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REPUBLIKA E KOSOVËS / REPUBLIKA KOSOVA 

 

CML.nr.7/2020 

GJYKATA SUPREME E KOSOVËS, në kolegjin e përbërë nga gjyqtarët Shukri Sylejmani, 

kryetar i kolegjit, Fejzullah Rexhepi dhe Beshir Islami, anëtar të kolegjit, në çështjen juridike 

kontestimore të paditësit B. H. nga fshati ... Komuna e ..., i përfaqësuar nga S. M. avokate nga ..., 

kundër të paditurës Korporata Elektroenergjetike e Kosovës SHA me seli në Prishtinë, përfaqësuar 

nga Sh. M., me autorizim, për pagesën e pagave në emër të shpërblimit jubilar, duke vendosur 

sipas kërkesës për mbrojtje të ligjshmërisë të paraqitur nga Prokurori i Shtetit, kundër aktgjykimit 

të Gjykatës Themelore në Prishtinë C.nr.527/18, të datës 24.01.2019, dhe aktgjykimit të Gjykatës 

së Apelit në Prishtinë Ac.nr.2546/19 të datës 21.11.2019, në seancën e kolegjit të mbajtur më datën 

15.04.2021, mori këtë:  

 

A K T GJ Y K I M 

 

Pranohet si e bazuar kërkesa për mbrojtjen e ligjshmërisë e Prokurorit të Shtetit të Kosovës, 

NDRYSHOHEN aktgjykimi i Gjykatës së Apelit të Kosovës Ac.nr.2546/19 i datës 21.11.2019, 

dhe aktgjykimi i Gjykatës Themelore në Prishtinë, C.nr.527/18 të datës 24.01.2019, në pjesën e 

dispozitivit si në pikën III, ashtu që vendoset, DETYROHET e paditura Korporata 

Elektroenergjetike e Kosovës SHA me seli në Prishtinë që paditësit B. H., në emër të shpërblimit 

për dy paga jubilare t'ia paguaj shumën prej 1462.00 € (një mijë e katërqind e gjashtëdhjetë e dy 

euro), me kamatë ligjore prej 8% nga data 21.02.2018, e deri në pagesën definitive, të gjitha në 

afatin prej 7 ditësh nga dita e marrjes së këtij aktgjykimi nën kërcënim të përmbarimit me dhunë. 

Në pjesën tjetër aktgjykimi i lartpërmendur i gjykatës së shkallës së parë, dhe ai i shkallës së dytë 

mbeten të pa shqyrtuara. 

http://sq.wikipedia.org/wiki/Skeda:Coat_of_arms_of_Kosovo.svg
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A r s y e t i m 

 

Me aktgjykimin e Gjykatës Themelore në Prishtinë, C.nr.527/18 të datës 24.01.2019, në pikën I 

(një) të dispozitivit është aprovuar pjesërisht e bazuar kërkesëpadia e paditësit B. H., K. .... Në 

pikën II (dy) detyrohet e paditura Korporata Energjetike e Kosovës Sh.A. Prishtinë, që paditësit 

B. H., në emër të shpërblimit për një pagë jubilare t'ia paguaj shumën prej : 731.00 € (shtatëqind e 

tridhjetë e një euro), me kamatë ligjore prej 8% nga data e marrjes së këtij aktgjykimi e deri në 

pagesën definitive, të gjitha në afatin prej 7 ditësh nga dita e marrjes së këtij aktgjykimi nën 

kërcënim të përmbarimit me dhunë. Në pikën III (tre) refuzohet e pabazuar pjesa e kërkesëpadisë 

mbi shumën e gjykuar për dy paga jubilare. Në pikën IV (katër) detyrohet e paditura që paditësit 

t'ia kompensoj shpenzimet e procedurës kontestimore në shumë të përgjithshme prej: 270.00 € 

(dyqind e shtatëdhjetë euro). 

Me aktvendimin e Gjykatës së Apelit, Ac.nr.2546/19 të datës 21.11.2019, janë refuzuar ankesat si 

të pabazuara të përfaqësuesit të paditësit B. H. nga fshati ... Komuna e ... dhe përfaqësuesit të të 

paditurës Korporata Elektroenergjetike Kosovës SH.A., me seli në Prishtinë, ndërsa Aktgjykimi i 

Gjykatës Themelore në Prishtinë C.nr.527/18 datë 24.01.2019, është vërtetuar. 

Kundër këtij aktvendimi Prokurori i Shtetit me kohë ka paraqit kërkesë për mbrojtje të ligjshmërisë 

për shkak të aplikimit të gabuar të së drejtës materiale nga neni 247 paragrafi 1 pika b) të Ligjit 

për procedurën kontestimore, lidhur më nenin 52 të Marrëveshjes së Përgjithshme Kolektive të 

Kosovës, me propozim që kërkesa për mbrojtje të ligjshmërisë të aprovohet nga Gjykata Supreme, 

në mënyrë që të evitohet aplikimi i gabuar i së drejtës materiale që ishte bërë nga Gjykata e shkallës 

së parë dhe ajo e shkallës së dytë. 

