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Numri i lëndës: 2020:034186 

Datë: 28.05.2021 

Numri i dokumentit:     01825636 

          C.nr.119/20 

 

 GJYKATA THEMELORE NË FERIZAJ–Dega në Kaçanik, si gjykat civile e shkallës 

së pare, gjyqtari Riza Livoreka, si gjyqtar individual me sekretaren juridike Azemine Berisha, 

punëtore e kësaj gjykate, në çështjen juridike të paditësës H.Z nga fshati ... Komuna e 

Kaçanikut , të cilën me autorizim e përfaqëson Ma.Sc F. S., avokat nga ..., kundër të paditurës 

Komuna e Kaçanikut, të cilën me autorizim e përfaqëson I. L. , për çështjën kontestuse pagesa 

e pagave Jubilare,  në seancën kryesore të mbajtur me datë 17.05.2021, në praninë e të 

autorizuarve të palëve ndërgjyqëse, ndërsa më datë 28.05.2021, bëri përpilimin me shkrim të 

këtij: 

  

              A K T GJ Y K I M 

 

 

I.APROVOHET kërkesëpadia e paditësës H.Z nga fshati ... Kaçanikut, e ushtruar më 

datë 04.03.2020 dhe DETYROHET e paditura Komuna e Kaçanikut që paditësës të i’a paguaj 

shumën prej 354.96 € në emër të pagës  jubilare, në tërsi SI E BAZUAR.  

 

Këtë shumë me kamatë prej 8% duke filluar  nga data 02.03.2020 (data e paraqitjes së 

padisë), e deri në pagesën definitive. 

 

II.DETYROHET e paditura Komuna e Kaçanikut, që paditësës të i’a paguaj  shumën 

nga pika I në dispozitivin e aktgjykimit si dhe shpenzimet e procedurës kontestimore në shumë 

prej 199 €,  këto pagesë  do të bëhet në afat prej 15 ditësh, nga dita e pranimit  në dorëzim të 

këtij aktgjykimi të formës së prerë. 
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              A r s y e t i m 

 

 Paditësja për mesë të autorizuarit, si në padi ashtu edhe në seancën përgaditore, i ka 

propozuar gjykatës që kërkesë padinë e paditësës  ta miratojë në tërësi si të bazuar, dhe ka 

kërkuar nga gjykata  që të detyrohet e paditura Komuna e Kaçanikut, që paditësës të i’a paguaj  

shumë prej 354.96€, në emër të pagës jubilare të pa paguara.  

 

Pala padiëse këtë shumë e ka kërkuar me kamatë prej 8%, duke filluar  nga data e 

paraqitjesë së padisë e deri në pagesën definitive.  

 

I autorizuari i paditësës në seancën përgatitore dhe në fjalën përfundimtare, ka 

thekësuar se paditësja tek e paditura është në mardhënje pune më shumë se 10 vite, i cili faktë 

vërtetohet nga provat të cilat ja kemi bashkangjiturë padisë.  

 

Prandaj duke marrë për bazë dispozitat e Kontratës Kolektive Sektoriale të lidhur në 

mes të Ministrisë së Shëndetësisë dhe Federatës së Sindikatave të Shëndetësisë së Kosovës më 

datë 11.06.2018,  konkretisht nenit 17 par.3 nën paragrafi 3.3, kjo e drejtë i takon. Prandaj i 

takon e drejta në shpërblime jubilare në vlerë të 1 pagave gjegjësisht shuma e përgjithshme prej 

354.96€.  

 

 Shpenzimet i ka kërkuar  

 

I autorizuari i të paditurës, në përgjigjen në padi, gjatë shqyrtimit përgatitor-kryesor dhe 

në fjalën përfundimtare ka deklaruar se kërkesëpadine paditësës e konteston në tërsi si të pa 

bazuar dhe i ka propzuar gjykatës qe të njejtën ta refuzon.   

 

Ka thekësuar se si palë e paditur, nuk e kemi përmbushur obligimet financiare që 

rrjedhin nga Kontrata e Kolektive Sektoriale, sepse Komuna e Kaçanikut nuk ka mundësi 

buxhetore të bëjë mbulimin e këtyre shpenzimeve. Ne si e paditur i kemi bërë kërkesë Qeverisë 

së Republikës së Kosovës që të ndërhyjë si palë nënshkruese e kësaj kontrate për të siguruar 

mjetet e nevojshme për mbulimin e këtyre shpenzimeve .  

