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Numri i lëndës: 2020:042517 

Datë: 24.05.2021 

Numri i dokumentit:     01804784 

 

                           

    C.nr.180/20 

 

 GJYKATA THEMELORE NË FERIZAJ-Dega Kaçanik, Departamenti i 

Përgjithshëm-Divizioni Civil, me gjyqtarin Burhan Berisha, në çështjen juridike, sipas padisë 

së paditëses R.R nga fsh …- Kaçaniku, të cilën me autorizim e përfaqëson Avokat F.S nga 

Gjilani rr. “…” …, nr…, kundër të paditurës Komuna e Kaçanikut, të cilën me autorizim e 

përfaqëson I.L, për qështjen kontestuese pagesën e shpërblimeve jubilare, vlera e kontestit 

825.36€, pas përfundimit të shqyrtimit gjyqësor publik, të drejtpërdrejt dhe në praninë e të 

autorizuarëve të palëve ndërgjyqëse, më datën  dt.20.05.2021, merr këtë: 

  

A K T GJ Y K I M 

 

I. APROVOHET në tërësi kërkesëpadia e paditëses R.R nga fsh …- Kaçaniku e 

ushtruar kundër të paditures Komuna e Kaçanikut, e bazuar.  

 

II. DETYROHET e paditura Komuna e Kaçanikut, që paditeses, në emër të dy pagave 

jubilare t’ia paguaj shumën e përgjithshme prej 825.36€ (tetëqind e njëzet e pesë euro dhe 

tridhjetë e gjashtë cent) me kamatë ligjore prej 8%, duke filluar nga data 04.03.2020 (dita e 

paraqitjes së padisë në gjykatë) e deri në pagesën definitive, si dhe shpenzimet e procedurës në 

shumë prej 259.00€. 

  

Të gjitha këto në afat prej 15 ditësh, nga dita e plotfuqishmërisë së këtij aktgjykimi, nën 

kërcënimin e përmbarimit të detyrueshëm. 

 

     A r s y e t i m i 
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Paditësja përmes të autorizuarit të tijë me datë 04.03.2020, ka parashtruar padi kundër 

të paditures, lidhur me pagesën e pagave jubilare, në shumë të përgjithshme prej 825.36€. 

 

Paditësja përmes të autorizuarit të tij, në padi, gjatë shqyrtimit kryesor dhe në fjalën 

përfundimtare ka deklaruar se mbesim në tërësi pranë padisë dhe kërkesëpadisë të ushtruar 

pranë kësaj gjykate, duke deklaruar se paditësja tek e paditura është në marrëdhënie pune dhe 

se ka përvojën e punës më shum se 20 vite, andaj 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 kokretisht nenit 17 par.3 

nënparagrafi 3.2  dhe me qenë se paditësi realizon pagën mujore prej 825.36€ tek punëdhënësi, 

andaj i takon e drejta në shpërblime jubilare në vlerë të 2 pagave gjegjësisht shumën e 

përgjithshme prej  825.36€ duke përfshirë edhe kompensimin e shpenzimeve të procedurës si 

vijon: për përpilim të padisë shumën 104.00 euro, për përfaqësim në një seancë shumën 135.00 

euro,  si dhe për taksën gjyqësore shumë prej 20 euro. 

 

I autorizuari i të paditurës, në përgjigjen e tij në padi, gjatë shqyrtimit kryesor dhe në 

fjalën përfundimtare ka deklaruar: mbesim në tërësi pranë përgjigjes në padi, duke e kontestuar 

në tërësi padinë dhe kërkesëpadinë e paditeses si të pabazuar, duke shtuar se ne si palë e 

paditur, nuk i 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, andaj i ka 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 dhe se 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, andaj në rastin konkret kërkesat e tilla janë të 

parashkruara sepse kanë kaluar më shumë se 3 vite nga data e jubileut e deri në paraqitje e 

padisë në Gjykatë, e kjo është e paraparaë edhe me neni 87 të Ligjit të punës Nr.03/L-212 si 

dhe Ligjit nr.04/L-077 Mbi Marrëdhëniet e Detyrimeve, andaj, në bazë këtyre të lartëcekurave i 

ka propozuar gjykatës që ta refuzoj kërkesëpadinë e paditeses si të pabazuar. 

