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Numri i dokumentit:     00976040 

 

 

 

 

C.nr. 165/2019 
 

GJYKATA THEMELORE NË PEJË –DEGA DEQAN- Departamenti i Përgjithshëm-

Divizioni Civil , me gjyqtarin Nexhat Musaj, me Zyrtar Ligjor Arijanit Balaj, në çështjen 

juridike-kontestimore të paditësit :S B  nga fshati I K-D te cilin me autorizim e përfaqeson Av. 

Faruk Binakaj K-D, kundër të paditurës Komuna e D –Qendra Mjekësisë Familjare “A U” në 

D, te cilën e ka përfaqësuar me autorizim  Hajdar Ahmetxhekaj jurist i diplomuar nga fshati I  

Komuna –D ne seancën e shqyrtimit kryesore me datën 17/06/20 dhe i përpiluar me datën 

19/06/20 mori këtë: 

  

                                                      A K T G J Y K I M 

 

I. APROVOHET PJESERISHTË , padia dhe kërkesës padia e paditësit S B nga fsh. I Komuna 
D të cilin e përfaqeson Av. Faruk Binakaj nga Komuna Pejë dhe DETYROHET, e 
paditura Komuna e Dit –Qendra Mjekësisë Familjare “A U” në D  , që paditësit S B  për tri 
pagat përcjellëse në pension t’ia paguaj 
shumën,prej:2,359.32€(dymijë/e/treqind/e/pesëdhjetë/e/nënt/euro/e/treidhjetë/e/dy/cent) 
, në gjiro llogarinë rrjedhëse me numër 1403000031604619  në Bankën Ekonomike në emër 
të Av. Faruk Binakaj K-Pejë   . 
 

II. DETYROHET ,  e paditura që për shpenzimet procedurale në emër të përfaqësimit  

të paguaj shumat si vijon : për përpilimin e padisë shumën prej 104 € (euro), për dy 

seanca 270 € (euro)  , për taks gjyqësore 40 € (euro) , shumën totale prej 414 € 

(euro) në gjiro llogarinë rrjedhëse me numër ...  në Bankën Ekonomike në emër të 

Av. Faruk Binakaj K-Pejë   . 

 

Të gjitha këto me kamat ligjore prej 8%  duke filluar nga data e paraqitjes së padisë  

deri në pagesën definitive . 

 

III.  REFUZOHET , kërkesa  padia e paditësit e shpërblimit jubilare për 30 vite provojë 
pune 
prej2,359.32€(dymijë/e/treqind/e/pesëdhjetë/e/nënt/euro/e/treidhjetë/e/dy/cen
t) 
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                                                        A r s y e t i m 

 

Paditësi S B nga fshati I K-D nëpërmes te autorizuarit të tij av. Faruk Binakaj  nga K-Pejë, ne 
ketë gjykatë me datën 27/05/19 ka paraqitur padi kundër te paditurës  Komuna e Dit – 
Qendra Mjekësisë Familjare “A U” në D   ti paguaj kompensimin në emër të tri pagave (3) tri 
pagave me rastin e daljes ne pension të tije në shumën prej 
2,359.32€(dymijë/e/treqind/e/pesëdhjetë/e/nënt/euro/e/treidhjetë/e/dy/cent) dhe për 
shpërblimin jubilar për 30 vite provojë pune. 
 

I  autorizuari i paditësit av. Faruk Binakaj në seancën e shqyrtimit përgatitor dhe ne 

fjalën përfundimtare ka deklaruar  se : Mbetem tërësi pranë padisë dhe kërkesës se saj i 

propozoj gjykatës që të aprovoj ne tërësi si te bazuar ne kuptim dispozitave ligjore kontratës 

kolektive të vitit 2015 dhe Ligjit mbi marrëdhëniet e punës . 

 

Përfaqësuesi i te paditurës shqyrtimit përgatitor dhe ne fjalën përfundimtare ka 

deklaruar  se: Unë qëndrojë pranë përgjigjes ne padi dhe e kontestoj ne tërësi padinë e 

paditësit S B përfaqësuar nga avokatja Faruk Binakaj  nga se në periudhën kohore 2015-2018 

