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0 

 GJYKATA THEMELORE NË FERIZAJ, Departamenti i Përgjithshëm, me gjyqtarin 

Ardian Ajvazi dhe zyrtaren ligjore Ardita Tasholli, në çështjen juridike të paditëses B.E-H nga 

Shtimja, të cilën me autorizim e përfaqëson avokatja Nazmije Ibrahimi nga Ferizaj, kundër të 

paditurve Republika e Kosovës-Ministria e Shëndetësisë dhe Spitali i Përgjithshëm në Ferizaj 

Rr.”Ramadan Rexhepi” pn, për shkak të kompensimit të një page jubilare, vlera e objektit të 

kontestit 425.00 Euro, më datë 11.05.2021 merr këtë: 

 

A K T GJ Y K I M 

 

I. APROVOHET në tërësi si e bazuar kërkesëpadia e paditëses B.E-H nga Shtimja dhe 

DETYROHET e paditura Spitali i Përgjithshëm në Ferizaj Rr.”Ramadan Rexhepi” pn që t’ia 

paguaj paditëses në emër të shpërblimit jubilar shumën prej 425.00 Euro (një pagë jubilare për 

përvojën e punës 10 vite), me kamat prej 8% nga data e nxjerrjes së këtij Aktgjykimi e deri në 

pagesën përfundimtare si dhe shpenzimet e procedurës në shumën prej 199.00 Euro, në afat 

prej 7 ditësh pas pranimit të këtij Aktgjykimi, nën kërcënimin e përmbarimit të detyrueshëm. 

 

II. KONSTATOHET se është tërhequr padia e paditëses B.E-H nga Shtimja, kundër të 

paditurës Republika e Kosovës-Ministria e Shëndetësisë, lidhur me kompensimin e shpërblimit 

jubilar në shumën prej 425.00 Euro. 

 

A r s y e t i m i 

 

 Paditësja me datë 07.07.2020 ka parashtruar padi kundër të paditurës, për kompensimin 

e një page jubilare. 

 

Paditësja përmes të autorizuarit të saj theksoi se është në marrëdhënie pune tek e 

paditura në pozitën Infermiere e Përgjithshme në SPF me përvojë të punës 10 vite. E paditura 

nuk ka paguar pagën jubilare të paditëses, edhe pse kjo i fundit në procedurë administrative i 

është drejtuar të paditurës. Në fjalën e fundit theksoi se pas administrimit të provave, 



 Numri i  lëndës : 2020:081026 
 Datë: 21.05.2021 
 Numri i  dokumenti t: 01800830 

 

2 (3)  

 2
0

2
0

:0
8

1
0

2
7 

konsideroj se është vërtetuar themelësia e kërkesëpadisë, ashtu që të detyrohet e paditura që 

paditëses t’ia paguaj një pagë jubilare në shumën prej 425.00 Euro me kamat prej 8% si dhe 

shpenzimet e procedurës në shumën prej 199.00 Euro. 

 

E paditura përmes të autorizuarit të saj në përgjigje në padi ka kundërshtuar 

kërkesëpadinë e paditëses, për arsye se SHSKUK-ja nuk ka ndarë mjete financiare për të bërë 

pagesat e pagave jubilare.  

 

 Gjykata seancën përgaditore dhe atë kryesore e ka mbajtur në mungesë të të paditurës 

me propozimin e të autorizuarit të paditëses, për arsye se e paditura është ftuar me rregull dhe 

mungesën nuk e ka arsyetuar, kjo vërtetohet nga fletëkthesa e datës 29.03.2021. 

 

 Gjykata bazuar në nenin 420.3 të LPK-së, ka mbajtur seancën kryesore menjëherë pas 

asaj përgaditore. 

 

          Gjykata me qëllim të vërtetimit të drejtë të gjendje faktike të kësaj  çështje, për aq sa 

palët ndërgjygjëse përmbushin detyrimin e tyre për t`i parashtruar ato, në kuptim të nenit 7.1 të 

LPK-së, ka administruar një sër provash: Kontratën e punës e datës 01.01.2013 për kohë të 

pacaktuar, përmes së cilës vërtetohet fakti se paditësja tek e paditura është e punësuar në 

pozitën Infermiere e Përgjithshme; Vërtetimi i datës 12.02.2020, përmes së cilës vërtetohet 

fakti se paditësja është e punësuar tek e paditura me datë 13.05.2009, ku vazhdon edhe tani të 

punoj, pra vërtetohet përvoja e punës mbi 10 vite; kërkesa e datës 27.02.2020, përmes së cilës 

paditësja i është drejtuar të paditurës edhe në procedurën administrative për realizimin e pagës 

jubilare dhe lista e pagave përmes së cilës vërtetohet fakti vendimtar se paditësja pranon pagë 

mujore neto në shumën prej 537.04 Euro. 

