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Numri i lëndës: 2020:166791 

Datë: 06.08.2021 

Numri i dokumentit:     02067608 

         C.nr.2311/2020 

 

GJYKATA THEMELORE NË GJILAN, Departamenti i Përgjithshëm, me gjyqtarin 

Besnik Pireva, në çështjen juridike kontestimore të paditëses A. A nga Gjilani, të cilin e 

përfaqëson i autorizuari Fadil Sinanaj, avokat në Gjilan, kundër të paiturës K... e G... – Q... K... 

e M... F...në Gjilan, me objekt kontesti për pagesën e shpërblimit jubilar me vlerë të kontestit 

prej 2.374.47 euro, jashtë seancës, më datën 06.08.2021, mori këtë:  

 

A K T G J Y K I M  

 

APPROVOHET në tërësi si e bazuar kerkespadia e paditeses A.A nga Gjilani dhe 

DETYROHET e paditura K. ..e Gj... – Q...K... e M... F... në Gj..., që paditëses në emër të të 

pagesës së shpërblimit jubilar në vlerë të tri pagave mujore, t‟ia paguajë shumën prej 2,374.47 

euro, me kamatëvonesë vjetore prej 8%, duke filluar nga data 30.11.2020 deri në pagesën 

përfundimtare si dhe në emër të shpenzimeve të procedurës t‟ia paguajë shumën prej 134 euro, 

afat prej 7 ditësh nga dita e pranimit të këtij aktgjykimi. 

 

A r s y e t i m  

 

Paditësja A.A nga Gjilani, me datën 30.11.2020, përmes të autorizuarit të saj Fadil Sinanaj, 

avokat në Gjilan, ka paraqitur padi kundër të paditurës K. ..e Gj... – Q...K... e M... F... në Gj...,  

(më tej: QKMF), me objekt kontesti për pagesën e shpërblimit jubilar me vlerë të kontestit prej 

2,374.47 euro.  

 

Në padi paditësaj ka theksuar se është në marrëdhinie pune te e paditura e sitemuar në punë 

dhe detyrat e punës si Doktoresh Specialiste, përgjegjëse e ndrrimit  në mjeksësin familjare në 

QKMF “Nagip Rexhepi” në Gjilan, me mbi 30 vite përvoj pune.  Kërkesën e saj paditësja e ka 

bazuar në dispozitat e Knotratës Kolektive Sektoriale (më tej:KKS), konkretisht në nenin  17 

pargarfi 3, duke theksuar se për 30 vite të përvojës së punës të njëjtës i takon pagesa e 

shpëblimit jubilar në vlerë të tri pagave mujure në shumën e përgjithëshme prej 2,374.47 euro, 

pasi që paga mujore e saj është 791.49 euro. Meqenëse e paditura nuk i ka paguar vullnetarisht 

mejtet të cilat ka qenë e obliguar t‟i paguaj, paditësaj kërkon nga gjykata që të aprovohet si e 

bazuar kërkespadia e paditësës dhe të  detyrohet e paditra t‟ia paguaj shumën prej 2,374.47 

euro me kamatë ligjore prej 8 % nga dita e paraqitjes së kësaj padisë. Shpenzimet e procedurës 

i ka kërkuar prë përpilimin e padisë 104 euro dhe për taksë gjyqësore për padi shumën 30 euro. 

 

E paditura, me anë të përgjigjes në padi, e ka kundërshtuar në tërësi kërkesëpadinë e paditëses 

dhe i ka propozuar gjykatës që e njëjta të refuzohet si e pabazuar në legjislacionin e Republikës 

së Kosovës, duke theksuar se paditësja kërkespadinë e saj e bazon në KKS e lidhur në mes të 

Ministrisë së Shëndetësisë dhe Federatës së Sindikatave të Shëndetësisë së Kosovës (më tej: 
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FSSHK), duke kosnideruar se kjo kontratë nuk pordhon efekt juridik dhe nuk prodhon të drejta 

e as detyrime për të paditurën, nga se komuna e Gjilanit është autoritet publik autonom dhe 

organizat buxhetor e pavarur dhe nuk i nënshtohet asnjë obligimi materjal-juridik përderisa me 

ligj apo akte tjera nënligjore nuk delegohet një obligim nga organet kompetente.  Ka theksuar 

se pagat jubilare sipas KKS-së mund të realizohen pas çdo 10, 20 dhe 30 viteve dhe sipas nenit 

17 paragrafi 4 të kësaj kontrate afati i realizimit të kësaj kërkesë është 30 ditë nga koha e të 

drejtës për pagesë, ndërsa nuk ka ndonjë provë që paditësaj të kektë kërkuar realizimin e ksëaj 

kërkese, me çka kemi tejkalim të afatit ligjor. Thekson se e paditura në muajin dhjetor të vitit 

2020 ka procesuar një pagë jubilare për të gjithë punëtoret të cilët kanë përbushur kushtin për 

shpërblim jubilar. Shepenzimet e procedurës nuk i ka kërkuar. 

