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REPUBLIKA E KOSOVËS 
REPUBLIKA KOSOVA – REPUBLIC OF KOSOVO 

GJYKATA THEMELORE FERIZAJ 

  

 

 

 

 GJYKATA THEMELORE FERIZAJ, Departamenti i Përgjithshëm,Divizioni Civil, 

gjyqtari Burim Emërllahu,në çështjen kontestuese të paditësit  A.Z  ,nga Shtimja  ,me numër 

personal të letërnjoftimit ...,të cilën në bazë të autorizimit e përfaqëson avokati Faton Neziraj  nga 

Shtimja ,me selin e zyrës në rr’’Tahir Sinani’’,nr.56 ,kundër të paditurës Qendra Kryesore e 

Mjekësisë Familjare ‘’Dr Vezir Bajrami’’,në Shtime ,baza juridike :shpërblim jubilar, me datë 

08.06.2022  mori këtë:  

                                                           A K T GJ Y K I M 

I.REFUZOHET  SI E PA BAZUAR  kërkesëpadia e paditësit  A.Za ,me të cilën ka kërkuar 

që të detyrohet e paditura Qendra Kryesore e Mjekësisë Familjare ‘’Dr Vezir Bajrami’’,në Shtime që 

paditësit A.Z  në emër të tri pagave përcjellse në pension tia paguaj shumën prej 2322 euro,me kamatë 

prej 8 %  duke filluar nga dita e parashtrimit të padis e deri në pagesën definitive .    

II.Secila palë i bartë shpenzimet e veta të procedurës kontestimore.  

                                                              A r s y e t i m 

  

Paditësi  A.Z ,ka parashtruar  me padi në këtë Gjykatë, kundër të paditurës Qendra Kryesore e 

Mjekësisë Familjare  , me bazë juridike pagesa në emër të tri pagave përcjellse në pension . 

 

    Nga thënjet e paditëses  në padi rezulton se i njejti  padin e bazon në faktin se ka qenë 

mardhënje  pune te e paditura,e sistemuar në punë dhe detyrat e punës  Specjalist i Mjekësisë 

Familjare deri me datën 12.07.2021 ,kur edhe i është ndërprerë mardhënja e punës sipas fuqisë 

ligjore për shkak të arritjes së moshës së pensionimit ,mirëpo e paditura paditësit nuk ia ka paguar 

Numri i lëndës: 2021:232754 

Datë: 08.06.2022 

Numri i dosjes:     2021:232755 



2 
 

shpërblimin në emër të tri pagave përcjellse  edhe pse të  njejtat paditësit  i takojnë në bazë të 

Kontratës Kolektive Sektoriale,gjegjësishtë nenit 17  pragragi 5 të saj.   

 

Përfaqësuesi i autorizuar i paditësit av.Faton Neziraj   ka  kërkuar që të aprovohet kërkesëpadia 

me përmbajtje si në pikën I të dispozitvit të këtij aktgjykimi  si dhe ka kërkuar shpenzimet e 

procedurës kontestimore si në pikën II të dispozitivit të këtij aktgjykimi. 

 

E paditura Qendra Kryesore e Mjekësisë Familjare në Shtime  në përgjegjje në padi  ka 

theksuar :Paditësi ka qenë në mardhënje të rregullt pune te e paditura deri në kohën e 

pensionimit.Paditësi kërkesën për në të drejtën në shpërblim jubilar e bazon në Kontratën Kolektive 

Sektoriale e cila u nënshkrua nga palët ,më datë 11.06.2018 respektivishtë nenin 17 të kësaj 

kontrate.Spas Ligjit të Punës nr.03/L-212 ,neni 90 pargrafi 4:Marrëveshja Kolektive mund të lidhet për 

një periudhë të caktuar me kohëzgjatje jo më shumë se tri vjet.Nga data 11.06.2021 kjo marrëveshje 

nuk është në fuqi .Pasi padia është dorëzuar në gjykatë në kohën kur kjo marrëveshje nuk është  më në 

fuqi ,padia dhe kërkesëpadia janë parashkruar.  