Në kuptim të dispozitës së nenit 250 të LPK-së,  gjykata ka caktuar seancën dëgjimore për të cilën 

janë njoftuar Prokurori i Shtetit dhe palët në procedurë, ndërsa prezent ishin përfaqësuesit e palëve, 

ndërsa ka munguar prokurori i shtetit, i cili ka qenë i njoftuar në mënyrë të rregullt. 

Gjykata Supreme e Kosovës, në kuptim të nenit 251 të LPK-së, shqyrtoi kërkesën e Prokurorit të 

Shtetit për mbrojtje të ligjshmërisë, dhe gjeti se: 
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Kërkesa e Prokurorit të Shtetit për mbrojtje të ligjshmërisë është e bazuar. 

Nga shkresat e lëndës rezulton se paditësi kundër të paditurës ka ushtruar padi, me pretendimin se 

e paditura i detyrohet atij për kompensimin e tri pagave mujore në emër të shpërblimeve jubilare 

për 30 vite përvojë të punës së tij , sa ka pasur gjerë në kohën e pensionimit, më datë 20.04.2017, 

dhe gjithë ketë detyrim mbi bazën e marrëveshjes së përgjithshme kolektive të datës 01.01.2015. 

E paditura në përgjigjen në padi dhe përfaqësuesi i autorizuar i të paditurës gjatë shqyrtimit kryesor 

e ka kundërshtuar në tërësi kërkesëpadinë e paditësit si të pabazuar si për nga baza ashtu edhe nga 

lartësia, duke theksuar se e paditura nuk ka obligim ndaj paditësit për pagesën e pagave jubilare. 

Gjykata e shkallës së parë pas administrimit të provave ka vendosur që vetëm pjesërisht ta aprovoj 

kërkesëpadinë e paditësit duke i njohur të drejtën për kompensim të një page jubilare, ndërsa e ka 

refuzuar kërkesën për dy paga jubilare. Në arsyetimin e dhënë ka theksuar se në bazë të nenit 52 

të Marrëveshjes Kolektive te Kosovës, si kusht i domosdoshëm për realizimin e pagave jubilare 

është paraparë lartësia e përvojës së punës së pandërprerë te punëdhënësi i fundit. Bazuar në vitet 

e përvojës së punës së pandërprerë të paditësit te e paditura, gjykata ka gjetur se ka përvojë prej 

17 vite, 9 muaj dhe 19 ditë, dhe kërkesëpadia e paditësit është pjesërisht e bazuar, pasi paditësi ka 

dalur në pension me datën 20.04.2017, në kohën kur ka qenë në fuqi Kontrata Kolektive e Kosovës, 

dhe bazuar në përvojën e punës së paditësit, sipas librezës së punës nr. regj.nr. regj. 32163, të datës 

25.07.1977, paditësi ka përvojë pune të pandërprerë te e paditura të domosdoshëm për realizimin 

e një page jubilare dhe atë prej datës 01.07.1999, e deri me datën 20.04.2017, ndërsa në mungesë 

të përvojës së punës së pandërprerë si kusht i domosdoshëm, gjykata ka refuzuar pjesën e 

kërkesëpadisë si të pabazuar, mbi shumën e gjykuar për dy paga jubilare. 

Gjykata e Apelit duke vendosur sipas ankesave, të njëjtat i ka refuzuar dhe e ka vërtetuar 

aktgjykimin e gjykatës së shkallës së parë. 

Gjykata Supreme duke vendosur sipas kërkesës së Prokurorit të Shtetit për mbrojtje të 

ligjshmërisë, e pranon si të bazuar kërkesën, dhe pretendimin se vendimi i gjykatës së shkallës së 

parë dhe të dytë është marrë me aplikim të gabuar të së drejtës materiale nga neni 247 paragrafi 1 

pika b) të Ligjit për procedurën kontestimore, lidhur më nenin 52 të Marrëveshjes së Përgjithshme 

Koletive të Kosovës, andaj edhe ka ndryshuar vendimet e dy instancave më të ulëta, dhe ka 

aprovuar kërkesëpadinë e paditësit për dy paga jubilare si të bazuar. 
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Gjykata Supreme pas vlerësimit të shkresave të lëndës dhe kërkesës së Prokurorit të Shtetit, 

konsideron se kërkesa për mbrojtje të ligjshmërisë, është e bazuar, për faktin se gjykata e shkallës 

së parë dhe e dytë në mënyrë të gabuar kanë aplikuar të drejtën materiale, nenin 52 të Marrëveshjes 

së Përgjithshme Kolektive të Kosovës, me rastin e vlerësimit të themelësisë së kërkesëpadisë së 

paditësit, dhe aprovimit të pjesshëm të kërkesëpadisë për një pagë jubilare, dhe refuzimit të 

kërkesëpadisë për dy paga jubilare.  