Kontrata Kolektive Sektoriale pra ajo e shëndetësisë nuk e rregullon dhe nuk e parasheh 

kompensimin e pjesës përgatitore gjegjësisht 3 paga përcjellje ne pension e as paga jubilare , 

pretendimet e avokatit se kontrata e vitit 2014 Kontrata e përgjithshme kolektive se ajo 

kontratë e rregullon ketë materie nuk qëndron nga fakti se shëndetësia nuk ka marr obligime 

nga ajo kontratë sepse nuk ishte anëtarë fuqi plotë e Sindikatës se bashkuar atëherë kishte 

cilësinë e vëzhguesit dhe nuk mund të votonte për kontratën rrjedhimisht nuk mund te merr 

obligime sepse gjitha kontrata nënshkruhen dhe shkruhen ne vullnetin e palëve dhe vullneti i 

palëve është atribut kryesor i palëve ne kontratë . Gjykatës i është ofruar si provë pjesa hyrëse e 

kontratës Sektoriale kolektive dhe aty shihet mirë se kontrata sektoriale nuk bazohet ne 

kontratën e përgjithshëm kolektive nuk thirret fare në të . Për statusin e vëzhguesit që kishte 

sindikata e shëndetësisë ne atë kohë me është komunikuar me gojë ndërsa unë kam kërkuar nga 

kryesia e asaj sindikate për shkak të padive qe po ndodhen qe të na pajis me një akt me shkrim 

unë skam marr përgjigje nga kryesia. 

Është e pakuptimtë nëse kjo e drejt të paditurit i jepet me kontratën sektoriale ku nuk është e 

cekur apo e shkruar kurse 2018 është e shkruar ne bazë dispozitave marrëveshjes obligimet por 

këto nga viti 2018 kurse paditësi ka dal pension vitin 2016 . 

 

Gjykata me qellim të vërtetimit të drejtë dhe të plotë te gjendjes faktike në kete qeshtje 

juridike ka bërë administrimin e provave ka lexuar: Aktvendimi per ndërprerjen e 

marrëdhënies se punë për paditësin S B dt. 20/03/17, Kontrata e marrëdhënies së punës me 

numër 3305/13 dt. 01/04/14 , Transaksioni Bankar të pagës të paditësit 3 pagat e fundit ne vlerë 

374 në gjiro llogarinë NLB te lëshuar nga Qendra e Mjekësisë Familjare në D  

  

Zhvillimit te këtyre provave një nga një dhe te gjithave se bashku ne kuptim te nenit 7 

dhe 8 te LPK-së , ka vërtetuar gjendjen faktike ka gjetur se kërkesëpadia e paditëses 

është  pjesërisht e  bazuar . 
 

Nga provat e administruara, të cilave për gjykatën nuk ishte kontestuese se paditësi S B ishte 

punëtor në Qendrën e Mjekësisë Familjare “A U” në D ku edhe kishte lidhur kontratë me të 

paditurën .Andaj Gjykata nga baza juridike e kërkesëpadisë së paditësit është provuar nga 

provat e administruara si dhe duke ju referuar Ligjit të punës përkatësisht nenit 10 dhe 11, me të 

cilat nene parashihet se një person fizik konsiderohet i punësuar në momentin kur pranon dhe 

nënshkruan me  
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vullnet kontratën e punës në të cilën përmblidhen të gjitha elementet duke filluar nga të dhënat 

për punëdhënësin, punëmarrësin si dhe kushtet tjera. 

 

Sa i përket kërkesëpadisë së paditësit gjykata përkitazi me kërkesën për tri pagat përcjellëse pas 

daljes në pension e në rastin konkret pas daljes së paditësit e në pension, vendosi si ne pikën I 

duke u mbështetur ne nenin 53 të Marrëveshjen e përgjithshme Kolektive, të lidhur në mesë 

Organizatës të punësuarve “Bashkimi i Sindikatave të pavarura të Kosovës ) si dhe Qeveria e 

Republikës së Kosovës (Ministria e Punës dhe Mirëqenies Sociale ) e dt. 18/03/14 , i cili thotë “ 

I punësuari, me rastin e pensionimit, gëzon të drejtën në pagesën përcjellëse në lartësi prej tri 

(3) paga mujore, qe i ka marr për tre (3) muajt te fundit. Andaj gjykata paditësit ia njohu ketë të 

drejtë . 

 

Në pikën  III sa i përket shpërblimit jubilar gjykata e ka refuzuar si në dispozitivë të këtij 

aktgjykimi , sepse pala është dashur për çdo 10 vite stazhit të punës ti parashtroj kërkesë të 

paditurës në rrugën Administrative . Gjykata e ka refuzuar te njëjtën si lëshim me apo pa 

vetëdije te paditësit gjë qe nuk bie mbi përgjegjësin e te paditurës. 

