me shkrim 

pranë gjykatës, duke shtuar se një pagë në emër të daljes në pension si dhe 25 % të shpërblimit 

jubilar për 10 vitet e përvojës së punës së pandërprerë me të drejtë i takojnë paditësit. Meqenëse 

paditësi ka dalë në pension 25.05.2018-MKK-ja (Marrëveshja Kolektive e Kosovës) nuk 

zbatohet për këtë çështje kontestimore për shkak se sipas nenit 90 të Ligjit për Punën i Kosovës 

një kontratë kolektive është në zbatim jo më shumë se 3 vjet për faktin se marrëveshja e 

përgjithshme kolektive ka hyrë në fuqi më 01.01.2015, dhe rrjedhimisht kohëzgjatja e kësaj 

marrëveshje ka qenë deri më 01.01.2018. ndërsa në fjalën përfundimtare deklaroi se në bazë të 

provave të administruara vërtetohet se mbrojtja e të paditurës dhe të cekurat gjatë shqyrtimit 

kryesor të sotëm se padia e paditësit duke marrë parasysh se ka qenë në marrëdhënie pune si 

shërbyes civil është e palejuar. I propozojë gjykatës që lidhur me këtë çështje kontestimore të 

vendosë në bazë të dispozitave pozitive ligjore. 

  

Për të vërtetuar faktet vendimtare në lidhje me këtë çështje kontestimore, gjykata i ka 

zbatuar provat duke bërë shikimin në vendimin mbi përfundimin e marrëdhënies së punës 01 

nr.1463, të datës 26.04.2018, ka bërë shikimin në aktin e paditurës nr.01468/18 të datës 

14.09.2018, ka bërë shikimin në vërtetimin 01 nr.1777 të datës 01.06.2018, ka bërë shikimin në 

listën e pagave të punëtorëve të të paditurës në të cilën listë gjendet është paditësi, ka bërë 

shikimin në fotokopjen e kartelës së paditësit, ka bërë shikimin në parashtresën e përfaqësuesit 

të palës së paditur në të cilën mbrojtjen e ka përgatitur në formë të shkruar dhe një kopje i është 

dhënë përfaqësuesit të paditësit. 

 

Pas analizimit dhe vlerësimit të secilës provë veç e veç dhe të gjitha së bashku, bazuar në 

dispozitat të neneve 7 dhe 8 të LPK-së, duke i vlerësuar deklarimet e ndërgjyqësve dhe në bazë 

të bindjes së vetë të lirë, është konstatuar se kërkesëpadia e paditësit është e bazuar dhe e njëjta 

është aprovuar. 

 

 Gjatë procedurës së provave, kjo gjykatë si provë të veçantë, ka proceduar vendimin mbi 

përfundimin e marrëdhënies së punës nga kryetari i kuvendit komunal të Rahovecit, 01 nr.1463, 

të datës 26.04.2018, dhe se nga ky vendim, gjykata pa kusht ka vërtetuar faktin relevant se këtu 

paditësi F. Sh. i cili ka qenë i sistemuar në punët dhe detyrat e punës si Shef i sektorit për punë 

të Kuvendit dhe Komuniteteve pranë Drejtorisë për Administratë, i ka pushuar marrëdhënia e 

punës me datën 25.05.2018, e në anën tjetër, është vendos që t’i bëhet pagesa e një page mujore 

të njëhershme, në vlerën e pagesës së fundit, edhe pse ky fakt as që ishte kontestues mes palëve 

në procedurë, por kontestues ishte fakti i tre pagave mujore në emër të pensionimit si dhe 

shpërblimet jubilare. 

 

 Gjatë procedurës së provave, kjo gjykatë, si provë të veçantë, ka proceduar vendimin nr. 

01nr.1777 i datës 01.06.2018, të lëshuar nga ana e Komuna e Rahovecit, Njësia e Personelit, ka 

konstatuar faktin se në bazë të dëshmive të ofruara i pranohet përvoja e punës prej 47 vite 1 muaj 

dhe 9 ditë, si Shef i sektorit për punë të Kuvendit dhe Komuniteteve pranë Drejtorisë për 

Administratë. 

 

 Gjatë procedurës, kjo gjykatë si prova të veçantë, ka proceduar kërkesën nr. I prot. 

