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C.nr.602/19 

 

 GJYKATA THEMELORE FERIZAJ, Departamenti i Përgjithshëm,Divizioni Civil, 

gjyqtari Burim Emërllahu,në çështjen kontestuese të paditësit R.H  ,me vendbanim në ....., 

Rr....,të cilin në bazë të autorizimit e përfaqëson M.A ,Zyrtar ligjor,në ..... në regjionin e Ferizajit 

,me adresë ;Rr .... ,kundër të paditurës  Komuna e Shtimës –Qendra Kryesore e Mjekësisë 

Familjare Dr’’V.B’’,në ....., kurse të paditurën Komuna e Shtimës e përfaqëson L.M, përgjegjës i 

përfaqësimit ligjorë,kurse të paditurën  Qendra Kryesore e Mjekësisë Familjare Dr’’V.B’’,në .....,e 

përfaqëson O.I Koordinator për SISH në QKMF Dr’’V.B’’në  ....,baza juridike :shpërblim jubilar, 

me datë 26.09.2019  mori këtë:  

                                                                  A K T GJ Y K I M 

 

I.APROVOHET SI E BAZUAR  kërkesëpadia e paditësit R.H  , dhe DETYROHET e paditura 

Komuna e Shtimës –Qendra Kryesore e Mjekësisë Familjare Dr’’V.B’’,në ....,që paditësit   R.H   në 

emër të shpërblimit jubilar t’ia paguaj shumën prej 1437.93 euro,me  me kamatë  prej 8 % në vit 

,duke llogaritur nga data e ushtrimit të   padis e deri në pagesën definitive, të gjitha këto në afat 

prej 15  ditësh nga dita e plotëfuqieshmërisë së këtij aktgjykimi. 

 

II.Detyrohet e paditura Komuna e Shtimës –Qendra Kryesore e Mjekësisë Familjare Dr’’V.B’’,në 

.....,që paditësit R.H ,në emër të shpenzimeve të procedurës kontestimore për taksën për padi t’ia 

paguaj shumën prej 30 euro në afat prej 15 ditësh nga dita e plotëfuqieshmërisë së këtij 

aktgjykimi. 

 

                                                                      A r s y e t i m 

 

Paditësi R.H  ,me vendbanim në ..... ,Rr’’....., ka parashtruar  me padi në këtë Gjykatë, 

kundër të paditurës Komuna e Shtimës –Qendra Kryesore e Mjekësisë Familjare Dr’’V.B’’,në 

......, për shpërblimin e pagave jubilare.   

 

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

mardhënje pune te e paditura , në periudhën 31 vjeqare ,në vendin e punës vozitës deri me datë 

15.03.2019,ku sipas fuqisë ligjore i është ndërprerë mardhënja e punës për shkak të pensionimit  

,mirëpo e paditura paditësit nuk ia ka paguar pagat që i kërkon me kërkesëpadi edhe pse të 

njejtat paditësit i takojnë në bazë të Kontratës Kolektive Sektoriale,gjegjësishtë nenit 17 të saj,  

në fuqi nga data 11.06.2018.  
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Përfaqsuesi i autorizuar i paditësit M.A  gjatë seancës ka mbetur në tërësi pranë padis dhe 

kërkesëpadis.  

 
E paditura Komuna e Shtimës përmes të autorizuarit të sajë L.M në lidhje me qështjen 

kontestuese ka deklaruar: paditësi ka qenë në mardhënje të rregullt pune me të paditurën ,deri 
në kohën e pensionimit.Paditësi,kërkesën për pagë jubilare [tri paga] dhe të drejtën në 
shpërblim jubilar e bazon në Kontratën Kolektive Sektoriale ,e cila u nënshkrua nga palët më 
datët me datë 11.06.2018,respektivishtë në nenin 17 të kësaj kontrate.Kontrata Kolektive 
Sektoriale ,është bazuar në Kontratës e Përgjithshme Kolektive ,e cila u nënshkrua nga Qeveria e 
Kosovës dhe palët tjera zyrtare ,më datë 18.3.2014 .Në Kontratën e Përgjithshme Kolektive 
theksohet se obligimet financiare do të fillojnë të zbatohen në vitin 2015 ,por Qeveria e Kosovës 
nuk ka nxjerr asnjë udhëzim administrativ për ta zbatuar Kontratën Kolektive sa i përket 
obligimit financiar ,kurse obligimet tjera të cilat nuk kanë implikime financiare,zbatohen sipas 
kontratës kolektive.Pasi që nuk kemi asnjë udhëzim administrativ nga Qeveria e Kosovës si 
nënshkruese e Kontratës së Përgjithshme Kolektive ,se si të veprohet  me implikimet financiare 
të cilat rrjedhin nga Kontrata Kolektive ,Komuna e Shtimës nuk ka ndarë buxhet dhe nuk ka vijë 
buxhetore për mbulimin e kësaj kategorie dhe në mungesë të buxhetit dhe nuk mund të bëjë 
pagesën e pagës jubilare dhe shpërblimit jubilar ,sepse as Ministria e Financave po ashtu as 
Ministria e Shëndetësisë nuk ka ndarë Buxhet për mbulimin e kësaj kategorie.I propozojmë 
gjykatës që ta refuzoj kërkesëpadin e paditësit.  