Përkitazi me refuzimin e kësaj kërkesë ku thuhet se i punësuari ka te drejt ne shpërblim jubilar 

dhe atë per 10 vite provoj pune pa ndërprera tek punëdhënësi i fundi, ne vlerë te një page 

mujore te tij. 

Për 20 vite te provojës se punës pandërprerë, te punëdhënësi i fundit, ne vlerë te dy pagave 

mujore te tij. 

Për 30 vite te provojës ne punë pandërprerë, te punëdhënësi i fundit, ne vlerë te tre pagave 

mujore te tij. 

Punëdhënësi i fundit është ai qe paguan shpërblimet jubilare. 

 

Shpërblimin jubilar parashihet per afat prej një muaji, pas plotësimit te kushteve nga ky 

paragrafë referuar kësaj baze juridike konfirmohet fakti se paditësi ka humbur te drejtën e tij 

per te kërkuar shpërblimin jubilar më qen se nuk ka përfillur procedurat siç parashihet me 

nenin 52 te cekur ne Marrëveshjen e përgjithshme kolektive te Kosovës , të lidhur  ne mes 

Organizatat te Punësuarve (Bashkimi i Sindikatave te Pavarura te Kosovës ) si dhe Qeveria e 

Republikës se Kosovës ( Ministria e punës dhe Mirëqenies Sociale) më datën 18.03.2014. 

 

Gjykata i murr parasysh edhe pretendimet e përfaqësuesit të të paditurës i cili potencon se 

kontrata e vitit 2014 Kontrata e përgjithshme kolektive se ajo kontratë e rregullon ketë materie 

nuk qëndron nga fakti se shëndetësia nuk ka marr obligime nga ajo kontratë sepse nuk ishte 

anëtarë fuqi plotë e Sindikatës se bashkuar atëherë kishte cilësinë e vëzhguesit dhe nuk mund të 

votonte për kontratën rrjedhimisht nuk mund te merr obligime sepse gjitha kontrata 

nënshkruhen dhe shkruhen ne vullnetin e palëve dhe vullneti i palëve është atribut kryesor i 

palëve ne kontratë , mire po gjykata vlerësoj se kontrata e përgjithshme kolektive i detyron 

gjitha sindikatat duke përfshirë edhe atë Sindikatën e shëndetësisë . 

  

Sa i përket kamatës gjykata ka vendosur që kompensimi i paditësit nga e paditura të bëhet me 

kamatë në lartësi prej 8%, meqenëse e njëjta ka rënë në vonesë ndaj paditësve, e duke u 

mbështetur ne dispozitën e nenit 382 të LMD-së . 

 

Për shpenzimet e procedurës gjykata ka vendosur si në Pikën II duke u mbështetur ne nenin 

452 par 1 të LPK-së paguaj paditësit paraqitjes se padisë e deri ne pagesën përfundimtare dhe 
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shpenzimet e procedurës kontestimore  për përpilimin e padisë shumën prej 104 € (euro), për 

dy seanca 270 € (euro)  , për taks gjyqësore 40 € (euro) ,  

shumën totale prej 414 € (euro) në emër të Av. Faruk Binakaj  K-D   , krejt këto në afat prej 7 

ditësh nga dita e plotfuqishme se këtij aktgjykimi të gjitha këto ne gjiro llogari rrjedhëse 

përfaqësueses se saj në emër të përfaqësimit, nën kërcënim të përmbarimit me dhunë duke ju 

referuar nenit 463 të LPK-së ku thuhet se gjykata përkitazi me shpenzimet procedurale vendos 

vetëm me kërkesën e specifikuar të palës.  

 

Nga te cekurat gjykata ka vendosur si në dispozitiv të këtij aktgjykimi. 

 
                             NGA GJYKATA THEMELORE PEJË – DEGA D. 

                                     Departamenti i Përgjithshëm –Divizioni Civil . 

                                            C.nr 165/2019 me datën 19/06/20 

 

 

 Zyrtar Ligjor                                                                                G j y q t a r i   

  Arijanit Balaj                                                                                Nexhat Musaj    

                                                                                                      

UDHËZIM JURIDIK:  

Kundër këtij aktgjykimi palët kanë të drejt ankese , 

në afat prej shtatë  (7) ditëve, nga dita e pranimit pranë Gjykatës 

së Apelit në Prishtinë, përmes  kësaj gjykate. 
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