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Numri i lëndës: 2020:016950 

Datë: 02.08.2021 

Numri i dokumentit:     02051718 

 

  C.nr.151/20 

 

GJYKATA THEMELORE NË  GJILAN, Departamenti i Përgjithshëm-Divizioni 

Civil, gjyqtari Gazmend Ajvazi, në çështjen kontestimore të paditëses H. K  Gjilani, të 

cilën e përfaqëson sipas autorizimit av. Mustaf Nuhiu nga Gjilani, kundër të paditurës 

Spitali i Përgjithshëm në Gjilan, duke vendosur sipas padisë për shpërblimin  jubilar, jashtë 

seancës më datë, 02.08.2021, mori këtë:  

 

A K T GJ Y K I M 

PËR SHKAK TË PADËGJUESHMËRISË /MOSBINDJES/ 

 

I. APROVOHET në tërësi kërkesëpadia e paditësit H. K nga  Gjilani, dhe obligohet e 

paditura Spitali i Përgjithshëm me seli në Gjilan, që paditësit t’ia paguajë në emër të 

shpërblimit jubilar  për tri paga shumën e përgjithshme prej 1.338,60 €,  me kamatë ligjore  8 

%  në vitë, duke filluar nga dita e paraqitjes së padisë 05.02.2020, e gjerë në pagesën 

definitive, të gjitha brenda afatit prej 15 ditësh nga dita e plotfuqishmërisë së këtij aktgjykimi. 

 

II. DETYROHET e paditura,  që paditëses,  t’ia paguajë shumën prej 134.00 €, në emër të 

shpenzimeve të procedurës-pagesës së taksës për padi dhe përpilimit të padisë. 

 

A r s y e t i m i 
 

 

 

Paditësja përmes përfaqsuesit të saj,  ka parashtruar padi me dt.05.02.2020, kundër të paditurës 

Spitali i Përgjithshëm me seli në Gjilan, për shpërblim jubilar, duke theksuar se paditësja është 

në mardhënje pune tek e paditura si infermiere në  Spitali i Përgjithshëm në Gjilan, dhe ka 30 

vite përvoj pune dhe realizon pagë mujore në lartësi prej 446.20€. Duke marrë për bazë 

Kontraten kolektive sektoriale nenin 17 par. 3, nenparagrafi 3.3 paditësja nëpërmjet sindikates i 

është drejtuar të paditurës si punëdhënëse, me kërkes që t’ia paguajr tri paga si shperblim 

jubilar, e paditura e ka pranuar kerkesen me shkrim por nuk  është përgjigjur në kërkes.   

  

Në fund i ka propozuar gjykatës që ta aprovoi kërkespadinë e paditësit dhe ta obligoi të 

paditurën që paditësit, t’ia paguaj shumën prej 1.338,60€, për tri paga nga 446.20€, me kamatë 

prej 8% në vitë, të gjitha në afat prej 15 ditësh pas plotfuqishmerisë së këtij aktgjykimi, nën 

kërcënim të përmbarimit me dhunë.  

 

Paditësi ka kërkuar edhe shpenzimet e procedurës gjyqësore pagesës së taksës për padi shumen 

prej 30€ dhe përpilimit të padisë shumën prej 104€, të gjitha këto në afat prej 15 ditësh, nën 

kërcënim të përmbarimit  me dhunë. 
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Gjykata në këtë çështje juridike kontestimore pas shqyrtimit paraprak të padisë ka nxjerrë 

aktvendimin për përgjigje në padi me datën 25.02.2020, të cilin e paditura e ka pranuar me 

datën 04.03.2020,  (e cila është konfirmuar përmes fletë kthesës, e cila gjendet në shkresat e 

lëndës). Me aktvendimin për përgjigje në padi, gjykata e ka njoftuar të paditurin për detyrimin 

ligjor për dhënie të përgjigjes në padi dhe pasojat ligjore që do ti ketë nëse nuk paraqesin 

përgjigje në padi, gjegjësisht për mundësinë që gjykata të marr aktgjykim për shkak të 

mosbindjes.  

 

E paditura, pavarësisht se e ka pranuar aktvendimin për përgjigje në padi, së bashku me padinë 

dhe provat materiale në këtë çështje juridike kontestimore, nuk ka paraqit përgjigje në padi 

brenda afatit ligjor. 

 

Gjykata nga provat që i janë bashkangjitur padisë e ka vërtetuar faktin se paditësi është e 

punësuar në Spitalin e Përgjithshëm në Gjilan, në vëndin e punës Infermiere në poliklinik ,  ka 

44 vite përvoj pune dhe ka realizuar pagë mujore në lartësi prej 446.20€. 