 

Gjykata pas pranimit të përgjigjes në padi ka gjetur se janë plotësuar kushtet ligjore të 

përcaktuara në nenin 398 të Ligjit për Procedurën Kontestimore (më tej: LPK) për marrjen e 

aktgjykimit jashtë seancës, sepse në mes të palëve nuk është kontestuese gjendja faktike dhe 

nuk ekzistojnë pengesa të tjera për dhënien e vendimit meritor, pasi që nga përgjigja në padi 

rezulton qartas se kërkesëpadia e paditëses është e themeltë. 

 

Gjykata, pas pranimit të përgjigjes në padi, i ka vlerësuar kushtet ligjore nga neni 398 i LPK-

së, me të cilin përcaktohet se “kur gjykata, pasi t’i arrijë përgjigja në padi, konstaton se 

ndërmjet palëve nuk është kontestuese gjendja faktike dhe se nuk ekzistojnë pengesa të tjera 

për dhënien e vendimit meritor, atëherë ajo, pa caktuar fare seancë gjyqësore, mund ta japë 

aktgjykimin me të cilin e pranon si të themeltë kërkesëpadinë”, andaj, duke iu referuar 

dispozitave të Me nenin 4 par.2 të Ligjit të Punës nr.03/L-212, përcaktohet se “ Kontrata 

Kolektive nuk mund të përmbajë të drejta më pak të favorshme për të punësuarin dhe 

punëdhënësin se sa të drejtat e përcaktuara me këtë ligj”. Me nenin 90 par.1 të Ligjit të Punës 

përcaktohet se “Marrëveshja Kolektive mund të lidhet: a) organizatës së punëdhënësve ose 

përfaqësuesit të tij, dhe b) organizatës së të punësuarve ose kur nuk ekzistojnë organizata, 

marrëveshjen mund ta lidhin edhe përfaqësuesit e të punësuarve. Me paragrafin 1 të këtij neni 

përcaktohet se Marrëveshja Kolektive mund të lidhet a) të nivel të vendit, b) në nivel të degës 

dhe c) nivel të ndërmarrjes. Me paragrafin 3 të këtij neni përcaktohet se Marrëveshja 

Kolektivë duhet të jetë në formë të shkruar, në gjuhën zyrtare të Republikës së Kosovës. Me 

paragrafin 4 përcaktohet se Marrëveshja Kolektive vlen për ata punëdhënës dhe punëmarrës të 

cilët marrin përsipër detyrimet e përcaktuara me marrëveshjen e tillë kolektive”.  

Me nenin 17 paragrafi 3, të Kontratës Kolektive Sektoriale të datës 12.06.2018, përcaktohet se 

“Punëtorët shëndetësor, në vitet jubilare të punësimit përfitojnë shpërblimin jubilar nga 

punëdhënësi i fundit në vlerë: Për 10 vjet të përvojës në punë 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 paga mujore të tij; Për 30 vjet të përvojës në punë në institucione shëndetësore, te 

punëdhënësi i fundit, në vlerë të tri paga mujore të tij. Me paragrafin 4 të kësaj Kontrata, 

përcaktohet se“Punëdhënësi i fundit është ai që paguan shpërblime jubilare. Shpërblimi 

jubilar, paguhet në afat prej një muaji, pas plotësimit të kushteve nga ky paragraf”, ka gjetur 

se në këtë çështje juridike plotësohen kushtet ligjore për aprovimin e kërkesëpadisë së 

paditëses si të bazuar.  