Nga shkresat e lëndës, kartela e punëtorit për paditësin B. S. H., të lëshuar nga e paditura më datë 

16.02.2018, në të cilën është përshkruar përvoja e punës në mënyrë të detajuar për paditësin, nga 

e cila vërtetohet fakti se paditësi te e paditura ishte në marrëdhënie pune të pa ndërprerë nga data 

04.08.1980, e deri në pensionim më datë 20.04.2017, që do të thotë se paditësi ka punuar vetëm te 

e paditura për një periudhë mbi 36 vite, ndërsa kishte përvojë të përgjithshme të punës prej 38 vjet, 

2 muaj e 25 ditë. Gjykata Supreme vlerëson se kartela e punëtorit për paditësin B. S. H., e lëshuar 

nga e paditura më datë 16.02.2018, është provë e besueshme, në të cilën mund të mbështetet 

vendosja, pasi e njëjta përveç që është lëshuar nga vet e paditura, është administruar si provë dhe 

nuk është kontestuar nga e paditura, dhe nga përshkrimi i përvojës së punës shihet se paditësi te e 

paditura ka filluar punën më 04.08.1980 dhe deri më datë 06.03.2004, ka punuar në Mihjen 

Sipërfaqësore ..., nga data 07.03.2004 dhe deri më datë 30.09.2004, ka punuar në Mihjen 

Sipërfaqësore ..., pastaj nga data 01.10.2004 deri 30.06.2012 ka punuar në ... si inxhinier 

përgjegjës, dhe nga data 01.07.2012 deri më datë 20.04.2017, ka punuar në prodhim të qymyrit si 

inxhinier përgjegjës i xehetarisë për ujë tharje., nga ky përshkrim shihet se paditësi te paditura ka 

përvojë mbi 36 vite. Dhe nga ky përshkrim bëhet jo e mirëqenë përmbajtja e librezës së punës e 

paditësit, pasi të dhënat e kartelës të lëshuar nga vet e paditura i kundërshtojnë të dhënat në librezën 

e punës. 

Andaj duke marrë parasysh këtë rrethanë mund vërtetohet fakti se paditësi e ka plotësuar kushtin 

e përvojës për t’iu njohur e drejta në tri paga jubilare, e drejtë e përcaktuar me dispozitën e nenit 

52 të Marrëveshjes së Përgjithshme Kolektive të Kosovës, të publikuar në gazetën zyrtare të 

Republikës së Kosovës nr.38, më datë 18 qershor 2014, sipas të cilës dispozitë “i punësuari, ka të 

drejtë në shpërblimin jubilar dhe atë: për 10 vjet të përvojës në punë pandërprerë, te punëdhënësi 

i fundit, në vlerë të një page mujore të tij; për 20 vjet të përvojës në punë pandërprerë, te 

punëdhënësi i fundit, në vlerë të dy paga mujore të tij, dhe për 30 vjet të përvojës në punë 
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pandërprerë, te punëdhënësi i fundit, në vlerë të tri paga mujore të tij”. Pasi paditësit me 

aktgjykimin e shkallës së parë dhe të vërtetuar me aktgjykimin e shkallës së dytë, i është njohur e 

drejta për një pagë jubilare, kjo gjykatë vendosi si në dispozitiv të këtij aktgjykimi, duke i njohur 

të drejtën edhe për dy paga jubilare. 

Sa i përket lartësisë së pagës ajo në mes palëve nuk ka qenë kontestuese, dhe se lartësia e pagës së 

paditësit te e paditura ka qenë në shumën prej 731.00€, andaj gjykata ka aprovuar shumën prej 

1462.00€, për dy paga jubilare. 

Lidhur me llogaritjen e kamatës, kjo gjykatë vendimin e ka bazuar në dispozitën e nenit 382 të 

LMD-së. 

Në pjesën tjetër aktgjykimi i gjykatës së shkallës së parë dhe të dytë, kanë mbetur të pa shqyrtuara, 

pasi në pjesën aprovuese aktgjykimi i shkallës së parë dhe i shkallës së dytë nuk kanë qenë objekt 

i kërkesës për mbrojtjen e ligjshmërisë, ndërsa Gjykata Supreme është e kufizuar në ekzaminimin 

e aktgjykimit vetëm në pjesën e atakuar, siç është përcaktuar me nenin 251, të LPK-së, “Kur 

vendos për kërkesën për mbrojtjen e ligjshmërisë, gjykata do të kufizohet vetëm në ekzaminimin 

e shkeljeve që i thekson prokurori publik në kërkesën e vet.”.  

Sipas arsyeve të sipër theksuara me lartë e në pajtim me dispozitën e nenit 245 të LPK-së, u vendos 

si në dispozitiv të këtij aktvendimi. 

GJYKATA SUPREME E KOSOVËS-PRISHTINË 

CML.nr. 7/2020, më datë 15.04.2021 

 

                                                                                                                            Kryetari i kolegjit, gjyqtari 

          Shukri Sylejmani 

 


