
           

REPUBLIKA E KOSOVËS / REPUBLIKA KOSOVA 

 

 

AC.nr. 6339/2020 
 

 
GJYKATA E APELIT E KOSOVËS, si gjykatë civile e shkallës së dytë, në kolegjin e përbërë 
nga gjykatësit Makifete Saliuka, kryetare e kolegjit, dhe Kujtim Pasuli e Nenad Llaziq, anëtarë, 
në çështjen kontestimore të paditësit RR.S. nga fshati ...., Komuna e Obiliqit, të cilin e 
përfaqëson me autorizim J.O., avokat në Prishtinë, kundër të paditurës Korporata Energjetike 
e Kosovës, (KEK) sh.a. në Prishtinë, me përfaqësuesen e autorizuar Fidane Shala, jur. e dipl., 
për kompensimin e tri pagave jubilare, duke vepruar sipas ankesës së të paditurës të ushtruar 
kundër Aktgjykimit të Gjykatës Themelore në Prishtinë, C.nr. 1586/2018, i datës 24.4.2019, në 
seancën e mbajtur me datë 21.6.2021,  mori këtë:    
 
 

   A  K  T  G  J  Y  K  I  M  
 

 
REFUZOHET ankesa e të paditurës Korporata Energjetike e Kosovës, (KEK) sh.a. në Prishtinë, 
dhe  VËRTETOHET Aktgjykimi i Gjykatës Themelore në Prishtinë, C.nr. 1586/2018, i datës 
24.4.2019. 
  
  

A r s y e t i m 
 

 
Gjykata Themelore në Prishtinë, me aktgjykimin e goditur, me paragrafin I dhe II të dispozitivit të tij, 
e ka  MIRATUAR NË TËRËSI SI TË BAZUAR  kërkesëpadinë e paditësit, duke e DETYRUAR të paditurën, që 
paditësit në emër të shpërblimit jubilar t’ia kompensoj tri paga në shumën e tërësishme prej 2.131,56 €, 
bashkë me kamatën 8%, e cila do të llogaritet nga dita e marrjes së aktgjykimit gjegjësisht nga data 
22.1.2019, e deri në pagesën definitive, të gjitha këto në afat prej 7 ditësh nga dita e marrjes së këtij 
aktgjykimi e nën kanosjen e përmbarimit ligjor.  
 
Me paragrafin III, DETYROHET e paditura që paditësit t’ia kompensoj shpenzimet e procedurës 
kontestimore në shumë prej 259,oo €.  
 
Kundër këtij aktgjykimi, me kohë, ka ushtruar ankesë e paditura, për shkak të shkeljeve të 
dispozitave të procedurës kontestimore nga neni 182.2 pika n) e LPK-së, vërtetimit të gabuar 
dhe jo të plotë të gjendjes faktike dhe zbatimit të gabuar të së drejtës materiale, duke 
konsideruar se gjykata e shkallës së parë gabimisht i ka interpretuar provat të cilat gjenden në 
shkresat e lëndës,  duke vendosur që  kërkesëpadinë e paditësit ta miratoj në tërësi si të bazuar 
sipas nenit 52 të Marrëveshjes së Përgjithshme Kolektive në Kosovë, përkundër faktit se 
paditësi padi ka ushtruar me datën 18.5.2018, çka do të thotë jashtë afatit të paraparë ligjor dhe 
në kohën kur nuk ka qenë në fuqi Marrëveshja  e Përgjithshme Kolektive në Kosovë, me 
propozim që aktgjykimi i goditur të ndryshohet me refuzimin e kërkesëpadisë së tij, ose i njëjti 
të prishet dhe lënda t’i kthehet gjykatës së shkallës së parë në rigjykim.  
 
