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REPUBLIKA E KOSOVËS / REPUBLIKA KOSOVA 

 

                                                                                            C.nr.1170/19 
 

GJYKATA THEMELORE NË GJILAN, Departamenti i Përgjithshem, me gjyqtaren 

Mevlide Shabani, në çështjen kontestimore të paditëses N.A nga Gjilani, të cilën sipas autorizimit e 

përfaqëson av.M.N avokat nga Gjilani, ndaj të paditurës Komuan e Gjilanit-Qendra kryesore e 

Mjeksisë Familjare të cilën e përfaqëson përfaqësuesi ligjor me autorizim A.M  nga Gjilani, me 

objekt kontesti, pagesa e shpërblimit jubilar, vlera e kontestit 1,333.83 €, pas mbajtjes së shqyrtimit 

kryesor dhe publik,  më datë 19.06.2020, mori  këtë: 
 

AKTGJYKIM 
 

I. APROVOHET  si e bazuar  kërkesëpadia  e paditëses N.A nga Gjilani,  dhe 

DETYROHET e paditura Komuna e Gjilanit,-Qendra e Mjekssië Famillare në Gjilan, që paditëses 

t’ia paguajë shumën prej 1,333.00€ në emër të tri (3)  pagave jubilare, me kamatë ligjore prej 8 %, 

duke filluar nga dita e ushtrimit të padisë e deri në pagesën definitive, të gjitha këto në afat prej 7 

ditësh,  pas ditës së plotfuqishmërisë  të këtij Aktgjykimi, nën kërcënimin e përmbarimit të 

dhunshëm. 

 
 

III. DETYROHET e paditura që paditëses t’ia paguaj shpenzimet e procedures gjyqësore në 

shumë prej 269 €, të gjitha këto në afat prej 7 ditësh, pas ditës së pranimit të këtij Aktgjykimi, nën 

kërcënimin e përmbarimit të dhunshëm. 

 
 

A r s y e t i m i 
 

Paditësja N.A, nga Gjilani,   përmes të autorizuarit të tij M.N av. nga Gjilani, në këtë gjykatë 

më datë 23.12.2019, ka paraqitur padi kundër të paditurës Komuna e Gjilanit, Qendra e Mjekësisë 

Familjare në Gjilan,  me të cilën ka kërkuar që të aprovohet kërkesëpadia e saj dhe të obligohet e 

paditura që paditëses t’ia bëjë pagesën e tri pagave në emër të shpërblimit jubilar, në shumë prej 

1,333.00 €, me kamatë ligjore prej 8 %, duke filluar nga dita e ushtrimit të padisë e deri në pagesën 

definitive, të gjitha këto në afat prej 7 dite nga dita e marrjes së këtij aktgjykimi, nën kërcënimin e 

përmbarimit të  dhunshëm.  
 

Gjykata në këtë çështje juridike kontestimore pas shqyrtimit paraprak të padisë ka nxjerrë 

aktvendimin për përgjigje në padi më dt.15.01.2020, të cilën e paditura e ka pranuar më 

dt.17.01.2020 ( e cila datë është konfirmuar përmes flete kthesës e cila gjendet në shkresat e lëndës). 
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E paditura në përgjigje në padi e ka kundërshtuar në tërësi kërkesëpadinë e paditëses duke 

konsiderur  se kjo kërkesë është pa bazë ligjore për faktin se paditësja fare nuk ju ka drejtuar me 

kërkesë punëdhënësit për relaizimin e të drejtës të cilën e kërkon, paditësja nuk i ka shterur mjetet 

juridike të cilat i parasheh procedura adminsitrative, por në mënyrë direkte të njëjtën synon ta 

relaizoj përmes Gjykatës. Poashtu ka shtuar se pagat jubilare sipas Kontrats Kolektive Sektoriale 

mund të relizohne pas çdo 10.20.dhe 30 viteve dhe sipas nenit 17 paragrafi 4 të kësaj kontrate afati i 

relizimit të kësaj kërkese është 30 ditë nga koha e të drejtës për këtë kompensim ndërsa në rastin 

konkret kemi tejkalim të afatit ligjor të realizimit të kësaj kërkese.   

