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Numri i lëndës: 2020:047913 

Datë: 26.02.2021 

Numri i dokumentit:     01546304 

 

C.nr. 1701/20 

 

GJYKATA THEMELORE NË PRISHTINË – Departamenti i Përgjithshëm, me gjyqtarën 

Fatbardha Uka Ibrahimi, në çështjen juridike kontestimore të paditëses L. O. nga Prishtina, që 

sipas autorizimit e përfaqëson A. M. avokat nga Prishtina, Rr. “G.”, nr.., kundër të paditurës 

Komuna e Prishtinës – Drejtoria për Shëndetësi, të cilën sipas autorizimit e përfaqëson F. B., me 

objekt të kontestit kompensimin e pagave jubilare, pas mbajtjes së shqyrtimit gjyqësor publik, 

në prezencë të përfaqësuesit të paditëses dhe përfaqësueses të paditurës, me datë. 25.02.2021, 

mori këtë: 

 

 

A K T G J Y K I M 

 

 

I.APROVOHET në tërësi e bazuar kërkesëpadia e paditëses L. O. nga Prishtina dhe 

DETYROHET e paditura  Komuna e Prishtinës– Drejtoria për Shëndetësi, që paditëses  t’ia 

paguaj në emër të tre pagave të shpërblimit jubilar shumën prej 1,352.13 €, me kamatë ligjore 

prej 8%, e cila llogaritet nga data e parashtrimit të padisë gjegjësisht nga data 28.04.2020 e deri 

në pagesën definitive, të gjitha këto në afat prej 7 ditësh nga dita e pranimit të këtij aktgjykimi 

nën kërcnimin e përmbarimit me dhunë 

 

II. DETYROHET e paditura që paditëses t’ia kompensoj shpenzimet e procedurës kontestimore 

në shumë prej 269 €, në afat prej 7 ditësh nga dita e pranimit të këtij aktgjykimi, nën kërcënimin 

e përmbarimit me dhunë. 

 

A r s y e t i m 

 

 

Paditësja përmes të autorizuarit të saj, në këtë gjykatë, me datë 28.04.2020, ka parashtruar padi 

me objekt kontesti kompensimin e pagave jubilare, e drejtë kjo e garantuar me Kontratën 

Kolektive Sektoriale, në bazë të nenit 17 par.3.  

Ka theksuar se paditësja është në marrëdhënie pune te e paditura, me përvojë pune 44 vite dhe 

se për realizimin e të drejtës të saj i është drejtuar paraprakisht të paditurës, mirëpo e njejta nuk 

ka dhënë përgjigje në kërkesë. Në seancën e datës 11.02.2021 ka bërë precizimin e kërkesëpadisë 

duke i propozuar gjykatës që të aprovohet kërkesëpadia e paditëses në tërësi si e bazuar dhe të 

detyrohet e paditura që paditëses t’ia kompensoj shumën e përshkruara më afër sikurse në 

dispozitiv të këtij aktgjykimi.  

 

Shpenzimet e procedurës i ka kërkuar  
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E paditura, përmes të autorizuarës të saj, në seancën e shqyrtimit kryesor ka theksuar se e 

konteston në tërësi padinë dhe kërkesëpadinë e paditëses si të pa bazuar. Ka shtuar se një 

kompensim i tillë nuk është paraparë me Ligjin e Punës dhe se e paditura në skemën e saj 

buxhetore nuk ka paraparë linjë të posaçme për këtë lloj kompensimi. I ka propozuar gjykatës, 

të refuzoj kërkesëpadinë e paditëses si të pa bazuar. 

 

Shpenzimet e procedurës nuk i ka kërkuar. 

 

Me qëllim të vërtetimit të drejtë dhe të plotë të gjendjes faktike lidhur me çështjen konkrete 

juridike, gjykata në procedurën e provave të shqyrtimit kryesor - publik, sipas propozimit të 

palëve ka administruar provat relevante dhe atë:  Kontratën e punës nr. .. e datës 02.04.2013; 

Vërtetimi i Qendrës Kryesore të Mjekësisë Familjare nr. … i datës 27.02.2020; Lista e pagave 

dhe kërkesa për tre paga jubilare e datës 16.03.2020. 

 

Pasi që gjykata bëri vlerësimin e secilës provë veç e veç dhe të gjithave së bashku, mbështetur 

në dispozitat nga neni 8 të Ligjit për Procedurën Kontestimore, gjeti se në këtë çështje juridike 

kontestimore kërkesëpadia e paditësit është e bazuar andaj dhe vendosi si në dispozitiv të këtij 

aktgjykimi. 

 

Në mes palëve ndërgjyqëse nuk ishte kontestues fakti se paditësja është e punësuar tek e paditura, 

pasi që kjo vërtetohet edhe nga kontrata e punës dhe vërtetimi i Qendrës Kryesore të Mjekësisë 

Familjare, mirëpo kontestuese nga ana e të paditurës ishte se e paditura nuk ka obligim dhe se 

në skemën e saj buxhetore nuk ka paraparë linjë të posaçme për këtë lloj kompensimi.   

 

Gjykata gjeti se paditësja me datë 16.03.2020 i është drejtuar me kërkesë të paditurës për 

kompensimin e një page jubilare, mirëpo e paditura fare nuk i është përgjigjur. 

