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C.nr.387/18 

GJYKATA THEMELORE NË GJILAN, Departamenti i Përgjithshem me gjyqtaren 

Mirvete Alidemi, në çështjen kontestimore të paditësit E.E.  nga ….  të cilin sipas autorizimit e 

përfaqëson …. , avokat  nga …. , ndaj të paditurës Spitali i Përgjithshëm nga Gjilani, të cilën e 

përfaqëson përfaqësuesi ligjor me autorizim …. , me objekt kontesti, pagesa e shpërblimit 

jubilar dhe pagat përcjellëse me rastin e pensionimit, vlera e kontestit 5,570.06€, pas mbajtjes 

së shqyrtimit kryesor dhe publik,  më datë 01.08.2019, mori këtë: 
 

AKTGJYKIM 
 

I. APROVOHET si e bazuar  kërkesëpadia e paditësit E.E.  dhe DETYROHET e paditura 

Spitali i Përgjithshëm në Gjilan, që paditësit E.E.  t’ia paguajë tri (3) paga mujore në shumën e  

prej 2,785.03 €, në emër të përcjelljes në pension  dhe tri (3) paga  jubilare mujore në  prej 

2,785.03 €, të gjitha në shuma e përgjithshme  prej 5.570.06 €, me kamatë ligjore prej 8 %, 

duke filluar nga dita e paraqitjes së 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. 
 

II. DETYROHET e paditura që paditësit t’ia paguaj shpenzimet e procedures gjyqësore në 

shumë prej 239,00 €, 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 
 

Paditës E.E.  nga fshati .... ,  përmes të autorizuarit të tij  .... , avokat nga .... , në këtë gjykatë 

më datë 03.05.2019 ka paraqitur padi kundër të paditurës Spitali i Përgjithshëm në Gjilan, me 

të cilën ka kërkuar që të aprovohet kërkesëpadia e tij dhe të obligohet e paditura që paditësit 

t’ia bëj pagesën e tri pagave në emër të shpërblimit jubilar, në shumë prej 2, 785.03 €, pagesën 

e  tri pagave përcjellëse për pensionim në shumë prej 2.785.03 €, të gjitha  në shuma e 

përgjithshme  prej 5.570,06 €,  me kamatë ligjore prej 8 % duke filluar nga dita e paraqitjes së 

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

aktvendimin për përgjigje në padi më dt.23.05.2019.  Me aktvendimin për përgjigje në padi,  

gjykata e ka njoftuar të paditurin për detyrimin ligjor për dhënie të përgjigjes në padi dhe për 

pasojat ligjore që do ti ketë nëse nuk paraqet  përgjigje në padi, për mundësinë që gjykata të 

marrë aktvendim për shkak të mosbindjes.  

E paditura në përgjigje në padi e ka kundërshtuar pjesërisht  kërkesëpadinë e paditëses  dhe atë 

vetëm sa i përket shpërblimit jubilar. Ka theksuar që  sa i përket pagave jubilare si vit jubilar ka 

llogaritur  vitit 2013 kur i njëjti i kishte  mbush 30 vjet  përvojë pune,   e pasi në atë kohë nuk i 

ka kërkuar pagesën për shpërblimin jubilar sipas Kontratës së përgjithshme kolektive , atëherë 

kemi të bëjmë me parashkrim të kërkesës duke u bazuar në nenin 87 të Ligjit të Punës. Po 

ashtu i njëjti rithekson se me ligjin e ri të financave nga fillimi i vitit 2017, pagesat bëhen sipas 

nën kodeve ekonomike të cilat janë planifikuar sipas nevojave të organizatave buxhetore, 

ndërsa për Spitalin nuk është paraparë buxhet për këto nën kode. 

 

Përfaqësuesi i paditësit  si në shqyrtimin gjyqësore ashtu edhe në shpjegimet përfundimtare ka 

deklaruar se mbete në tërësi pranë padisë dhe kërkesëpadisë së paditësit  me propozim që e 

njëjta të aprovohet në tërësi si e bazuar pasi që  pas shtjellimit të provave materiale është 

vërtetuar se paditësi E.E. ,  ka qenë në marrëdhënie pune në kohë të pacaktuar në Spitalin e 

Përgjithshëm në Gjilan fillimisht si mjek e më vonë  në Specialist i Pulmologjisë kur edhe më 

datën 20.03.2019 , sipas fuqisë ligjore i është ndërprerë marrëdhënia e punës për shkak të 

pensionimit 

 

I autorizuari ligjor i të paditurës si në shqyrtimin gjyqësore ashtu edhe në shpjegimet 

përfundimtare ka deklaruar se mbete pranë përgjigjes në padi duke e kundërshtuar pjesërisht 

padinë vetëm sa i përket pagesës së tri pagave jubilare sepse në këtë rast kemi parashkrim të 

kërkesës ngase i njëjti më dt.23.05.2013 i ka mbushur 30 vjet përvojë pune ndërsa padinë e ka 

ushtruar më dt.30.05.2019, çka do të thotë se në këtë rast kemi parashkrim të kërkesës.   
 