 

http://sq.wikipedia.org/wiki/Skeda:Coat_of_arms_of_Kosovo.svg


 
 
Paditësi në përgjigje në ankesë i konsideron si të pa bazuara dhe të pa argumentuara me asgjë 
pretendimet  ankimore  të  paditurës,  duke  theksuar  faktin  se  padia  e  tij  nuk  mund  të 
konsiderohet e pa(s)afatshme e as kërkesa e tij nuk mund të konsiderohet e vjetërsuar/ 
parashkruar, për shkak se këtë të drejtë në kompensimin e shpërblimit jubilar e ka fituar jo 
vetëm në bazë të Marrëveshjes së Përgjithshme Kolektive në Kosovë, por edhe në bazë të Kodit 
të punës te e paditura si  dhe  me vendime të veçanta të saj për pranimin e kësaj të drejtë 
punëtorëve të saj, të cilët i kanë plotësuar kushtet për këtë lloj kompensimi, me propozim që 
ankesa e të paditurës të refuzohet dhe aktgjykimi i goditur të vërtetohet sa i përket kërkesës 
kryesore të tij, por të ndryshohet vetëm në pjesën që i referohet kërkesës aksesore të tij që ka 
të bëjë me shpenzimet e procedurës kontestimore duke iu pranuar edhe shuma prej 135,oo €, 
që bëjnë shumën e tërësishme prej 599,oo €.   
 
Gjykata e Apelit pas vlerësimit të shkresave të lëndës, aktgjykimit të goditur dhe 
pretendimeve ankimore të të paditurës, sipas autorizimit ligjor që ka në kuptim të nenit 194 të 
LPK-së,  gjeti se: 
 
Ankesa e  të paditurës është e pabazuar. 
 
Nga shkresat e lëndës konstatohet se, paditësi, si punëtor i  të paditurës nga data 28.2.1988, i 
sistemuar në punë dhe detyra të punës prijës ekipi i serviseve  të pajisjeve MKZ..., i ka 
mbushur 30 vjet përvojë pune te e paditura me datën 28.2.2018. Me padinë e datës 18.5.2018, 
ai ka kërkuar të detyrohet e paditura t’ia t’i paguaj tri paga në emër të shpërblimit jubilar në 
shumën prej 2.131,56 €, me kamatë vjetore prej 8%, nga dita e paraqitjes së kërkesës për këtë 
lloj kompensimi te e paditura përkatësisht nga data 4.5.2018 e deri në pagesën definitive, e cila 
e drejtë pretendon se i takon sipas Marrëveshjes  së Përgjithshme Kolektive të Kosovës, Kodit 
të punës te e paditura dhe vendimeve të saj.  
 
Nga ana tjetër e paditura e ka kontestuar në tërësi si të pa bazuar kërkesëpadinë e paditësit 
duke konsideruar se padia e tij është e pa(s)afatshme  dhe është bërë në kohën kur Marrëveshja 
e Përgjithshme Kolektive e Kosovës ka qenë e skaduar, duke propozuar refuzimin e të njëjtës.  
 
Gjykata e shkallës së parë, pas vlerësimit të deklaratave të ndërgjyqësve dhe fakteve 
jokontestuese në mes tyre si dhe provave të administruara të cilat gjinden në shkresat e lëndës 
e që kanë të bëjnë me çështjen konkrete juridike, e ka miratuar në tërësi si të bazuar, ashtu siç 
figuron në dispozitivin e aktgjykimit të goditur,  me arsyetimin se e drejta në shpërblim jubilar 
paditësit i takon sipas nenit 52 të Marrëveshjes së Përgjithshme Kolektive në Kosovë, nenit 
53.4 të Kodit të punës te e paditura dhe  vendimeve të saj, dhe se rasti konkret nuk ka të bëjë 
me kërkesë të vjetërsuar të paditësit, ashtu siç pretendon e paditura. 
  
Gjykata e Apelit, si gjykatë e shkallës së dytë, vlerëson se përfundimi logjik dhe qëndrimi 
juridik i gjykatës së shkallës së parë  është i drejtë dhe i bazuar në ligj, se vendimi i saj ka 
mbështetje në provat e administruara dhe se arsyet e dhëna lidhur me mënyrën e vendosjes 
janë bindëse, gjë që aktgjykimin e goditur e bënë të përfshirë me zbatimin e gabuar të së drejtës 
materiale që ka rezultuar me miratimin e kërkesëpadisë së paditësit. 
 