 

Po ashtu  ka theksuar se pagat jubilare jepen për çdo 10, 20 apo 30 vjet,  sepse edhe vet 

fjala Jubile do të thot vit festues. Prandaj në rastin konkret kërkesat e tilla janë të parashkruara 
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sepse kanë kaluar më shumë se 3 vite nga data e jubileut, e deri në paraqitje e padisë në 

Gjykatë. Kjo është e paraparaë  me neni 87 të Ligjit të punës Nr.03/L-212 si dhe Ligjit nr.04/L-

077 Mbi Marrëdhëniet e Detyrimeve. Prandaj në bazë këtyre të lartëcekurave i ka propozuar 

gjykatës që ta refuzoj kërkesëpadinë e paditesit si të pabazuar.   

 

Shpenzimet i ka kërkuar .  

   

 Gjykata për ta vërtetuar në mënyr të drejtë dhe të plotë gjendjen faktike në këtë qështje 

juridike civile me propozimin e palëve ndërgjyqse e zhvilloi procedurën e provave duke u 

bazuar në nenin 7.1 të LPK-së, ka bërë  leximin e këtyre provave të shkruara: U lexuan, 

kontrata e punës, vërtetimi i datës 01.02.2020, lista e pagave, dhe  përgjegjia në padi, pa pytje 

dhe pa vërejtje. 

 

 Pas analizimit të provave në tërësi dhe të së cilës veç e veç, si dhe të ndërlidhura  si 

tërësëi në mes veti, mbi bazën e bindjes se lirë, në kuptim të nenit 8 par.1 dhe 2 të LPK-së. 

Gjykata lidhur me këtë çështje kontestimore juridiko civile vërtetoi këtë gjendje faktike:  

 

 Paditësja është  në mardhënie pune  tek e paditura që nga data 12.09.2003 dhe  vazhdon 

të punoj në QKMF në Kaçanik si higjieniste. Paditësja  ka  mbi 15 vite  të prëvojës së punës  

dhe nuk ka  realizuar asnjëherë shpërblimin jubilar. Me hyrjen në fuqi të kontratës kolektive 

sektroiale më datën 11.06.2018, paditësës i takon  e drejta në shpërblimin jubilarë. 

 

a) Se paditësja është në mardhënie pune tek e paditura  që nga data 12.09.2003, këtë 

fakt gjykata e ka vërtetuar nga vërtetimi numër ... i datës 01.02.2020, i lëshuar nga Qendra 

Kryesore e Mjeksisë Familjare në Kaçanik, ku është shënuar se  H.Z është punëtore që nga data 

12.09.2003 dhe vazhdon të punoj  edhe  më tutje. Po ashtu ky fakt është vërtetuar edhe në bazë 

të provave tjera të cilat  gjinden në shkresat e lëndës,  ky fakt nuk ishte kontestuese në mes të 

palëve ndërgjyqëse .  

 

    b) Se paditësja ka përvojë më shumë se 15 vite, këtë fat gjykata e  ka vërtetuar nga 

thëniet në padi, vërtetimi i të paditurës, lista e pagave, nga të cilat prova vërtetohet se e njejta 

ka përvojë mbi 15 vite, ky fakt nuk ishte kontestues në mes të palëve ndërgjyqëse 
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c) E paditura nuk e ka kryer detyrimin ligjorë të marrë me kontratën kolektive dhe 

paditësës nuk i’a ka paguar 1 pagë jubilare, ashtu siç është paraparë me kontratën kolektive 

sektoriale, të datës 11.06.2018. Këtë fat gjykata e ka vërtetuar nga thëniet në padi,  theksimet  

me përgjigje në padi si dhe  theksimet  e të autorizuarit të të paditurës i cili ka theksuar se këtë 

pagesë nuk e kemi bërë për shkak të mungesës së mjeteve  monetare. 

