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C.nr. 5/14  

 

GJYKATA THEMELORE PEJË – DEGA E GJYKATËS NË KLINË Departamenti i 

Përgjithshëm - Divizioni Civil, me gjyqtarin Jashar Gashi, në çështjen juridike-kontestimore 

të paditësit Q. M. S. nga fshati ......... Komuna e ........, kundër të paditurës D. K. A. K. së 

Klinës, të përfaqësuara nga Ali Shala me autorizim, baza juridike kompensim i pagave jubilare 

dhe përcjellëse, vlera e kontestit 1.658.50 euro, pas mbajtjes se seancës se shqyrtimit kryesor, 

në prezencë paditësit dhe të autorizuarit të të paditures, me dt. 11.11.2020, ndërsa me dt. 

26.11.2020, merr dhe përpiloi, këtë:  

 

A K T G J Y K I M  

 

I. REFUZOHET SI E PABAZUAR kërkesë padia e paditësit Q. M. S. nga fshati ......... 

Komuna e ........, me të cilën ka kërkuar që të DETYROHET e paditurat D. K. e A. e K. së 

....... që paditësit tia paguajë në emër të pagave jubilare për pension dhe dy pagave përcjellëse 

Shumen prej 1.658.50 euro me rastin e pensionimit që gjithsejtë bëjnë 5 paga në nivel të 

Republikës së Kosovës dhe këtë me kamatë që paguajnë bankat për depozitim mbi një vit duke 

filluar nga data e pensionimit e deri me daten e pagimit si dhe shpenzimet e procedures në 

afatin prej 8 ditësh nën kërcënim të përmbarimit te detyrueshëm.  

 

II. Secila palë i bartë shpenzimet e veta procedurale.  

 

A r s y e t i m  

 

Paditësi personalisht me padinë dhe kërkesëpadinë si dhe gjatë shqyrtimit kryesor të mbajtur 

me daten 11.11.2020 ka ngelur pranë pretendimeve të padisë se kërkesëpadia e tijë është në 

pajtim me ligjin dhe kontraten kolektive duke shtuar edhe faktin që sipas kontratës organet janë 

nënshkruese të sajë. 

Gjithashtu paditësi njëjtë ka deklaruar edhe në fjalen përfundimtare duke i propozuar Gjykatës 

që mbi bazen e administrimit të provave shifet se ekziston bazueshmëria e kërkesëpadisë dhe 

ka kërkuar nga Gjykata që të bie aktgjykim apovues për paditësin. 

 

Shpenzimet e procedures i ka kërkuar. 
 

I autorizuari i të paditures me autorizim valid në shkresa të lëndës silurse në përgjigje në padi 

poashtu edhe në seancen e shqyrtimit gjyqësor e ka kontestuar bazen juridike të kërkesëpadisë së 
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paditësit duke theksuar se me Ligjin Themelor të Punës 2011/27 në bazë të së cilës është lidhur 

kontrata e përgjithshme kolektive ku me nenin 6 paragrafi 6.4 përcakton se marrëveshja kolektive 

mundë të lidhet për një periudhë të caktuar kohëzgjatjeje jo më shumë se tri vite ashtu që kur 

paditësi ka parashtruar kërkesëpadinë e tij ajo nuk ka qenë në fuqi dhe nuk ka prodhuar efekte 

juridike. 

 

Në veqanti në fjalen përfundimtare ka theksuar se kërkesëpaditë e kësaj natyre lidhur me pagat 

jubilare dhe pagat përcjellëse në pension janë refuzuar si të pa bazuara dhe të pa themelta edhe nga 

Gjykatat e shkallës së dytë gjegjësishtë edhe asaj supreme.Ka kërkuar që mbi këto baza 

kërkesëpadia e paditësit të refuzohet si e pa bazuar dhe jo ligjore. 

 

Shpenzimet e procedures nuk i ka kërkuar. 

 

Gjykata e qështjes për të vërtetuar në mënyrë të drejtë dhe të plotë gjendjen faktike  në këtë qështje 

juridike kontestimore e zhvilloj proceduren e provave me leximin e kontratës së punës si 

mësimëdhënës për paditësin,aktvendimin për përfundimin e punsimit për shkak të moshes së 

pensionimit, leximi i aktvendimit mbi njohjen e të drejtës së pensionit bazë nga administrata  

pensionale e Kosovës, si dhe njohja e së drejtës së pensionit kontribues. 