 

 Gjykata pas vlerësimit të pohimeve të palëve dhe provave të lartë cekura, në kuptim të 

nenit 8 të LPK-së, me kujdes dhe me ndërgjegje ka çmuar çdo provë veç e veç dhe të gjitha ato 

së bashku dhe ka gjetur se kërkesëpadia e paditëses është në tërësi e bazuar dhe ka vendosur si 

në dispozitiv të këtij Aktgjykimi. 

  

  Nga provat e elaboruara më lartë Gjykata vërtetoi  këtë gjendje faktike: se sipas 

vërtetimit mbi përvojën e punës vërtetohet se paditësja ka përvoj të punës 10 vite dhe i takon e 

drejta e realizmit të një page jubilare në vlerën e 100% të një page mujore e cila spas 

kërkesëpadisë së paditëses është 425.00 Euro (425.00 x 1 = 425.00 Euro), bazuar në nenin 

17.3.2. të Kontratës Kolektive Sektoriale, po ashtu përmes listës së pagës është vërtetuar 

lartësia e pagës mujore të paditëses. Sipas nenit 17 të kontratës së lartë cekur punëtorët 

shëndetësor në vitet jubilare të punësimit përfitojnë shpërblim jubilar nga punëdhësi i fundit që 

në rastin konkret është e paditura në vlerë të një pagë mujore. Paditësja ka përvoj të punës 20 

vite dhe ka të drejtën e realizimit të dy pagave jubilare në vlerën e dy pagave mujore që është 

463.95 x 2 = 927.90 Euro. 
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  E autorizuara e paditëses në seancën e datës 11.05.2021 ka tërhequr padinë ndaj të 

paditurës Republika e Kosovës-Ministria e Shëndetësisë dhe për këtë arsye është vendosur si 

në dispozitivin e dytë të këtij Aktgjykimi. 

 

  Gjykata konstaton se baza juridike e kërkesëpadisë së paditëses ka mbështetje në Ligjin 

e Punës Nr.03/L-212 nenin 90 dhe në Kontratën Kolektive Sektoriale të datës 12.06.2018. 

 

Për Gjykatën është i pa bazuar pretendimi i të paditurës se nuk ka ndarë mjete për këto 

kërkesa, për arsye se kërkesëpadia e paditëses ka bazën ligjore në ligjin e punës dhe kontratën 

sektoriale dhe e njejta ka detyrim përmbushjen e këtyre kërkesave në harmoni me detyrimet e 

marrura nga Kontrata Kolektive Sektoriale.  

 

  Si përfundim paditësja ka vërtetuar bazën juridike të kërkesëpadisë dhe lartësinë e saj 

dhe për këtë arsye e njejta është aprovuar në tërësi si e bazuar. 

 

  Baza ligjore: Ligji i Punës Nr.03/L-212 nenet 2; 10; 11; 55 dhe 56; Kontrata Kolektive 

Sektoriale neni 17; Kushtetuta e Republikës së Kosovës nenet 22; 24; 31; 32; 49 dhe 54; 

Konventa për Mbrojtjen e të Drejtave të Njeriut dhe të Lirive Themelore neni 6.  

 

  Gjykata sa i përket kamatës është bazuar në nenin 382 të LMD-ës. 

 

  Gjykata sa i përket shpenzimeve të procedurës është bazuar në nenin 452 të LPK-ës dhe 

Tarifën e Odës së Avokatëve dhe atë për parashtrimin e padisë shumën 78.00 Euro, për taskën 

për padi shumën prej 20.00 Euro dhe për një seancë të mbajtur shumën prej 101.00 Euro. 

 

Nga faktet e treguara në padinë e paditëses si dhe nga provat dhe shkresat që gjenden në 

lëndë, rezulton si e bazuar kërkesëpadia e paditëses. Gjykata vërtetoi se janë plotësuar të gjitha 

kushtet ligjore për të vendosur si në dispozitiv të këtij Aktgjykimi, e duke u bazuar në nenet 

143 të Ligjit për Procedurën Kontestimore. 

GJYKATA THEMELORE NE FERIZAJ 

C.nr.1107/20, me datë 11.05.2021  

                                          Gjyqtari, 

                                Ardian Ajvazi 

 

 

 

KËSHILLA JURIDIKE: Kundër këtij Aktgjykimi është e lejuar ankesa në afat prej 7 

ditësh, pas pranimit të kopjes së tij, në Gjykatën e Apelit të Kosovës në Prishtinë, e të 

dorëzohet përmes kësaj Gjykate. 

 

 
 
 

 


