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Numri i lëndës: 2019:080253 

Datë: 08.11.2019 

Numri i dokumentit:     00634766 

                 

C.nr.221/19 
 

GJYKATA THEMELORE NË GJILAN, Departamenti i Përgjithshem, Divizioni 

Civil me gjyqtaren Florije Qerimi, me bashkëpuntorin profesional Baki Sylejamani, në çështjen 

kontestuese të paditëses  A.A.  nga .... , të cilën e përfaqëson ....  nga .... , ndaj të paditurës 

Spitali i Pëgjithshëm në Gjilan, .... , të cilën e përfaqëson përfaqësuesi i saj me autorizim ....  

nga .... , me objekt kontesti,  pagesa e shpërblimit jubilar dhe pagat përcjellëse  me rastin e 

pensionimit, vlera e kontestit 2,976.78 €, pas mbajtjes së shqyrtimit kryesor dhe publik,  më 

datë 29.10.2019, mori këtë: 
 

AKTGJYKIM 
 

I. APROVOHET si e bazuar kërkesëpadia e paditëses A.A.  nga .... , DETYROHET e 

paditura, që paditëses A.A.  t’ia paguajë tri (3) paga mujore të cilat i ka marrë në tre muajt e 

fundit para pensionimit, në shumën e tërësishme prej 1,488.39€, në emër të përcjelljes në 

pension  dhe tri (3) paga  jubilare mujore në shumë të tërsishme prej 1,488.39€, e që në total 

bëjnë 2,976.78 €, 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. 
 

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

gjyqësore në shumë prej 175€, 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  A.A. nga .... ,  përmes të autorizuarit të saj  në këtë gjykatë më datë 18.03.2019 ka 

paraqitur padi kundër të paditurës Spitali i Përgjithshëm në Gjilan, me të cilën ka kërkuar që të 

aprovohet kërkesëpadia e saj dhe të obligohet e paditura që paditësit t’ia bëjë pagesën e tri 

pagave në emër të shpërblimit jubilar, në shumë prej 1,488.39€, €, pagesën e  tri pagave 

përcjellëse për pensionim në shumë prej 1,488.39€,  që në total arrinë shumën prej 2,976.78€,  

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

aktvendimin për përgjigje në padi më dt.08.04.2019.  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 edhe 

vetëm sa i përket shpërblimit jubilar.  I njëjti po ashtu sa i përket pagave jubilare si vit jubilar 

llogaritet vitit 2002 kur e njëjta i ka mbush 30 vjet,  përvojë pune 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 përgatitor, kryesorë ashtu edhe në shpjegimet 

përfundimtare  ka deklaruar se mbete në tërësi pranë padisë dhe kërkesëpadisë së paditëses si 

dhe provave të ofruara, duke i propozuar gjykatës që si provë të administroj edhe një përgjigje 

të dhënë nga Ministria e Shëndetësisë-Departamenti Ligjorë, dhe pas shtjellimit të provave dhe 

nga shkresa e Ministrisë së Drejtësisë është vërtetuar se punëtorëve ju takon shpërblimi jubilar, 

dhe në fund ka kërkuar nga Gjykata që kërkesëpadinë e paditëses ta aprovoj në tërësi si të 

bazuar në ligj.  

 

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

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

padinë vetëm sa i përket pagesës së tri pagave jubilare sepse paditësja e ka filluar punën nga 

dt.06.05.1972 deri në kohën e pensionimit më dt.18.12.2018 ku ka një përvojë pune rreth 46 

vite, dhe te rasti konkret paditësja më dt.06.05.2002 ka mbushur 30 vite përvojë pune ku për të 

viti 2002 ka qenë viti jubilar në kohen kur nuk ka qenë në fuqi as MKK e as KKSK, nuk ka 

fuqi retroaktive andaj i propozon gjykatës që të merr aktvendim me të cilin kërkon që padinë e 

paditëses ta refuzoj si të pa bazuar 
 

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 kontestuese ka administruar dhe vlerësuar 

këto prova materiale: Vendimi mbi ndërprerjen e marrëdhënies së punës për shkak të 

pensionimit me nr.protokoli 01-273 i dt.06.12.2018, i lëshuar nga SPGJ, Libreza e punës 

nr.29628, nr.regj.17861/72 dt.23.09.1977 në emër të paditëses A.A. , Gjendja e llogarisë në Pro 

Credit Bank e dt.13.12.2018 nga dt.10.09.2018 deri më 01.12.2018  në emër të paditëses A.A. ,  

Përgjigje në kërkesën nr.05-1532 të dt.02.,04.2019 të lëshuar nga Ministria e Shëndetësisë. 
 

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  A.A.  nga ....   ka qenë në marrëdhënie pune në 

Spitalin e Përgjithshëm në Gjilan në vendin e punës Infermiere Mami, në  
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Repartin e Gjinekologjisë, që nga dt.06.05.1972 deri më dt.18.12.2018,  ku edhe i është 

ndërprerë marrëdhënia e punës sipas fuqisë së ligjit. 

 

Të njëjtës 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 

mardhënies së punës për shkak të pensionimit, nr. 01-273 i dt.06.12.2018  të lëshuar nga Spitali 

i Përgjithshëm në Gjilan. 

  

Nga libreza e punës nr.29628 nr.regj.17861/72 dt.23.09.1977, gjykata vërtetoi faktin se e  njëjta 

në bazë të kësaj libreze paditësja ka filluar punën në po këtë Repart  më dt.06.05.1972, ku edhe 

ka dalur në pension më dt.18.12.2018.  

 

Nga gjendja e llogarisë në Pro Credit Bank e dt.13.12.2018 nga dt.01.09.2018 deri më 

13.12.2018,  gjykata vërtetoi faktin se e njejta gjatë kësaj periudhe ka realizuar të ardhura 

personale edhe ate shumën prej 496.13€   

 

Nga përgjigje në kërkesën nr.05-1532 të dt.02.,04.2019 të lëshuar nga Ministria e Shëndetësisë, 

gjykata vërtetoi faktin se Ministria e Shëndetësisë me dt.10.04.2019 i është përgjigjur kërkesës 

së paditëses A.A.  lidhur me shpërblimin Jubilar dhe pagesën e pagave përcjellëse. 
 

Gjykata në këtë çështje kontestuese 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 pika 3.3 pika 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 pikën I  të   dispoztivit 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 175 € edhe ate:  për 

pagimin e taksës për paraqitjen e padisë  shumën prej 40 € dhe për përfaqësim të një seance 

shumën prej 135 € duke u bazuar në nenin 452.2 të LPK-së. 
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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. 221/19,  dt.29.10.2019 

                                            

                                 Gjyqtarja 

Florije Qerimi 

 

 

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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