Gjykata e shkallës së parë, mbi bazën e fakteve jo kontestuese në mes të ndërgjyqësve, ka 
konstatuar drejtë se paditësi ka themeluar marrëdhënie pune te e paditura me datën 28.2.1988, 
i cili me datën 28.2.2018 – ka mbushur 30 vjet përvojë punë te ajo. Paditësi,  me Kërkesën nr. 
558, të datës 4.5.2018 ka kërkuar ti bëhet pagesa e shpërblimit jubilar për 30 vjet përvojë pune 
në lartësinë e tri pagave mujore të tij, e cila i është refuzuar me Vendimin e të paditurës nr. 
3690, i datës 10.5.2018, me arsyetimin se asaj i mungojnë rezultatet e kënaqshme afariste – e jo 
se kërkesës së paditësit i mungon baza juridike për këtë lloj pagese. 



 
 
Gjykata e shkallës së dytë e ka të ditur faktin se sipas Ligjit nr. 04/L-131 për skemat pensionale 
të financuara nga shteti, me asnjë dispozitë të tij, nuk parashihet pagesa e shpërblimit jubilar 
e as pagave përcjellëse për shkuarje në pension, dhe as në ndërkohë nuk ka ndodhur ndonjë 
ndryshim apo plotësimi i këtij ligji  me çka do të rregullohej ndryshe çështja e pensionimit të 
punëtorëve në Kosovë.   
 
Nga ana tjetër as Ligji nr. 03/L-212 i Punës  në Kosovë, me kurrfarë dispozite nuk ka paraparë 
të drejtën e punëtorit të pensionuar për pagesën e shpërblimit jubilar apo pagesë për përcjellje 
në pension.  
 
Por, e drejta për shpërblimin jubilar është paraparë me nenin 52 të Marrëveshjes së 
Përgjithshme Kolektive në Kosovë. Kjo Marrëveshje është e lidhur në mes të Sindikatave të 
Pavarura të Kosovës (për punëmarrësit), Ministria e Punës dhe Mirëqenies Sociale (për Qeverinë e 

Kosovës) dhe nga Oda Ekonomike e  Kosovës   (për punëdhënësit),   dhe ka hyrë  në fuqi  nga  data 
1.1.2005,  e  vlefshme  deri  me  datën 31.12.2017. Me të njëjtën janë përcaktuar të drejtat, 
detyrimet dhe përgjegjësitë e punëmarrësve dhe punëdhënësve. 
 
Me nenin 52 të Marrëveshjes, me  paragrafin I i tij ka paraparë të drejtën e të punësuarve në 
shpërblim jubilar, ndërsa me paragrafin 2 është paraparë se këtë shpërblim e paguan 
punëdhënësi i fundit, e me paragrafin 3 është paraparë se shpërblimi jubilar paguhet në afat 
prej një muaj pas plotësimit të kushteve nga ky nen.  
 
I vërtetë është edhe fakti se, paditësi kushtin për këtë shpërblim e ka plotësuar në vitin 2018, 
në kohën kur veç ka skaduar Marrëveshja Kolektive e cila ka qenë e zbatueshme nga data 
1.1.2015 e deri me 31.12.2017, e që padi ka ushtruar me datën 18.5.2019, por është Kodi i punës 
i  të paditurës, i cili me nenin 53.4 e parasheh këtë të drejtë punëtorëve kur rezultatet afariste 
të saj e mundësojnë për tu bërë pagesat shtesë punëmarrësve, gjë që mbështetet në mënyrë 
absolute edhe me Vendimin e të paditurës  nr. 2244, i datës 10.4.2019, i plotësuar me Vendimin 
nr. 8261, i datës 23.8.2019. Me këtë të fundit, me paragrafin I të tij, në mënyrë të qartë dhe 
taksativisht thuhet/pranohet se “vazhdohet njohja e  obligimit për pagesën e të ardhurave jubilare 
për të gjithë punëmarrësit që kanë plotësuar kushtin deri me datën 31.12.2019, pra që kanë arritur 
përvojën e punës 10, 20 apo 30 vite, prej datës 1.1.2015 dhe në vazhdimësi“.  
 