 

Nga parashtrimet e palëve ndërgjyqësore të paraqitura me padi, provat e bashkëngjitura padisë  

dhe nga përgjigja në padi, gjykata ka gjetur se nuk është kontestues gjendja faktike se paditësaj 

është në marrëdhnie pune te e paditura që nga data 06.12.1989 e tutje me mbi 30 vite përvoj 

pune, e sitemuar në detyrat e punës Doktoresh Specialiste, përgjegjëse e ndrrimit  në mjeksësin 

familjare në QKMF “Nagip Rexhepi” në Gjilan, dhe realizon të ardhura mujore neto në lartësi 

prej 791.49 euro.   
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Gjykata në bazë të dispozitave të lartcekura dhe pas vërtetimit të fakteve të cilat nuk kanë qenë 

kontestuese, e ka aprovuar kërkespadinë e paditëses si të bazuar dhe e detyroj të paditurën që 

për 30 vite përvojë pune, paditëses t„ia paguaj shpërblimin jubilar në vlerë të tri pagave mujore 

në lartësi prej 2,374.47 euro. 

 

Kundërshtimet e të paditurës se e njëjta nuk është nënshkruese e KKS-së, dhe nuk bartë 

detyrime për pagesën e shëprblimit jubilar ndaj paditëses, gjykata një kundërshtim të tillë, nuk 

e ka mar për bazë nga fakti se KKS-ja është lidhur me datën 12.06.2018, në mes të FSSHK-së, 

si organizatë përfaqësuese e punëtorve shëndetësor në Republikën e Kosovës, dhe Ministrisë së 

Shëndetësisë si përfaqësuese e punëdhënësve shëndetësor në të gjithë  territorin e Republikës 

së Kosovës, nga se konfom nenit 4 pargrafi 1 të KKS-së, e njëjta gjenë zbatim në të gjithë të 

punësuarit në institucionet shëndetësore duke përfshirë tri nivelet e sistemit shëndetësor, atë 

parësor, dytësor dhe tretësor. 

 

Lidhur me pretendimet e të paditurës se paditësja e ka tejkaluar afatin prej 30 ditësh për 

realizimin e kërkesës, gjykata një pretendim i tillë nuk e mori për bazë, pasi që kërkesa e 

paditëses është në para  dhe jo anulimin apo ndryshimin e ndonjë vndimi të punëdhënsit me të 

cilin i‟jan cënuar të drejtat e tjera paditëses, dhe në rastin kokret nuk gjen zbatim  dispozita e 

nenit 78 të Ligjit të Punës, por gjenë zbatim  dispozitae nenit  87 i këtij ligji, i cili në mënyrë 

shprehimore ka paraparë se “Të gjitha kërkesat nga marrëdhënia e punës në para 

parashkruhen brenda afatit prej tri vitesh nga dita e paraqitjes së kërkesës”. 

 

Po ashtu për gjykatën pretendimi i  të paditurës se në muajin dhjetor të vitit 2020 kanë 

procesuar një pagë jubilare për të gjithë punëtoret të cilët kanë përbushur kushtin për shpërblim 

jubilar, nuk e mori për bazë nga se përgjigjes në padi e paditura nuk i kanë bashkangjitur anjë 

provë materjale për provimin e këtij pretendimi ashtu siç ka qenë e detyruar me dsipozitën e 

nenit 396 paragrafi 2 i LPK-së, për më tepër i njëjti pretendim është i përgjithësuar dhe nuk 

është specifikuar në veçanti e paditura. 

 

Kamatëvonesa është  vendosur në kuptim të dispozitave të nenit 382 të LMD-së.   

 

Vendimin që pala e paditur t‟i bartë shpenzimet e procedurës gjykata e ka mbështetur në 

dispozitat ligjore konform nenit 449 dhe 452 të LPK-së. Lartësia e këtyre shpenzimeve të 

aprovuara i referohet shpërblimit për përpilimin e padisë në shumën prej 104 euro dhe taksës 

gjyqësore për padi në shumën prej 30 euro, e në shumën e përgjithshme prej 134 euro. 

 

Duke  u bazuar në të dhënat e lartcekura, gjykata ka vendosur si në dispozitiv të këtij 

aktgjykimi. 

 

GJYKATA THEMELORE NË  GJILAN  

C.nr.2311/2020, dt.06.08.2021 

                                                                                                                             G j y q t a r i, 

                              Besnik PIREVA, d.v 

 

__________________ 
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UDHËZIM JURIDIK: Kundër këtij aktgjykimi palët kanë të drejtë ankese në afat prej 7 

ditëve nga dita e pranimit pranë Gjykatës së Apelit, përmes kësaj Gjykate. 