 

Nga provat e administruara si më lartë, gjykata gjeti se paditësja është në marrëdhënie pune te e 

paditura për më shumë se 44 vite, të njëjtës nuk i është kompensuar shpërblimi jubilar në vlerë 

të tre pagave bazë, të parapara me nenin 17 par. 3.3 të Kontratës Kolektive Sektoriale të 

Shëndetësisë (KKS).  

 

Lartësinë e pagesën mujore në shumë prej 450.71 €, gjykata e vërtetoi përmes listës së pagesave 

dhe e njëjta paraqet të hyrat mujore të cilat saktësisht i realizon paditësja. 

Me nenin 4 paragrafi 1, të Kontratës Kolektive Sektoriale, tash e tutje referuar si “Kontrata 

Kolektive” parashihet që ”KKS-ja gjen zbatim në rregullimin e raporteve juridike për të gjithë 

të punësuarit nëpër institucione shëndetësore, duke përfshirë tri nivelet e sistemit shëndetësor, 

atë parësor, dytësor dhe tretësor”, dhe paragrafi 2 “Fushë zbatimi i KKS-së ushtron efekt tek 

punëtorët shëndetësor dhe administrativ në institucione shëndetësore”. Gjithashtu, me nenin 17 

paragrafi 3 i Kontratës Kolektive parashihet se “[p]unëtorët shëndetësor, në vitet jubilare të 

punësimit përfitojnë shpërblimin jubilar nga punëdhënësi i fundit, [...] për 30  vjet të përvojës në 

punë në institucione shëndetësore, te punëdhënësi i fundit, në vlerë të tri pagave mujore të tij”. 

Kurse, paragrafi 4 i po të njëjtit nen përcakton se “Punëdhënësi i fundit është ai që i paguan 

shpërblimet jubilare. Shpërblimi jubilar, paguhet në afat prej një muaji, pas plotësimit të 

kushteve nga ky paragraf”. 

 

Gjykata duke u bazuar në të lartcekurat, e duke iu referuar dispozitave ligjore të përmendura më 

lartë vlerëson se, e paditura ka pasur detyrim që t`ia paguaj paditëses tri paga për shpërblim 



 Numri i lëndës: 2020:047913 
 Datë: 26.02.2021 
 Numri i dokumentit: 01546304 
 

3 (3)  

 2
0

2
0

:0
4

7
9

1
4

 

jubilar, andaj ka gjetur se kërkesëpadia e paditëses është e bazuar dhe e ka aprovuar atë, në 

shumën e gjykuar si në dispozitiv të këtij aktgjykimi.  

 

Sipas dispozitës së nenit 245 të Ligjit mbi Marrëdhëniet e Detyrimeve (LMD-së) parashihet se 

“kreditori në marrëdhëniet e detyrimeve ka të drejtë që nga debitori të kërkojë përmbushjen e 

detyrimit, ndërsa debitori ka për detyrë përmbushjen e detyrimit në tërësi, në përputhje me 

përmbajtjen e tij”, prandaj gjykata duke u nisur nga fakti se e paditura i ka mbetur borxh paditësit 

me aplikimin e kësaj dispozite ligjore dhe në bazë të gjendjes së vërtetuar faktike, vendosi që ta 

detyroj të paditurën që paditëses t’ia kompensoj borxhin në shumën e gjykuar. 

 

Sa i përket pretendimit të përfaqësueses të paditurës se kërkesëpadia e paditëses duhet të 

refuzohet për faktin se e paditura nuk ka paraparë në skemën e saj buxhetore linjë të veçantë për 

këtë lloj kompensimi, këto pretendime për gjykatën janë të pa bazuara dhe të pa mbështetura në 

asnjë normë ligjore të aplikueshme. Paditësja në rrugë gjyqësore ka filluar të realizoj një të drejtë 

ligjore që i garanton KKS, kurse mungesa e buxhetit të të paditurës, nuk mund të ketë për efekt 

vendosjen ndryshe si në dispozitiv të këtij aktgjykimi. 

 

Lartësia e kamatës së përcaktuar prej 8%, i referohet nenit 382 të LMD-së dhe kamata është 

llogaritur prej datë së parashtrimit të padisë e deri në pagesën definitive.    

 

Vendimin që pala e paditur t'i bartë shpenzimet e procedurës, gjykata e ka mbështetur në 

dispozitën nga neni 452 par.1, Ligjit për Procedurën Kontestimore, lartësia e shpenzimeve të 

procedurës të aprovuara i referohen shpenzimeve për seancë gjyqësore 135 €, për përpilimin e 

padisë 104 €, dhe për taksë gjyqësore 30 €. Gjykata e refuzoi pjesën e kërkesës së të autorizuarit 

të paditësit për kompensimin e shpenzimeve procedurale mbi shumën  e aprovuar pasi që 

konsideroi se shuma prej 269 €është në përputhje të plotë me TA-në   

 

Nga të lartcekurat gjykata vendosi si në dispozitiv të këtij aktgjykimi , konform nenit 143 të LPK 

së .  

 

             GJYKATA THEMELORE NË PRISHTINË  

                             Departamenti i Përgjithshëm 

      C.nr.1701/20, datë 25.02.2021 

 

Gjyqtarja 

                            Fatbardha Uka Ibrahimi 

 

KËSHILLA JURIDIKE: Kundër këtij aktgjykimi pala e pakënaqur ka të drejtë ankese në afat 

prej 7 ditëve nga dita e pranimit të njëjtit, Gjykatës së Apelit në Prishtinë, nëpërmjet të kësaj 

gjykate. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