   

    d)  Paditëses i takon e drejta  në  shpërblim jubilarë  për një pagë mujore në vlerën e  

pagës së fundit  të realizuar tek punëdhënësi. Se kjo e drejtë i takon, këtë fakt gjykata e ka 

vërtetuar nga provat të cilat gjinden në shkresat e lëndës, nga të cilat  është vërtetuar se 

paditësja  ka më shumë se 15 vite përvojë pune. Po ashtu se paditësja ka përvojë pune më 

shumë se 15 vite, ky fakt është vërtetuar nga  vërtetimi i lëshuar nga QKMF në Kaçanik me 

numër 114 i datës 01.02.2020. Po ashtu ky fakt vërtetohet edhe nga kopja  e listës  së pagave 

ku vërtetohet se paditësja ka 15 vite përvojë të punës. 

 

 Ndërsa nga lista e pagave është vërtetuar se paga e fundit e paditëses ka qenë në vlerë prej 

354.96 € dhe  për një pagë jubilare arrinë shumën e njejtë  prej 354.96 €. 

 

       Gjykata pas analizimit të provave të cilat gjenden në shkresat e lëndës dhe theksimeve te 

paleve ndergjygjëse ka gjetur se kërkesëpadina e paditësit është e bazuar, dhe e ka detyruar të 

paditurën që paditësës të i’a paguaj shumën prej 354.96 € në emër të shpërblimit jubilarë. Këtë 

shumë e ka detyruar ta paguaj duke u bazuar në dispozitat e  kontratës kolektive sektoriale të 

datës 11.06.2018 për të punësuarit në sektorin e Shëndetësisë. Kjo kontratë është e  nënshkruar 

nga  Ministria e  Shëndetësis  në njërën anë dhe nga Sindikata e Shëndetësis së Kosovës anën 

tjetër. Me nenin 17 par.3 nën par 3.3 të kësaj kontrate, është e përcaktuar qart se punëmarrësi 

kompensohet, për 15 vite  të përvojës  në punë në  instutucionet  shëndetësore në vlerë të 1 

pagë mujore  të tijë, e në rastin konkret paditësja e plotëson këtë kusht. 

 

  Në nenin 17 paragrafi 4 është përcaktuar: ,, punëdhënësi i fundit është ai që paguan 

shprëblimet jubilare, i cili shpërblim paguhet në afat prej një muaji pas plotësimit të kushteve 

nga ky paragraf”, e që në rastin konkret e paditura nuk e ka  kryer  obligimin që rrjedh nga kjo 

kotratë për  shkak se nuk e ka bërë pagesën e pagave jubilare. 
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E paditura  ka pasur për obligim që ta bëjë pagesën e këtyre pagave pa pasur nevojë as për 

ti paraqitur ndonjë  kërkesë qoftë gojore  apo me shkrim, e aq më pak të kërkojë realizimin e 

një të drejte  të tillë përmes porcedurave gjyqësore. 

 

Prandaj  gjykata duke u bazuar në konstatimet e shënuara më lartë  dhe duke u bazuar 

në nenin 323 të LPK-së, në vlerësimin e lirë, ka ardhur në përfundim se shumat e gjykuara  në 

dispozitiv të këtij aktgjykimi janë shuma reale sepse palës paditëse i takon e drejta që të 

shpërblehet me të holla.  

 

Ky aktgjykim mund të goditet me ankesë vetëm për shkak të shkeljës esenciale të 

dispozitave mbi procedurën kontestimore dhe për shkak të zbatimit të gabuar të së drejtës 

material conform nenit 491.1 dhe 2 të LPK- së. 

 

Gjykata i analizoi theksimet e palës paditëse e cila i ka propozuar gjykatës që 

kërkesëpadinë e paditësëst ta miratojë në tërësi si të bazuar. Këtyre theksimeve gjykata u’a dha 

besimin dhe vendosi si në dispozitiv të këtij aktgjykimi, sepse paditësës i takon kjo e drejtë në 

bazë të kontratës kolektive sektroiale të datës 11.06.2018. 

 

Gjykata i analizoi edhe theksimet e palës së paditur, e cila ka theksuar se kërkesa e 

palës  paditëse  është parashkruar, sepse pagesat jubilare  bëhen për çdo 10,20 apo 30 vite të 

përvojës së punës, e pala paditëse këto pagesa nuk i ka kërkuar në afatin e paraparë ligjorë dhe 

nga koha kur kërkesa është bërë e arritshme për pagesë kanë kaluar më shumë se 3 vite  nga 

data e paraqitjes së padisë në gjykatë. 