 

Gjykata me qëllim të vërtetimit të drejtë të gjendjes faktike të çështjes, për aq sa palët 

ndërgjygjëse i parashtruan ato në këtë procedurë, bazuar në nenin 7.1 të LPK-së, ka bërë 

administrimin e provave si vijojnë: kontrata e punës me numër ... e dt..., vërtetimi nga QKMF 

Kaçanik me numër ... i dt..., kopja e listës së pagave, pa pyetje pa vërejtje. 
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Gjykata, pas administrimit të provave, ka bërë shqyrtimin e tyre veç e veç si dhe të 

ndërlidhura si tërësi mes veti, mbi bazën e bindjes së saj të lirë në kuptim të nenit 8 parg.1 dhe 

2 të LPK-së, ka vërtetuar këtë gjendje faktike:  

 

Paditësja është në marrëdhënie pune tek e paditura që nga data 22.01.1996 dhe vazhdon 

të punojë në QKMF Kaçanik si infermier, paditësi ka mbi 20 vite të përvojës së punës dhe se 

nuk ka realizuar asnjëherë shpërblimin jubilar, ndërsa paditeses me hyrjen në fuqi të Kontratës 

Kolektive Sektoriale më dt.11.06.2018 iu është konstituar e drejta në shpërblim jubilar. 

 

a) Se paditësja është në marrëdhënie pune tek e paditura që nga data 22.01.1996 dhe 

vazhdon të punojë në QKMF Kaçanik si infermier dhe se paditësi ka mbi 20 vite të përvojës së 

punës dhe se nuk ka realizuar asnjëherë shpërblimin jubilar, gjykata këto fakte i vërtetoi në 

bazë të kontratës se punës me numër ... e dt..., vërtetimi nga QKMF Kaçanik me numër ... i 

dt..., kopja e listës së pagave, e të gjitha këto fakte nuk ishin kontestuese në mes të palëve 

ndërgjyqëse. 

 

b) Gjykata konstaton dhe vërteton se paditësja ka të drejtën e shpërblimit jubilar për dy 

paga mujore në vlerën e pagës së fundit të realizuar tek punëdhënësi, e faktin se paditësi ka më 

shumë se 20 vite të përvojës së punës gjykata e vërtetoi në bazë të Vërtetimit të lëshuar nga 

QKMF Kaçanik me numër ... i dt... 

 dhe po ashtu nga kopja e listës së pagave ku vërtetohet se paditësi ka 24 vite përvojë të 

punës, ndërsa po ashtu nga kopja e listës së pagave u vërtetua se paga e fundit e paditesit ka 

qenë në vlerë prej 412.68€ dhe se 2 pagat arrijnë shumën e përgjithshme prej 825.36€. 

  

Gjykata me rastin e aprovimit të kërkesëpadisë, është bazuar në dispozitat e Kontratës 

Kolektive Sektoriale e datës 11.06.2018  për të Punësuarit në sektorin e shëndetësisë, e cila 

kontratë është nënshkruar nga Ministria e Shëndetësisë në njërën anë, dhe në anën tjetër 

Federata e Sindikatave të Shëndetësisë së Kosovës në anën tjetër, respektivisht, në nenin 17 të 

par.3 nën par.3.2 ku është e përcaktuar qartë se punëmarrësi kompenzohet “për 20 vite të 

përvojës në punë në institucione shëndetësore, në vlerë të dy pagave mujore të tije” e që në 

rastin konkret paditësja. 
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Neni 17 par.4 përcakton se:“punëdhënësi i fundit është ai që paguan shpërblime 

jubilare. Shpërblimi jubilar paguhet në afat prej 1 muaji pas plotësimit të kushteve nga ky 

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

kontratë për shkak se nuk ka bërë pagesën e pagave jubilare, çka do të thotë se e paditura e ka 

pasur obligim që të bëjë pagesën e tyre, pa pasur nevojë as për t’i paraqitur të paditures ndonjë 

kërkesë qoftë gojore apo me shkrim, e aq më pak të kërkojë një të drejtë të tillë përmes 

procedurave gjyqësore.  

