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 C. nr. 2025/2019 

 

 

 

 

GJYKATA THEMELORE PRIZREN, gjyqtari Atdhe Berisha, në çështjen kontestimore  

s ipas padisë së padit ëses Sh.B., nga Prizreni Rr. “................”, nr. .... kundër të paditurës 

Këshilli Gjyqësor i Kosovës, për pagesën e shpërblimit jubilar dhe tri pagava pas pensionimit, 

në seancën e datës 12 Nëntor 2020, mori këtë: 

A K T GJ Y K I M 

 

   Pjesërisht miratohet kërkesëpadia e paditëses Sh.B., nga Prizreni.  

 

   Detyrohet e paditura Këshilli Gjyqësor i Kosovës, në emër të pagave përcjellëse 

dhe pagave jubilare, t’i paguan paditëse Sh.B., shumën e përgjithshme 2.174,7o € me kamat 

vjetore 8 %, nga data 03 Dhjetor 2019 deri në pagesën definitive, nënë kërcënim të ekzekutimit 

të dhunshëm.  

   Pjesa tjetër e kërkesëpadisë mbi shumën e miratuar e në lartësi të[ shumës 

2.496,66 € refuzohet si kërkesë e pabazuar.  

    

   Secila palë i bartë shpenzimet e veta të procedurës.  

 

 

     A r s y e t i m 

 

    Paditësja në padi dhe theksimet gjatë seancave paraqet që paditësja ka qenë në 

marrëdhënie punë në gjykatë si daktilografe deri më datë 13.02.2019 me përvojë pune 35 vjeçare. 

Marrëdhënia e punës i është ndërprerë pasi që ka mbushur moshën e pensionimit.  

   Pas shkuarjes në pension, ka paraqitur kërkesë për tri paga përcjellëse dhe pagat 

jubilare, mirëpo nuk ka marr përgjigje nga e punëdhënësi i fundit.  

  Gjithashtu sqarohet se pas shkuarjes në pension, nga punëdhënësi, në kuptim të 

Ligjit për Shërbimin Civil, ka marr një pagë mujore të barasvlershme me vlerën e pagës së fundit. 

 

   Propozon miratimin e kërkesëpadisë. Nuk i kërkon shpenzimet e procedurës.  

 

   E paditura në theksimet e veta gjatë seancave, përmes përfaqësuesit të sajë, e 

kundërshton padinë dhe kërkesëpadinë. E kundërshton kompetencën e kësaj gjykate në 

vendosjen e kësaj lënde, me arsyetimin se kjo çështje hynë në kompetencë të Departamentit për 
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Çështje Administrative. Gjithashtu e kundërshton edhe bazën juridike me arsyetimin se paditësja 

është shërbyese civile dhe nuk mund të zbatohet Ligji i Punës por ai i Shërbimit Civil.  

   Sqaron se KGJK nuk është palë nënshkruese e Marrëveshjes Kolektive, mbi këtë 

bazë edhe nuk mund të detyrohet të zbatojë atë marrëveshje. po ashtu në kohën kur paditësja ka 

dal në pension ka pushuar së qenuri në fuqi Marrëveshja e Përgjithshme Kolektive. 

  Paditësja në kohën kur ka dalë në pension, sipas Ligjit për Shërbyesit Civil i është 

paguar një pagë jubilare përkatësisht 25% e pagës së fundit.  

   Gjithashtu thekson që pasi pala paditëse nuk i k shtjerr mjetet e brendshme, 

përkatësisht komisionin për zgjidhjen e kontesteve dhe ankesave dhe eventualisht Këshillin e 

Pavarur Mbikëqyrës, padia e paditëses është e parakohshme.  

 

   Propozon refuzimin e kërkesëpadisë. Nuk i kërkon shpenzimet e procedurës.  