 
E paditura Qendra Kryesore e Mjekësisë Familjare Dr’’V.B’’,në .... përmes të autorizuarit të 

sajë O.I ka deklaruar:nuk kemi kundërshtime ,e dijmë se Kontrata Sektoriale Kolektive është në 
favor të punëtorit,por paraqetë ngarkesë për të paditurën për shkak të mungesës së mjeteve 
financiare për këtë qështje e kemi njoftuar të paditurën Komuna e Shitmës-Drejtorinë e 
Shëndetësisë gojarishtë,me qëllim që kjo kërkesë të përmbushet vullnetarishtë në procedurë 
administrative ,por nuk ka pasur gatishmëri nga ana e të paditurës Komuna e Shtimës,për tu 
përmbushur një kërkesë e tillë. 

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

civile juridike janë administruar si provë: aktvendimi për  ndërprerjen e marrdhënies së punës,  i 
dt. 13.03.2019, i lëshuar  nga Komuna e Shtimës, - Qendra Kryesore  Mjekësore  Familjare  dr. 
“V.B” në.....Kërkesa  për pagesën e shpërblimeve jubilare  e dt. 11.04.2019, me nr.13/2019,  
përgjigja nga Ministria e Shëndetësisë,  e dt.23.04.2019, pjesë e së cilës është edhe përgjigja në  
kërkesën nr. 05-1532 dt. 02.04.2019, vërtetimi për përvojën e punës,  i dt. 07.02.2019, deklarata 
nën betim  e dt. 15.02.2019, kopja e librezës së punës,  4 faqe, Listat e pagave për muajin shkurt 
2019,  janar 2019,dhjetor 2018,qarkullimi për  llogari për periudhën 01.10.2018, deri më datën 
17.05.2019. 

 

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

 
Me leximin e aktvendimit për ndërperjen e mardhënjës së punës nr.57,i datës 13.03.2019  

,i lëshuar QKMF ‘’Dr’’V.B’’në ..... ,gjykata ka vërtetuar se paditësi R.H ,ka qenë në mardhënje pune 
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te e paditura dhe se i është ndërperë mardhënja e punës sipas fuqisë ligjore ,për shkak të arritjes 
së moshës së pensionimit 65 vjeqare,me datë 15.03.2019. 

 
Me leximin e kërkesës nr.13/2019,e datës 11.04.2019,gjykata ka vërtetuar se paditësi 

përmes të autorizuarit të tij ka parashtruar kërkesë te e paditura për pagesën e shpërblimit 
jubilar. 

 
Me leximin e vërtetimit për përvojën e punës ,i datës 07.02.2019 ,nr.36,i lëshuar nga e 

paditura gjykata ka vërtetuar se paditësi ka përvoj pune 31 vite e 3 ditë. 
 
Me leximin e listës së pagës për muajin Dhjetor 2018,gjykata ka vërtetuar se paditësi për 

mujin dhjetor 2018 ka realizuar pag mujore bruto  564.27 euro. 
 
 Me leximin e listës së pagës për muajin Janar 2019 ,gjykata ka vërtetuar se paditësi 

për mujin janar  2019 ka realizuar pag mujore neto 424.30 euro. 
 
Me leximin e listës së pagës për muajin Shkurt  2019,gjykata ka vërtetuar se paditësi për 

mujin Shkurt  2019  ka realizuar pag mujore broto 503.23 euro. 
 
Ndërmjet palëve nuk ishte kontestues ekzistimi i faktit se e paditura paditësit nuk ia ka 

paguar shumat e mjeteve monetare që paditësi i kërkon me kërkesëpadi. 
 