 

Me qëllim të vërtetimit sa më të drejtë dhe të plotë të gjendjes faktike në këtë qështje civile 

juridike janë administruar si provë: kontrata e punës  për kohë të pa caktuar nr.../2013 ,e datës 

25.01.2013 e lidhur në mes të palëve ndërgjyqëse ,aktvendimi për ndërprerjen e mardhënjes së punës 

nr.232 ,i datës 12.07.2021 ,i lëshuar nga nga Qendra Kryesore e Mjekësisë Familjare Shtime 

Dr.’’Vezir Bajrami’’,Shtime,lista e pagave në emër të paditësit. 

 

Gjykata provat e administruara i ka vlerërsuar sipas nenit 8 të LPK-së dhe ka vërtetuar këtë 

gjendje faktike : 

 

Me leximin e kontratës së punës me kohë të pacaktuar ,me numër../2013 ,e datës 25.01.13 

,gjykata ka vërtetuar se paditësi A.Z  ka themeluar  mardhënje pune  te e paditura për periudhën 

01.01.2013 ,në pozitën specialist i mjekësisë familjare,kurse me këtë kontratë paga ishte caktuar 

580.01 euro. 

 

Me leximin e aktvendimi për ndërprerjen e mardhënjes së punës nr.232 ,i datës 02.07.2021 ,i 

lëshuar nga nga Qendra Kryesore e Mjekësisë Familjare Shtime Dr.’’Vezir Bajrami’’,Shtime,gjykata 

ka vërtetuar se paditësit A.Z, ,me këtë aktvendim iu kishte ndërperë mardhënja e punës sipas fuqisë 

ligjore me arritjen e moshës së pensionimit prej 65 vjeq,me datë 12.07.2021 

 

Me leximin listave të pagave gjykata ka vërtetuar se paditësi kishte përvojë pune 32 vite,kurse 

paga bruto e tij ishte 1066.64 euro ,kurse paga neto 924.84 euro. 

 

 

Ndërmjet palëve nuk ishte kontestues ekzistimi i faktit se e paditura paditëses   nuk ia ka 

paguar shumat e mjeteve monetare që paditësi   i kërkon me kërkesëpadi. 

 

Gjykata pasi vlerësoj provat e administruara e ka refuzuar kërkesëpadin e paditësit edhe atë nga 

këto arsye: 

 

Nga thënjet e paditësit në padi rezulton se i njejti kërkesëpadin e bazon në nenin 17 paragrafi 5  

të  Kontratës  Kolektive Sektoriale të lidhur në mes të Ministrisë së Shëndetësisë së Republikës së 
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Kosovës dhe Federatës së Sindikatave të Shëndetësisë së Kosovës në fuqi  nga data 11.06.2018,por e 

njejta kontratë nuk është në fuqi  nga data 11.06.2021,sepse është zgjidhur sipas fuqisë ligjore 

gjegjësishtë në bazë të nenit 90 paragrafi 4 të Ligjit të Punës me të cilën dispozitë është paraparë 

‘’Marrëveshja Kolektive mund të lidhet për një periudhë të caktuar me kohëzgjatje jo më shumë se tri 

(3) vjet’’ dhe  me skadimin e kontratës  në fjalë e njejta nuk mund të krijoj të drejta për paditësin e as 

detyrime për të paditurën. 

 

 

Gjykata ka vendosur që secila palë ti bartë shpenzimet e veta të procedurës kontestimore,sepse 

paditësi e  ka humbur kontestin gjyqësorë kurse e paditura nuk ka parashtruar kërkesë të specifikuar sa 

i përket shpenzimeve dhe prova në lidhje me të njejtat. 

 

                                    GJYKATA THEMELORE FERIZAJ 

Gjyqtari 

Burim Emërllahu 

 

KËSHILLA JURIDIKE: Kundër këtij Aktgjykimi mund të ushtrohet  ankesa, Gjykatës së Apelit të 

Kosovës në Prishtinë, në afat prej 7 ditësh, nga dita e pranimit të këtij aktgjykimi, përmes kësaj 

gjykate. 

 

 

 