01Nr.01/468/18 dt.14.09.2018, drejtuar Kryetarit të Komunës nr.813 e datës 27.08.2018, me të 

vërtetohet paditësi ka kërkuar nga ana e Kryetari që në bazë të Marrëveshjes të përgjithshme 

Kolektive të Kosovës të i ndahen tri pagat si shpërblim jubilar e po ashtu tri pagat në emër të 

pensionimit.  
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Në nenin 4 par.2 të Ligjit të Punës (Nr.03/L-212) i cili ka qenë në fuqi në kohën e 

pensionimit të paditësve 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 67 të këtij ligji parashihet se “1.Kontrata e punës sipas fuqisë ligjore 

ndërpritet: 1.4. kur i punësuari e mbush moshën e pensionimit, prej gjashtëdhjetë e pesë (65) 

vjeç”.  Po ashtu në nenin 90 të 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. nivel të vendit,2.2. nivel të 

degës,2.3. nivel të ndërmarrjes.3. Marrëveshja Kolektive duhet 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”.   

 

 Sipas dispozitave të nenit 52 të Marrëveshjes së përgjithshme të Kosovës, ku këtë 

marrëveshje, ka nënshkruar dhe garantuar për zbatim edhe ish kryeministri prej datës 

18.03.2014, nën pikën 1, është rregulluar se “I punësuari ka të drejtë në shpërblimin jubilar” 

e në pikën 1.3, është rregulluar se “Për 30 vjet të përvojës të punës të pandërprerë te 

punëdhënësi i fundit, në vlerë tri paga mujore të tij”, e sipas dispozitave të nenit 53, në mënyrë 

të prerë është rregulluar se “I punësuari me rastin e pensionimit, gëzon të drejtën në pagesën 

përcjellëse në lartësi prej tre (3) paga mujore, që i ka marrë për tre muajit e fundit”. 

 

Në mes palëve ndërgjyqëse nuk ishte kontestuese se paditësi tek e paditura kanë qenë në 

marrëdhënie pune, e caktuar në vendin e punës Shef i sektorit për punë të Kuvendit dhe 

Komuniteteve pranë Drejtorisë për Administratë. Me vendimin e Kryetarit të Komunës së 

Rahovecit, të njëjtit  i është ndërprerë marrëdhënia e punës, për shkak të arritjes së moshës 65 

vjeçare (pensionimit).    

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

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

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

marrëdhënie pune tek e paditura deri me 25.05.2018, kur të njëjtit me vendim të të paditurës i 

është ndërprerë kontrata e punës për shkak të arritjes së moshës së pensionit. 

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 aprovojë në tërësi si të bazuar dhe 

e detyroi të paditurën që paditësit t'ia paguajë dy paga në emër të shpërblimit jubilar (mbi 30 vite 

përvoja pune, e cila është konstatuar edhe në vërtetimin me nr. 01nr.1777 i datës 01.06.2018) tri 

paga për përcjellje në pension në lartësi të tri pagave të fundit të cilat i kanë realizuar këtu 

paditësit (paga mujore në shumë prej 488,95 €.   

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

në tre muajt e fundit para pensionimit, mori parasysh listën e pagave të punëtorëve të të paditurës 

në të cilën listë gjendet është paditësi, ku Gjykata konstatoi se të njëjtit i takon shuma e 

përgjithshme prej 1,466.96 neto pasi paga e tij në 3 muajt e fundit para pensionimit ka qenë 

488,95 €. Kjo çështje nuk është kontestuar nga ana e palës së paditur përmes përgjigjes në padi.  
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Duke vërtetuar në këtë mënyrë gjendjes faktike me prova materiale bindëse, e duke u 

mbështetur në dispozitat e nenit 52 dhe 53 të Marrëveshjes së përgjithshme kolektive të Kosovës, 

kjo gjykatë, vendosi si në dispozitiv të këtij aktgjykimi. 

 

Vendimin mbi kamatën, gjykata e mori në kuptim të nenit 382, të LMD-së. 

 

 Vendimin mbi shpenzimet procedurale, gjykata e mbështeti në harmoni me dispozitat e 

nenit 452.1 të LPK-së, dhe vendosi që e paditura t’ia kompensoj paditësit shumën prej 279,oo 

€uro e që kanë të bëjnë: atë për seancën e shqyrtimit kryesor dhe atë në lartësi 135,oo €, në emër 

të padisë 104,oo €, dhe taksës gjyqësore 40,oo €, gjithsej prej 279,oo €. 

 

 

GJYKATA THEMELROE GJAKOVË – DEGA RAHOVEC, 

C.nr.325/2019,  më  28.01.2020 

 

 

  B. Profesional                                                                                 Gjyqtari  

Armond Qmega                                                                          Jonuz Bugari   

 

   

 

 

 

UDHËZIMI JURIDIK: Kundër këtij aktgjykimi është e lejuar ankesa në afat prej 7 ditëve nga 

                 dita e pranimit. Ankesa dërgohet përmes kësaj gjykate, për gjykatën  

                 e Apelit në Prishtinë – divizionit civil. 

 

 

 