Gjykata për vlerësimin e drejtë dhe të plotë të gjendjes faktike në këtë çështje juridike në 

procedurën e të provuarit i ka administruar këto provava materiale:  Vendimi Mbi Ndërprerjen 

e Marrëdhënjes së Punës Për Shkaka Të Pensionimit me 01-361 i datës 06/03/2019 i lëshuar 

nga Drejtori i Përgjithshëm , Libreza e Punës me numer te series 35383 dhe numer te regjistrit 

40919 data e leshuarjes 23.05.1993, Monitorim i transaksioneve te llogarise leshuar nga ….  e 

dates 04.10.2019, Vendimi numer 261/2 i dates 12.03.2019, leshuar nga Sherbimi Spitalor dhe 

Klinik Universitar i Kosovës. Pergjigja në kërkesën numër 05-1532 e datës 10.04.2019 dhe  

Pergjigja në kërkesën numër 05-1532/3 e datës 20.05.2019 të lëshuara nga Ministria e 

Shëndetësisë- Departamenti ligjor. 

 

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 kontestuese, gjykata 

vërtetoi këtë gjendje faktike:   
 

Se paditësi E.E.  nga ....  ka qenë në marrëdhënie pune në Spitalin e Përgjithshëm në Gjilan në 

fillim mjek i përgjithshëm e pastaj si Specialist i Pulmologjisë, që nga dt.23.05.1983 e deri më 

dt.20.03.2019,  ku edhe i është ndërprere marrëdhënie e punës sipas fuqisë së ligjit. 
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Të njëjtit sipas fuqisë ligjore-Aktvendimit i ka përfunduar marrëdhënia e punës,  pasi që ka 

mbushur moshën 65 vjeçare, fakt ky i cili u vërtetua nga Vendimi mbi ndërprerjen e 

marrëdhënies së punës për shkak të pensionimit me nr. 01-361 e dt.06.03.2019, të lëshuar nga 

Spitali i Përgjithshëm në Gjilan. 

Nga Librezea e punës me numër serik 35383  e dt.27.10.1981 gjykata vërtetoi faktin se i njëjti 

në bazë të kësaj libreze ka filluar punën më dt.23.05.1983, kur edhe ka dalur në pension më 

dt.20.03.2019.  

 

Nga Vendimi me nr.261/12 i dt.12.03.2019 i lëshuar nga Drejtori i Përgjithshëm SHSKUK-së. 

gjykata vërtetoi faktin se në bazë të këtij vendimi Shërbimi Spitalor ka kërkuar që të njejit t’i 

kompenzohne tri paga pas pensionimit. 

 

Nga Lista e pagave për periudhën kohore prej 01/11/2018 e deri më dt.10.04.2019 të lëshuar 

nga …. , gjykata vërtetoi faktin se i njejti gjatë kësaj periudhe ka realizuar të ardhura personale 

dhe ate më dt.30.11.2018, shumën prej 956,05 €, më dt.27/12/2018 shumën prej 997 €, më 

dt.31.01.2019 shumën prej 939,03 € dhe me dt.28.02.2019 shumën prej 922.41 €. 
 

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

beneficionet /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 dhe i punësuar me rastin e 

pensionimit gëzon të drejtën në pagesën përcjellëse në lartësi prej tri (3) pagave mujore, që i 

ka mare për tre muajt e fundit andaj vendosi si në dispozitiv të  këtij aktgjykimi.  
 

Gjykata ka vendosur  si në pikën II të dispozitivit të këtij aktgjykimi që ta detyrojë të paditurën 

që paditësit t’ia paguaj shpenzimet e procedures gjyqësore  në lartësi prej 239,00 € edhe ate:  

për përpilimin e padisë shumën prej 104 € dhe për përfaqësim të një seance 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.387/19,  dt.01.08.2019 
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        Gjyqtarja,  

     Mirvete Alidema

     

 

 

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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