 

Gjykata me rastin e vendosjes në këtë qështje juridike civile ka bërë analizimin e 

deklaratave të palëve në procedurë dhe theksimet e të autorizuarit të paditesit i cili ka theksuar 

se kërkesëpadia është e bazuar dhe e mbështetur në ligje pozitive, gjykata këto pretendime i ka 

marr për  bazë me rastin e vendosjes sepse të njëjtat ishin të mbështetura edhe me provat 

konkrete. 

 

Ndërsa gjykata i analizoi edhe pretendimet e palës së paditur i cili përveç tjerash 

theksoi se kërkesa e palës paditese është e parashkruar sepse pagesat jubilare jepen për ç’do 10, 

20 apo 30 vite të përvojës së punës për arsye se vet fjala jubile do të thot vit festues apo 

përvjetor i rëndësishëm  dhe nga kjo kanë kalua më shumë se 3 vite deri në momentin e 

paraqitjes së padisë në gjykatë, e gjykata këtyre pretendimeve nuk ua dha besimin sepse të 

njëjtat nuk kishin mbështetje as në provat e prezentuara dhe as në bazën juridike, sepse me 

rastin e vendosjes Gjykata ka konstatuar se Kontrata Kolektive Sektoriale ka hyrë në fuqi më 

dt.11.06.2018 dhe se 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, prandaj Gjykata konsideron se kërkesa e 

tillë është e paraqitur brenda afatit të paraparë ligjorë, ndërsa rrjedha e afatit të tillë ka filluar në 

momenti e hyrjes në fuqi të kontratës pra nga data 11.06.2018 është konstituar e drejta për 

kërkesë dhe se kjo kërkesë është brenda afatit të paraparë me nenin 87 të Ligjit të Punës ku 

thuhet se: Të gjitha kërkesat nga marrëdhënia e punës në para, parashkruhen brenda afatit 

prej tri (3) vitesh, nga dita e paraqitjes së kërkesës. 

  

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

kolektive, ka pasur afat 1 muaj punëdhënësi 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 

paditësja.  

 

Gjykata vendosi që debitori të paguaj shumën e tërësishme si në dispozitiv të këtij 

Aktgjykimi si dhe kamatën ligjore prej 8% duke llogaritur nga data e ushtrimit të padisë në 

gjykatë e që është data 04.03.2020 (brenda kufijve të kërkesëpadisë) e deri në pagesën 

definitive, për arsye se gjykata konsideron se nga momenti i dështimit të pagesës së pagave 

jubilare nga ana e të paditurës siq u përshkrua më lart konsiderohet se në rastin e tillë debitori 

ka rënë në vonesë të përmbushjes së detyrimit dhe konform nenit 378 të LMD-së, si dhe 

komform 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 

 

Lidhur me shpenzimet e procedurës, Gjykata ka vendosur konform nenin 452.1 të LPK-

së, me çka e ka detyruar të padituren që paditësit t’ia paguan shpenzimet e procedurës në 

shumë prej 259.00 € dhe atë si në vijim: për përpilim të padisë shumën 104.00 €, për 

përfaqësim në një seancë shumën 135 € dhe për taksën gjyqësore shumën prej 20.00 €. 

 

GJYKATA THEMELORE NË FERIZAJ 

Dega Kaçanik 

C.nr.180/20 me datë 20.05.2021 

 

 

                                         Gjyqtari, 

                                    Burhan Berisha 

 

 

 

 

KËSHILLA JURIDIKE: Kundër këtij aktgjykimi është e lejuar ankesa në afat prej 15 

ditësh, pas pranimit të kopjes së aktgjykimit, në Gjykatën e Apelit në Prishtinë, përmes kësaj 

Gjykate. 