 

   Gjykata me qëllim të vërtetimit të plotë dhe të drejtë të gjendjes faktike, 

administroi prova e propozuare nga palët dhe atë: me shikim në Vendimin mbi përfundimin e 

marrëdhënies së punës I.Gja.nr. ................ datë 12.02.2018; me shikim në vërtetimin VII.Gja. 

nr. ................ datë 18.10.2019; me shikim në listën e pagave për paditësen Sh.B., datë 01 Janar 

2011 – 31 Janar 2019 si dhe me shikim në listën e pagave për paditësen për periudhën 01 Dhjetor 

2013 deri më 31 Dhjetor 2013.  

 

    Nga Vendimi mbi përfundimin e marrëdhënies së punës I.Gja.nr. ................datë 

12.02.2018, vërtetohet se paditëses i është ndërprerë marrëdhënia e punës pas mbushjes së 

moshës së pensionimit.  

   Nga vërtetimi VII.Gja. nr. ................datë 18.10.2019 vërtetohet se paditësja 

pagën e fundit e ka pasur 451,44 €. 

 

   Nga lista e pagave për paditësen Sh.B., datë 01 Janar 2011 – 31 Janar 2019, 

vërtetohet se paditësja ka pasur përvojë pune 35 vite dhe punëdhënësi i fundit ka qenë Këshilli 

Gjyqësor i Kosovës  

 

   Nga lista e pagave për paditësen për periudhën 01 Dhjetor 2013 deri më 31 

Dhjetor 2013 vërtetohet se paditëses, me rastin e shkuarjes në pension i është paguar shuma 

80,oo €, në emër të pagës pas pensionimit. 

 

   Nga provat e administruara veç e veç dhe të gjitha së bashku, si dhe gjatë gjithë 

procedimit të çështjes, gjykata vendosi që pjesërisht të miraton kërkesëpadinë e paditëses, si të 

bazuar.  

    Në rastin konkretë për palët nuk është kontestues që paditësja si punëdhënës të 

fundit ka pasur Këshillin Gjyqësor të Kosovës dhe se paga e fundit ka qenë 451,44 €.  

 

   Kontestuese ka qenë kompetenca e gjykatës dhe nëse për paditësen si shërbyese 

civile zbatohet Marrëveshja e Përgjithshme Kolektive në mënyrë që t’i takonin tri paga pas 

pensionimit dhe tri paga tjera jubilare.  

 

   Në radhë të parë paditësja pas mbushjes së moshës së pensionimit nuk e ka 

cilësinë e Shërbyeses Civilë, për çka do të zbatoheshin rregullat e Ligjit Për Shërbimin Civil. Por 

statusi i sajë në kohën e paraqitjes së paditës është pensioniste ashtu që gjykata në këtë çështje 

ka zbatuar si të drejtë materiale Ligjin e Punës.  

 

   Në kuptim të nenit 81 lidhur me nenin 80 të Ligjit për Shërbimin Civil organe 

jashtëgjyqësore për zgjidhjen e konflikteve, të cilat mund të zgjidhen me anë të masave të 
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brendshme administrative janë: Komisioni për Zgjidhjen e Kontesteve dhe Ankesave  dhe 

Këshilli i Pavarur Mbikëqyrës.  

   Pra si Komisioni për Zgjidhjen e Kontesteve dhe Ankesa e po ashtu edhe Këshilli 

i Pavarur Mbikëqyrës janë organe të brendshme dhe atë jashtë procedurës gjyqësore. Mbi këtë 

bazë edhe gjykata ka refuzuar propozimin e palës së paditur që Gjykata Themelore në Prizren të 

shpallet jo kompetente në zgjidhjen e çështjes.  