Paditësi ka ushtruar padi me datën 18.5.2018, vërtetë  pasi që ka skaduar Marrëveshja 
kolektive..., por ende ka qenë dhe është në  fuqi  Kodi i punës i të paditurës me të cilin 
punëtorëve të të paditurës iu njihet kjo e drejtë, e aq më tepër edhe  Vendimet e saj nr. 2244, i 
datës 10.4.2019 dhe tjetri nr. 8261, i datës 23.8.2019, me të cilin e paditura, si punëdhënëse, iu 
ka pranuar punëtorëve të saj, të drejtën në kompensimin e shpërblimit jubilar duke u bazuar 
në nenin 53.4 të Kodit të punës, e që vet ka pranuar se gjatë vitit 2018 e 2019 ka pasur afarizëm 
të suksesshëm, sipas vet-vlerësimit të saj,  gjë që konstatohet pa dyshim nga pjesa hyrëse e 
këtij vendimi, prandaj,  me Kod të punës dhe me këto vendime të të paditurës, paditësit i është 
siguruar baza juridike e kërkesëpadisë së tij, ashtu që gjykata e shkallës së parë ka vendosur 
drejtë që të njëjtën ta miratoj në tërësi si të bazuar.  
 
Gjykata e shkallës së dytë vlerëson se gjykata e shkallës së parë, në çështjen konkrete juridike 
në mënyrë të plotë dhe të drejtë e ka vërtetuar gjendjen faktike që ka rezultuar edhe me 
zbatimin e drejtë të së drejtës materiale që ka rezultuar me miratimin e drejtë të kërkesëpadisë 
së paditësit, e cila nuk është e parashkruar ashtu siç pretendon e paditura, sepse paditësi me 
datën 28.2.2018 i ka mbushur 30 vjet përvojë punë te ajo, ka ushtruar padi me datën 18.5.2018,  
çka do të thotë pa skaduar afati ligjor 3 vjeçar i paraparë me nenin 87 të Ligjit të Punës, për 
këto lloj kërkesa, prandaj  ankesa e të paditurës refuzohet ndërsa aktgjykimi i goditur - 
vërtetohet.   



 
 
Po ashtu, gjykata e shkallës së dytë vlerëson se aktgjykimi i goditur nuk është i përfshirë me 
shkelje qenësore të dispozitave të Procedurës Kontestimore nga neni 182.2  pika n) të LPK-së, 
ashtu siç pretendon e paditura me ankesë, për shkak se dispozitivi i tij është i kuptueshëm, 
arsyet e dhëna nga gjykata e shkallës së parë janë të qarta dhe të kuptueshme e as  nuk ka 
kundërthënie për faktet vendimtare dhe arsyeve të aktgjykimit. 
 
Aktgjykimi i goditur nuk është i përfshirë as me shkelje tjera thelbësore të dispozitave të 
procedurës kontestimore nga neni 182 par. 2 pika b), g) j) k) dhe m) të LPK-së,  për të cilat kjo 
gjykatë, si gjykatë e shkallës së dytë,  kujdeset sipas detyrës zyrtare në kuptim të dispozitës së 
nenit 194 të LPK-së, sikurse edhe për zbatimin e drejtë të së drejtës materiale.  
 
(Me rastin e vlerësimit të aktgjykimit të goditur, gjykata e shkallës së dytë pati parasysh edhe 
pretendimin e paditësit si në përgjigjen e tij në ankesën e të paditurës, ku ka propozuar që aktgjykimi i 
goditur të vërtetohet sa i përket kërkesës kryesore të tij, por të ndryshohet në pjesën  që i  referohet 
kërkesës aksesore  
të tij që ka të bëjë me shpenzimet e procedurës kontestimore duke kërkuar ti pranohet edhe shuma prej 
135,oo €, që bëjnë shumën e tërësishme prej 599,oo €, por që këtë pretendim të tij nuk e mori parasysh, 
për shkak se në këtë procedurë ankimore vendoset sipas ankesës së të paditurës e jo sipas ankesës të 
paditësit, i cili nuk ka ushtruar fare ankesë). 
 
Gjykata e Apelit, për arsyet e paraqitura si më lart, në pajtim me nenin 195 par. 1 pika d)  të 
LPK-së, vendosi si në dispozitiv të këtij aktgjykimi.     
 
 

GJYKATA E APELIT E KOSOVËS 
Ac.nr.  6339/2020, datë 21.6.2021 

 
      

  KRYETARJA E KOLEGJIT-GJYKATËSJA,  
                                                                                                               Makifete Saliuka 
 
 

  
 

 