 

 Këto pretendime  Gjykata i analizoi por nuk  ua dha besimin sepse  të njejtat nuk  

kishin mbështetje në provat e prezentuara e  as në bazë  juridike, dhe nuk kishin ndikim që të 

vendoset ndryshe. 

 

Gjykata me rastin e vendosjes ka konstatuar se kontrata kolektive  sektroiale ka hyrë në 

fuqi më datën 11.06.2018 dhe nga ajo kohë, e deri në momentin e paraqitjes së padisë në 

gjykatë, më datën 04.03.2020, nuk kanë kaluar më shumë se 3 vite. Pra kërkesa është paraqitur  

brenda afatit të paraparë ligjorë. 
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Gjykata konsideron se rrjedhja e afatit  ka filluar në momentin e hyrjes  në fuqi  të 

kontratës kolektive  sektoriale, pra nga data 11.06.2018, kur është krijuar  e drejta për kërkesë. 

 

Kjo kërkesë është  brenda afatit  të  paraparë me nenin 87 të Ligjit të Punës, ku thuhet: 

të gjitha kërkesat nga marëdhënia e punës në para parashkruhen brenda  afatit prej 3 vitesh nga 

dita e  paraqitjes së kërkesës. 

 

Gjykata i analizoi pretendimet e përfaqësusit të të paditurës se kërkesën e paditësit për 

shpërblimit jubilar duhet të refuzohet, për faktin se e paditura nuk ka pasur fonde të veçanta që 

ti përmbushë këto detyrime. Këto pretendime për Gjykatën janë të pa bazuara, për faktin se me 

nenin 17 par.4 të kësaj Kontrate është paraparë se punëdhënës i fundit është ai që paguan 

kërkesat e tilla në afat prej 1 muaji, që në rastin konkret pas hyrjes në fuqi të kësaj kontrate 

kolektive punëdhënsi ka pasur afat 1 muaj që ti kryej të gjitha obligimet vullnetarisht, e të cilën 

gjë nuk e ka bërë, andaj edhe përgjegjësia në rastin konkret është tek e paditura e jo tek 

paditësi.  

 

Meqenëse e paditura ka rënë në vonesë me kompenzimin e dëmit,  gjykata me 

kërkesën e paditësit dhe në bazë të nen.382 të LMD-së, e detyroi të paditurën që paditësit në 

shumat e gjykuara t’ia paguaj edhe kamatën prej 8% duke filluar nga data 04.03.2020 (data e 

paraqitjes së padisë), e deri në pagesën definitive. Po ashtu edhe konform Mendimit Juridik të 

Gjykatës Supreme të Kosovës nr.265/20 i datës 02.12.2020 pika XVII e dispozitivit të këtij 

Mendimi si dhe konform nenit 2.1 të LPK-së. 

 

Gjykata e detyroi palën e paditur që paditësit të i’a paguaj shpenzimet e procedurës 

kontestimore në shumë prej 199 € edhe ate shumën prej 78 €, për përpilimin e padisë, shumën 

prej 101 € për përfaqsim të avokatit  në një seancë gjyqësore si dhe shumën prej 20 €, në emër 

të taksës për padi (të parapara sipas udhëzimit administrativ nr.01/2017 të Këshillit Gjyqësorë). 

Gjykata vendimi mbi shpenzimet e procedures kontestimore e ka bazuar në nenin 452.1 të 

LPK-së. 

 

Nga sa u thekësua më lartë u vendos si në dispozitiv të këtij aktgjykimi. 
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  GJYKATA  THEMEORE  FERIZAJ 

               Dega në Kaçanik 

      C.nr.119/20 prej datës 17.05.2021 

         GJYQTARI  

                  Riza LIVOREKA 

 KËSHILLA JURIDIKE: 

Kundër këtijë aktgjykimi është e  

lejuar ankesa në afat prej 7 ditësh 

nga dita e marrjës së këtij aktgjykim 

,ankesa i paraqitet Gjykatës së Apelit  

në Prishtinë permes kësaj gjykate  

në kopje të mjaftushme.  

 

Exp. Me datën 28.05.2021  

1 x 1 të autorizuarit të paditëses 

1 1x 1 të utorizuarit të të paditurës. 

 

 