 

Përfaqësuesi i paditëses si në shqyrtimin gjyqësor ashtu edhe në shpjegimet përfundimtare ka 

deklaruar se mbetet në tërësi pranë padisë dhe kërkesëpadisë së paditëses  me të cilën është kërkuar 

që të detyrohet pala e paditur në pagesën e tri pagave jubilare në vlerë prej 1,333.00€ ashtu siç është 

përshkruar në petitumin e padisë, i ka  propozuar gjykatës që të administrohen të gjitha provat të cilat 

gjenden në shkresat e lëndës e më pas kërkespadin e paditëses ta aprovoi si të bazuar me ligj. 

Gjithashtu i njëjti i ka kërkuar edhe shpenzimet e procedurës kontestimore edhe atë në emër të taksës 

gjyqësore shumën prej 30 €, në emër të përpilimit të padisë shumën prej 104 € si dhe për një seancë 

të mbajtur 135.20 €, gjithësejt në total shuma prej 269€. 

 

I autorizuari i ligjor i të paditurës si në përgjigjen në padi, në shqyrtimin gjyqësor ashtu edhe 

në shpjegimet përfundimtare ka deklaruar se mbetet pranë përëgjigjes në padi duke  e  kundërshtuar 

padinë dhe kërkesëpadinë e paditëses  për fatkin se paditësja nuk ju ka drejtuar punëdhënësit për 

realizmin e  një të drejte të cilën e ka kërkuar dhe  nuk i ka shterur mjetet jurudike adminsitrative por 

ka ushtruar padi në gjykatës. Po ashtu i njëjti ka shtuar se kjo kërkesë është parashkruar konform 

dispozitave të 352  dhe 353 të LMD-ës që është në fuqi.  

 
 

Gjykata për të vepruar drejtë dhe për t’i vërtetuar pretendimet e palëve ndërgjyqëse si dhe për 

ta vërtetuar drejtë gjendjen faktike në këtë çështje kontesitmore ka administruar dhe vlerësuar këto 

prova materiale: Kontrata e punës me nr.të prot.04-1680 e dt.29.12.2016, Vërtetimi me nr.të 

prot.1515 të dt.12.12.2019 dhe Lista e pagave e lëshuar nga buxheti I Republikës së Kosovës e 

muajit tetor 2019 në emrë të N.A.  

 
 

Pas vlerësimit me kujdes të secilës provë veç e veç dhe të gjithave së bashku si në kuptim të 

nenit 8 të LPK si dhe në bazë të rezultatit të gjithmbarshëm të procedurës kontestimore, gjykata 

vërtetoi këtë gjendje faktike:   

 
 

Se paditësja N.A është në mardhënie pune tek e paditura që nga data  28.07.1975 viti  e edhe 

më tutje në punët dhe detyrat e punës si Infermiere në Shërbimin “Stomatologjik” në QKMF-ën në 

Gjilan dhe vazhdon të punoj edhe më tutje, në të njejtën pozitë fakt ky i vërtetuar nga Kontrata e 

punës me nr.të prot.04-1680 e dt.29.12.2016, lëshaur ne Qendra e Mjeksësis Familare në Gjilan. 
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Nga Vërtetimi  me nr.04-1515 i dt.12.12.2019, lëshuar nga Komuna e Gjilanit-Drejtoria për 

Shëndetësi dhe Mirqenie Sociale në emër të N.A, gjykata vërtetoi faktin se e njëjta është në  

mardhënine punë në këtë QKMF-ës prej dt.28.07.1975 viti e ku vazhdon të punoj edhe me tutje me 

kontratë të përhershme pune në pozitën e Infermiere në shërbimin “Stomatologjik” në QKMF-ën në 

Gjilan. 

Nga lista e pagave të realizuara në emër të N.A për muajin teetor të vitit 2019 gjykata vëtetoi 

faktin se paga neto e saj është 444.61€. 