   Këto dy organe nuk e përjashtojnë të drejtën e palës paditëse që çfarëdo kërkesë 

që lindë nga marrëdhënia e punës, rrjedhimisht nga Marrëveshja e Përgjithshme Kolektive, të 

kërkon realizimin e të drejtave të veta në procedurë gjyqësore. Pra procedura administrative nuk 

e përjashton procedurën gjyqësore në realizimin e të drejtave të tyre cilindo punëtor në 

Republikën e Kosovës ashtu siç përcakton paragrafi 2 i nenit 80 të Ligjit për Shërbimin Civil.  

 

   Vetë neni 2 në paragrafin 2 të Ligjit të Punës, ku bënë fjalë për fushëveprimin e 

këtij ligji përcakton që Ligji i Punës zbatohet edhe për të punësuarit dhe punëdhënësit, punësimi i 

të cilëve rregullohet me ligj të veçantë, nëse ligji i veçantë nuk parashikon zgjidhje për çështje të 

caktuara nga marrëdhënia e punës. Pra ligji për Shërbyesit Civil si ligj i veçantë parashikon zgjidhje 

vetëm në zgjidhjen e rasteve në procedurë jashtëgjyqësore në mes të punëdhënësit dhe të punësuarit 

e jo në procedurën gjyqësore.  

 

    Duke pasur parasysh të gjitha këto dhe konkretisht Marrëveshjen e Përgjithshme 

Kolektive, gjykata vendosi që të miraton pjesërisht kërkesëpadinë e palës paditëse duke ja njohur të 

drejtën në dy paga pas moshës së pensionimit dhe tri paga tjera jubilare.  

 

   Gjykata nuk e morri për bazë edhe kundërshtimin e palës së paditur e cila u sqarua 

se Marrëveshja e Përgjithshme Kolektive nuk është në fuqi dhe faktin që Këshilli Gjyqësor i Kosovës 

nuk është nënshkrues i Marrëveshjes Kolektive.  

   Nenit  81 i Marrëveshjes së Përgjithshme Kolektive kas rregulluar mënyrën e 

vazhdimit të kësaj marrëveshje. pasi që pas skadimit të afatit të kësaj marrëveshje, nuk është tërhequr 

asnjëra palë nënshkruese e asaj marrëveshje, marrëveshja si e tillë vazhdon deri në nënshkrimin e 

marrëveshjes së re.  

  Gjithashtu edhe pretendimi i palës së paditur se nuk Këshilli Gjyqësor nuk është 

nënshkrues i asaj marrëveshje, për gjykatën ishte pretendim i pabazuar, pasi që në emër të punëtorëve 

ka nënshkruar përfaqësuesi i Bashkimit të Sindikatave të Pavarura të Kosovës. Organ i cili mbron 

interesat e të punësuarve.  

 

  Gjykata vendosi që pjesë tjetër të kërkesëpadisë, mbi shumën e miratuar, ta refuzon 

si të pabazuar pasi që pala paditëse vetë ka kërkuar 2 paga përcjellëse pas moshës së pensionimit dhe 

3 paga jubilare, duke zbritur edhe shumën prej 82, 50 € e cila shumë i është paguar nga punëdhënësi 

pasi që paditësja ka dal në pension. Si dhe duke pasur parasysh faktin që paga e fundit e paditëses ka 

qenë shuma 451,44 €.  

 

   Për shpenzimet gjykata vendosi si në kuptim të nenit 463 lidhur me nenin 452 të 

LPK-së pasi që përkundër faktit që pala e paditur ka humbur kontestin, pala paditëse në mënyrë të 

specifikuar nuk i ka kërkuar shpenzimet e procedurës.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    

 

GJYKATA THEMELORE PRIZREN  

C. nr. 2025/2019 datë 12 Nëntor 2021 

         Gjyqtari  

                      Atdhe Berisha 

 

UDHËZIME PËR ANKESË: Kundër këtij aktgjykimi pala e pakënaqur mund të paraqet ankesë 

në Gjykatën e Apelit në Prishtinë, përmes kësaj gjykate, në afat prej 7 ditësh nga dita e pranimit 

të këtij aktgjykimi.  
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