 

Gjykata pasi që lexoi dhe vlerësoi provat e administruara në kuptim të nenit 8 të Ligjit për 

proceduren kontestimore gjeti se është dashur të vendoset si në dispozitiv të këtijë aktgjykimi për 

arsye se ndërmjet palëve ndërgjygjëse nuk ka qenë kontestuese fakti se paditësi kishte pasur të 

themeluar mardhënjen e punës me të padituren dhe atë i caktuar në punët dhe detyrat e punës të 

mësimëdhënësit deri në marrjen e vendimit nr.118-1605/2012 të dates 07.04.2012 kur i njëjti për 

shkak të pensionimit dhe arritjes së moshes 65 vjeqare është dashur të pensionohet përkatësishtë 

me vendimin e sipërpërmendur është njoftuar se i përfundohet marëdhënja e punës me daten 

23.05.2012. 

 

Paditësi duke konsideruar se i takon e drejta në kompenzim të pagave , ekuivalent të nenit 43 për 

dëmshpërblim jubilar në vlerë të dy pagave bazë dhe sipas nenit 44 të kontratës së përgjithshme 

kolektive në pagesën përcjellëse të dy pagave , i është drejtuar nëpërmjet kërkesës së formës me 

shkrim por, që e paditura nuk i ka kthyer përgjigje, për qka paditësi i është drejtuar organit gjyqësor 

të çështjes me padi e cila mban numrin e regjistrit me shënjë të regjistrimit C.nr.5/14 të dates 

10.01.2014. 

Mbi bazën e kësaj gjëndje faktike Gjykata ka vërtetuar dhe gjetur se kërkesëpadia e paditësit duhet 

të refuzohet si e pabazuar , për më tepër pasiqë është mbështetur dhe bazuar në në dokumentin 

kontrata e përgjithshme kolektive, me relevance juridike të skaduar, që ka qënë e firmosur prej anës 

së Këshillit Konsultativ (tre) palësh , të cilën e kanë përbërë Bashkimi i Sindikatave të Pavarura të 

Kosovës (BSPK), për punëmarrësin, Qeveria e Republikës së Kosovës-Ministria e Punës dhe 

Mirëqënies Sociale si dhe Oda e Ekonomike e Kosovës,për punëdhënësin. 

 

Gjykata e çështjes në konstatimin e mërsipër , për skadimin e afatshmërisë të kontratës së 

përgjithshme kolektive, e bazoi në faktin vendimtar se e njëjta ka pasur vlefshmëri juridike 

periodike,përkatësisht nga data 01.01.2005 e gjër me datën 01.01.2008, kur përfundon vlefshmëria 

juridike e saj, e në anën tjetër edhe me faktin se nuk u bë një vazhdim i mëtëjm , i vlefshmërisë 

juridike e as që u lidhë ndonjë tjetër e ngjajshme. 

 

Madje edhe për periodën e vlefshmërisë juridike të kontratës së përgjithshme kolektive , pra sa 

ishte ne fuqi ,ajo që ka qënë dashtë e që është munguar, që Federata Sindikale e Organeve të 

Ministrisë së Arsimit , Shkencës dhe Teknologjisë të kenë lidhur kontratë të posaçme me 

punëdhënësin e vet, andaj Gjykata vlerësoi se e paditura nuk është detyruar për t’ia paguar paditësit 

kompenzimin e dy pagave për shpërblime jubilare dhe të dy pagave përcjellëse në pension. 
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Përfundimisht dhe realisht Gjykata e çështjes sikur në rastin konkret ka konstatuar saktësuar si dhe 

gjetur se vendimi për përfundimin e punësimit në Shërbimin Civil të paditësit në raport me fuqinë 

juridike të kontratës së përgjithshme kolektive nga data 01.01.2005 e gjër me 01.01.2008 është 

jashtë tërësisht kufinjëve të vlefshmërisë juridike , kurse shkuarja në pension e paditësit me datën 

23.05.2012 , koincidon përkatësisht ndan fatin e periudhës kur është në fuqi Ligji i Punës nr.03/L-