Me nenin 17  paragrafi 3 pika 3.3 të  Kontratës  Kolektive Sektoriale të lidhur në mes të 

Ministrisë së Shëndetësisë së Republikës së Kosovës dhe Federatës së Sindikatave të 

Shëndetësisë së Kosovës në fuqi  nga data 11.06.2018 është parapar: Punëtorët Shëndetësorë në 

vitet jubilare të punësimit përfitojnë  shpërblim jubilar nga punëdhënësi fundit për 30 vjetë të 

përvojës në punë në institucionet shëndetësore ,te punëdhënësi fundit në vlerë të tri pagave 

mujore të tij.  

Kjo gjykatë duke u nisur nga  dispozitat e sipër përmendura  të  Kontratës  Kolektive 

Sektoriale, si dhe  gjendjes faktike të shpjeguar më lartë ,ka ncjerrur përfundim se  është  e 

bazuar kërkespadia e paditësit dhe nga kjo arsye edhe e ka detyruar te paditurën që paditësit  

t’ia paguaj shumën si në pikën I të dispozitiv të këtij aktgjykimi, sepse nga provat e 

administruara dhe faktet jo kontestuese  u vertetuar fakti se paditësi R.H  , ka qenë në mardhënje 

pune te e paditura me përvojë pune 31 vjeqare ,mirëpo e paditura  nuk ia ka paguar paditësit  

shumën e mjeteve monetare si ne piken I të dispozitivit të këtij aktgjykimi   edhe pse ka pasur 

obligim t’ua paguaj në bazë të dispozitave të sipër përmendura  të  Kontratës  Kolektive 

Sektoriale,në fuqi nga  data 11.06.2018. 

Gjykata ka vlerësuar edhe thënjet e të paditurës e cila përveq tjera kundërshtimin e bazon 

edhe në mungesen e mjeteve financiare’’mirëpo gjykata konsideron se theksimi në fjalë i të 

paditurës nuk e liron nga obligimi për pagesën e shumave si në pikën I të dispozitivit të këtij 

aktgjykimi ,sepse   kontratat e nënshkruara në mes të palëve kanë bazën ligjore në Ligjin për 
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Mardhënjet e Detyrimeve, dispozitat përkatëse të këtij ligji që e rregullojnë materien e qështjes 

së kontratës,kurse konform nenit 8 të Ligjit për Mardhënjeve të Detyrimeve  Pjesëmarrësit në 

marrëdhënien e detyrimit kanë për detyrë ta përmbushin detyrimin e vet dhe janë përgjegjës për 

përmbushjen e të njëjtit.Kurse  Kontrata  kolektive e nënshkruar nga Qeveria e Republikës së 

Kosovës,gjegjësishtë emër të sajë Ministria e Shëndetësisë vlen  për të gjitha Komunat e 

Republikës së Kosovës,sepse  Qeveria e Republikës së Kosovës është organ i cili ka kompetenca 

për tërë  teritorin e Kosovës,pra ushtrimi i kompetencave nga Qeveria e Kosovës nuk është i 

kufizuar vetëm në vendin ku ky organ e ka selinë në Prishtinë,e që ky përfundim ncjerret nga 

vetë emërtimi i këtij organi i cili quhet Qeveria Republikës së Kosovës,e jo Qeveria e ndonjë 

Komune të caktuar.:Përveq kësaj me neni 21 të Ligjit për Administratën Shtetërore të Republikës 

së Kosovës është paraparë se Autoritetet e larta të administratës shtetërore Qeveria në tërësi, 

Kryeministri, Zëvendës Kryeministrat dhe ministrat janë autoritetet e larta të administratës 

shtetërore.Ata udhëheqin dhe mbikëqyrin administratën shtetërore në fushat e tyre përkatëse të 

përgjegjësisë.Kurse me nenin  22 të ligjit të sipër përmendur është paraparë se Organet e larta të 

administratës shtetërore ushtrojnë detyra tjera administrative në bazë të ligjit ose nëse ushtrimi 

i këtyre detyrave nga një organ i lartë i administratës shtetërore është më efikas dhe efektiv se 

delegimi i detyrave në një organ tjetër të administratës shtetërore 

 

Vendimi për kamatën është bazuar në nenin 382 të  LMD-së së Kosovës. 

 

Vendimi për shpenzimet e procedurës kontestimore është bazuar në nenin 452.1 të LPK-

së. 

Nga arsyet e cekura më lartë u vendos si në dispozitiv të këtij aktgjykimi. 

 

                                         GJYKATA THEMELORE FERIZAJ 

                                                                 Me datë 26.09.2019 

 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. 

 

 