 

Gjykata në rastin konkret duke vërtetuar faktet se paditësi tek e paditura ka një përvojë mbi 44 

vite, e njëjti pagën neto e ka marrë  në shumë prej 446.20€ në muaj dhe duke u bazuar në 

Kontratën Kolektive Sektoriale të Shëndetësis, konkretisht, nenin 4 paragrafi 3 (është në fuqi 

nga data 11.06.2018), ku është paraparë “Përfitues të beneficioneve të cilat dalin nga kjo 

marrëveshje dhe të cilat bazohen në Ligjin e Punës janë të gjith punëtorët shëndetësor, 

ndërsa beneficione që dalin nga marrvëeshjet e që nuk janë pjesë e Ligjit të Punës i gëzojnë 

vetëm anëtarët FSSH-ës” si dhe nenin 17 paragrafi 3  dhe 4 edhe 5 nënparagrafi 3.3 të po 

kësaj kontrate sektoriale ku është paraparë se “Punëtorët  shëndetësore, në vitet jubilare të 

punësimit përfitojnë shpërblimin jubilar nga punëdhënësi i fundit, në vlerë prej 10 vjet të 

përvojës së punës në institucione shëndetësorë në vlerë të një page mujore të tij, për 20 vjet 

të përvojës në punëë në insitucione shëndetësore në vlerë të dy pagave mujore të tij dhe për 

30 vjet të përvojës në puunë në institucione shëndetësore, te punëdhënësi i fundit, në vlerë të 

tri paga  mujore të tij.Punëdhënsi i fundit është që paguan shpërblimin jubilar,. Shpërblimi 

jubilar paguhet në afat prej një muaji, pas plotësimit të kushteve nga ky paragraf dhe i 

punësuari me rastin e pensionimit gëzon të drejtën në pagesën përcjellësi në lartësi prej tri 

pagave muore që i ka marrë tre muajt e fundit”, andaj me që në rastin konkret u vërtetua 

gjendja faktike siç është potencuar më lart, gjykata vendosi si në pikën I të dispozitivit të këtij 

aktgjykimi, që ta aprovoi si të bazuar kërkesëpadinë e paditësit dhe ta obligoi të paditurën për 

pageën e shumës së lartcekur për shpërblimin jubilar. 

  

Nga gjendja faktike e vërtetuar dhe në bazë të dispozitave ligjore të cekura më lartë, duke pas 

parsysh faktin se paditësit i ka lindur e drejta për të kërkuar në rrugë gjyqësore realizimin e të 

drejtës së tij lidhur me kërkesën e parashtruar, i njëjti si palë e legjitimuar ka të drejtë që të 

kërkoj përmbushjen e detyrimit nga e paditura, sepse, sipas nenit 245 të Ligjit nr.04/L-077 për 

Marrëdhëniet e Detyrimeve (në vijim: LMD) në mënyrë të qartë është paraparë se: “Kreditori 

në marrëdhëniet e detyrimit ka të drejtë që prej debitorit të kërkojë përmbushjen e detyrimit, 

ndërsa debitori ka për detyrë ta përmbushë atë me ndërgjegje dhe në tërësi, në përputhje me 

përmbajtjen e tij ”andaj, duke pas parasysh të cekurat më lartë, gjykata gjeti se e paditura nuk e 

ka përmbushur detyrimin e saj ndaj paditësit, ku edhe vendosi që ta detyrojë të paditurën që 

paditësit t’ia kompensoj shumën e kërkuar dhe të aprovuar nga gjykata si në dispozitiv të këtij 

aktgjykimi.  
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Gjykata, pasi i ka vlerësuar kushtet ligjore për nxjerrjen e aktgjykimit për shkak të mosbindjes, 

ka gjetur se në rastin konkret plotësohen të gjitha kushtet ligjore për nxjerrjen e aktgjykimit në 

fjalë nga neni 150, par. 1, pikat a), b) dhe c) të LPK-së, në të cilën dispozitë shprehimisht 

parashihet se “Në qoftë se i padituri, brenda afatit të përcaktuar me këtë ligj, nuk e paraqet në 

gjykatë përgjigjen në padi, gjykata jep aktgjykim me të cilin e aprovon kërkesëpadinë 

(aktgjykimi për shkak të mosbindjes) po që se janë plotësuar këto kushte: a) po që se të 

paditurit i është dorëzuar rregullisht padia dhe thirrja për dhënien e përgjegjës në padi; b) po 

që se themelësia e kërkesëpadisë del nga faktet e treguara në padi; c) po që se faktet mbi të 

cilat mbështetet kërkesëpadia nuk janë në kundërshtim me provat që i ka propozuar vet 

paditësi apo me faktet e ditura botërisht”. 

 

Gjykata vendosi për kamatë ligjore prej 8%, duke u mbështetur në dispozitën e nenit 382 të 

LMD/ Nr. 04/L-077/ i vitit 2012. 

 

Gjykata vendosi si në pikën II të dispozitivit të këtij aktgjykimi ashtu e detyroi të paditurin që 

t’ia paguaj shpenzimet e procedurës në emër të taksës gjyqësore në shumë prej 30 €, për 

përpilim të padisë shumën prej 104€, në total shumën prej 134€,  duke  u mbështetur në 

dispozitën ligjore të nenit 452.1  të Ligjit të Procedurës Kontestimore. 

 

Andaj duke u bazuar në nenin 150  të LPK-ës, gjykata vendosi si në dispozitiv të këtij 

aktgjykimi. 

 

                       GJYKATA THEMELORE NË GJILAN-Departamenti i Përgjithshëm 

             C.nr.151/20 më datën 02.08.2021 

 

  Gjyqtari 

    Gazmend Ajvazi 

    ________________ 

 

KËSHILLA JURIDIKE: Kundër këtij aktgjykimi pala e pakënaqur mund të paraqesë ankesë 

në Gjykatën e Apelit të Kosovës në Prishtinë,  në afat prej 7 ditëve, pas pranimit të këtij 

aktgjykimi, kurse ankesa në kopje të mjaftueshme dorëzohet përmes kësaj Gjykate. 
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