212 , ‘’Gazeta Zyrtare e Republikës së Kosovës’’ . nr. 90 të dates 01.11.2010 dhe rregullorja 

2005/20 të dates 29.04.2005 , për ndryshimin e rregullores nr.2001/35 mbi pensionet në Kosovë e 

cila me nenin 4 paragrafi 1,parashikon se administrate udhëheq dhe administron pagesën e 

pensioneve bazë , për të gjithë qytetarët me banim të përhershëm në Kosovë , të cilët arrijn moshën 

e pensionimit dhe të nenit 2,të të njëjtit nen të sipërpërmendur ku parashef shumën e pensioneve 

bazë e cila përcaktohet sipas metodologjisë të cilën e miraton Kuvendi i Kosovës. 

 

Prandaj, shiquar nga ky aspekt dhe këndvështrim analizues dhe vlërsues juridik dhe ligjor , çartë 

rezulton se paditësi ka fituar pensionin e vet në kohën periodike, kur është në fuqi Ligji i Punës si 

dhe rregullorja e sipërpërmendur , më të cilët me asnjë nen nuk është paraparë pagesa e 

shpërblimeve jubilare e as pagesa e pagave përcjellëse për shkuarje në pension , ndërsa me nenin 

35 të të njëjtës Rregullore e shfuqizon çdo dispozitë të Ligjit në fuqi,të Rregullores nr.2001/27 për 

Ligjin Themelor të Punës në Kosovë , të dates 08.10.2001 por edhe nga arsyeja se me dispozitën 

juridike nga neni 99 të Ligjit të punës në fuqi të sipërpërmendur është shfuqizuar , ajo që më pare 

me nenin 6 paragrafi 6.4 ka qënë përcaktuar afati i kontratës së përgjithshme kolektive , për një 

periudhë të caktuar në kohëzgjatje prej jo më shumë se 3 vjet , ku edhe përball kësaj dispozite 

relevante juridike nga neni 90 paragrafi 4 të Ligjit të Punës është përcaktuar se marrëveshja 

kolektive mund të lidhet për një periudhë të caktuar , në kohëzgjatje jo më shumë se 3 vjet. 

 

Gjykata e çështjes sikur në rastin konkret ka vlerësuar edhe pretendimet e paditësit, pretendime 

këto të bazuara dhe mbështetura në dispozitat juridike nga neni 43 dhe 44 të kontratës së 

përgjithshme kolektive , ku qënë paraparë të drejtat në shpërblime jubilare të dy pagave dhe e 

drejta e punëtorit për kompenzim në lartësi të dy pagave për shkuarjen në pension , por mëqë 

kërkespadia e paditësit të parashtruar pranë kësaj Gjykate me datën 10.01.2014 në raport me 

kontraten e pergjithshme kolektive të shikuar nga aspekti i afatshmërisë, përkatësisht të 

vlefshmërisë juridike, atëherë pretendimet e pales paditëse nga ana e Gjykatës së çështjes janë 

konsideruar si të pa ndikim për një marrje të një vendimi ndryshe nga se është vendosur në 

dispozitivin e këtij Aktgjykimi. 

 

Meqë kërkesëpadia e paditësit refuzohet , nuk i takon e drejta e kompenzimit të shpenzimeve të 

procedures , ndërkaq e paditura nuk i ka kërkuar të njëjtat, andaj Gjykata e çështjes në kuptim të 

dispozitës juridike relevante nga neni 450 të Ligjit për procedurën Kontestimore vendosi që secila 

pale të heqë shpenzimet e veta procedurale.  

 

 

Nga të lartë cekurat u vendos sikur se në dispozitiv të këtij aktgjykimi, e në kuptim të nenit 8 lidhur 

me nenin 143.1 të Ligjit për Procedurën Kontestimore.  

 

NGA GJYKATA THEMELORE NË PEJË, DEGA NË KLINË  

C.nr. 5/14, me datë 26.11.2020  

                                                                                                                                      GJYQTARI  

                                                                                                                                      Jashar Gashi 

KËSHILLA JURIDIKE:  
Kundër këtij aktgjykimi lejohet e drejta  

në ankesë, në afat prej 15 ditësh nga dita e  

marrjes se të njëjtit, Gjykatës se Apelit  

në Prishtinë e përmes kësaj Gjykate. 