 

 

Gjykata në këtë çështje kontestimore sa i përket të drejtës subjektive të paditëses, bazës 

juridike të padisë dhe lartësisë së saj, ka zbatuar dispozitat e Kontratë Kolektive Sektoriale të 

Shëndetësisë, konkretisht  nenin  4 paragrafi 3  e cila ka hyrë në  fuqi nga dt.11.06.2018, në të cilën 

dispozitë  është përcaktuar se  ,,Përfitues të beneficioneve të cilat dalin nga kjo marrëveshje dhe të 

cilat bazohen në Ligjin e Punës janë të gjithë punëtorët shëndetësor, ndërsa beneficione /dobitë/ që 

dalin nga marrëveshjet e që nuk janë pjesë e Ligjit të Punës i gëzojnë vetëm anëtarët FSSH-ës,  si 

dhe nenin 17 pika 3 dhe 4 dhe 5 të po kësaj Kontrate Sektoriale ku potencohet se “Punëtorët 

shëndetësorë, në vitet jubilare të punësimit përfitojnë shpërblimin jubilar nga punëdhënësi i fundit në 

vlerë për 10 vjet të përvojës së punës në institucione shëndetësore, në vlerë të një page mujore të tij, 

për 20 vjet të përvojës në punë në institucione shëndetësore në vlerë të dy pagave mujore të tij dhe 

për 30 vjet të përvojës në punë në institucione shëndetësore, të punëdhënësi i fundit, në vlerë të tri 

paga mujore të tij. Punëdhënësi i fundit është që paguan shpërblimin jubilar. Shpërblimi jubilar 

paguhet në afat prej një muaji, pas plotësimit të kushteve nga ky paragraf. E në rastin konkret pasi 

që paditësja ka mbi 30 vite përvojë punë të njejtës i takon shpërblimi jubilar në vlerë të tri pagave 

mujore që i ka   realizuar  për tre muajt e fundit,  andaj vendosi si në pikën I të  dispozitiv të  këtij 

aktgjykimi.  

 

 

Sa i përket pretendimeve të të paditurës lidhur me parashkrimin  e kërkesës, gjykata të njejtat 

pretendime i analizoi, por nuk qëndrojnë me arsyetimi se në momentin që paditësja I ka mbushur 30 

vite, në atë kohë nuk ka qenë në fuqi Kontratë Kolektive Sektoriale të Shëndetësisë, ndërsa kontrata 

e fundit  Kolektive Sektoriale e Shëndetësisë ka hyrë në fuqi me datën  11.06.2018  dhe në kohën kur 

e njëjta i ka mbushur 30 vjet përvojë pune nuk ka ekzistuar një e drejtë e tillë për realizimin e një 

kërkese të tillë, ndërsa me hyrjen në fuqi të kontratës së fundit në vtin 2018 e njejta në afatin e 

paraparë ligjore e ka paraqitur padinë për relizimin e shërpblimit jubilar. 

 

 

Kamata ligjore prej 8% në vit është përckatuar konform nenit 382 të LMD-ës në të cilën 

dispzitë shprehimisht është prëckatuar se “Debitori që vonën në përmbushjen e detyrimit në të 

holla debitori, përpos borxhit kryesor, edhe kamatën, kurse lartësia e kamatë vonesës është 

tetë përqindë (8%), përveç nëse parashihet ndryshme me ligj të veçantë”. 
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Gjykata ka vendosur  si në pikën III të dispozitivit të këtij aktgjykimi që ta detyrojë të 

paditurën që paditësit t’ia paguaj shpenzimet e procedures gjyqësore  në lartësi prej 269 €,  edhe ate:  

për përpilimin e padiës shumën prej 104 €, për pagesën e taksës gjyqësore shumën prej  30 € si dhe 

për përfaqësim të një séance shumën prej 135 € duke u bazuar në nenin 452.2 të LPK-ës. 

 

 
  

Andaj nga arsyet e cekura më lartë, dhe duke u bazuar në nenin 143  të LPK-ës u vendos si në 

dispozitiv të këtij aktgjykimi. 

GJYKATA THEMELORE NË GJILAN 

C.nr.1170/19,  dt.19.06.2020 

                                                                           Gjyqtarja 

                                                      Mevlide Shabani 

 

UDHËZIM JURIDIK: Kundër këtij aktgjykimi,  është e lejuar ankesa Gjykatës së Apelit të 

Kosovës në Prishtinë, në afat prej 7 ditë, pas ditës së pranimit të vendimit. Ankesa dorëzohet në 

kopje të mjaftueshme përmes kësaj gjykate. 


