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Numri i lëndës: 2021:256705 

Datë: 16.11.2022 

Numri i dokumentit:     03653574 

C.nr.851/2021  

 

GJYKATA THEMELORE NË PEJË- DEGA ISTOG, si kontestimore, me gjyqtarin 

individual Blerim Istrefi dhe me praktikanten e kësaj gjykate A.F, në çështjen juridike 

kontestimore të paditëses A.B nga K-Istog të cilin sipas autorizimit e përfaqëson, P.A.Zh av nga 

P., kundër të paditurës M...Sh...  me seli në P. të përfaqësuar nga Avokatura Shtetërore I.T.A., 

lidhur me çështjen kontestuese kompensim i pagave jubilare, jashtë seancës, me datë 16.11.2022 

mori këtë:  

 

  

A K T G J Y K I M  

 

 

I. APROVOHET e bazuar kërkesëpadia e paditëses A.B nga K-Istog, dhe DETYROHET  

e paditura M...Sh... me seli në Prishtinë, që paditëses, punëtore shëndetësore pranë 

M...Sh...-S. i B. të D. I., t’ia paguaj shpërblimin jubilar për 12 vite përvojë pune në vlerë 

të një  page të fundit mujore në lartësi prej 453.00 €, me kamat ligjore prej 8 % nga data 

16.11.2021 e deri në pagesën definitive të detyrimit, të gjitha këto në afat prej 7 ditësh 

nga dita e pranimit të këtij aktgjykimi, nën kërcënim të përmbarimit të detyrueshëm.  

 

II.  OBLIGOHET e paditura M...Sh... me seli në P. - t’ia paguaj paditëses shpenzimet e 

procedurës kontestimore në shumë të përgjithshme prej 124 €, të gjitha në afat prej 7 

ditësh nga dita e pranimit të këtij aktgjykimit, nën kërcënim të përmbarimit të 

detyrueshëm. 

 

  

A r s y e t i m 

 

Paditësja, me padi të dt.16.11.2021 ka kërkuar që të  detyrohet e paditura M...Sh... e Republikës 

së Kosovës me seli në Prishtinë, që paditëses, punëtore shëndetësore pranë M...Sh...-S. i B. të D. 

I. , t’ia paguaj shpërblimin jubilar për 12 vite përvojë pune në vlerë të një  page të fundit mujore 

në lartësi prej 453.00 €, me kamat ligjore prej 8 % nga data 16.11.2021 e deri në pagesën 

definitive të detyrimit, të gjitha këto në afat prej 7 ditësh nga dita e pranimit të këtij aktgjykimi, 

nën kërcënim të përmbarimit të detyrueshëm si dhe shpenzimet e procedurës kontestimore. 

 

Gjykata në këtë çështje juridike kontestimore pas shqyrtimit paraprak të padisë ka nxjerrë 

aktvendimin për përgjigje në padi me datë 06.04.2022, të cilin e padituri e ka pranuar me datë 

12.04.2022 (e cila është konfirmuar përmes fletë kthesës, e cila gjendet në shkresat e lëndës).  
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E paditura në përgjigjen në padi ka theksuar se e konteston në tërësi padinë dhe kërkesëpadinë 

e paditëses, për arsye se Kontrata Kolektive Sektoriale në të cilën paditësja e mbështetë 

kërkesëpadinë, ka qenë e lidhur për afat të caktuar kohorë, konkretisht për tri vite dhe po që se 

krahasohen datat e kësaj kontrate dhe dorëzimit të padisë në gjykatë do të shihet se kjo kërkesë 

është jashtë çdo afati ligjor, andaj, bazuar në te lartcekurat i ka propozuar gjykatës, që padinë e 

paditëses ta refuzojë në tërësi si të pabazuar. 

 

Pasi që Gjykata bëri vlerësimin e provave të bashkangjitura padisë, si dhe pas pranimit të 

përgjigjes në padi, mbështetur në nenin 8 dhe 398 të LPK-së, ka vlerësuar se janë plotësuar 

kushtet ligjore për marrjen e aktgjykimit jashtë seancës, edhe pse në mes të palëve ndergjyqese 

është kontestuese gjendja faktike, për shkak te parashkrimit dhe shterjes se mjeteve te brendshme 

te ankimit, mirëpo në këtë rast  gjykata ka  vlerësuar se nuk ka pengesa në kuptim të dhënies së 

vendimit meritor jashtë seance.  

 

Nga provat e bashkangjitura padisë gjykata gjeti se paditësi është në marrëdhënie pune tek e 

paditura, sipas kontratës së datës 17.12.2014. 

 

Gjykata përmes vërtetimeve mbi përvojën e punës vërtetoi se paditësi ka gjithsej 12 vite përvojë 

pune dhe paga bazë e tij është 453€. 

 

Faktin e lartësisë së pagës për paditësen, gjykata e vërtetoi përmes kontratës se dt. 17.12.2014, 

ku përcaktohen pagat bazë, e bazuar në nenin  329 par. 1 të LPK-së ku përcaktohet se “Shkresa 

të cilën e ka hartuar në formën e caktuar organi shtetëror brenda kufijve të kompetencës së vet, 

si dhe shkresa të cilën në formë të tillë e ka hartuar ndërmarrja apo organizata tjetër në ushtrimin 

e autorizimeve publike që i janë besuar me ligj (dokumenti publik), provon saktësinë e asaj që 

konfirmohet apo caktohet në të. Së këndejmi, provave që kishin të bënin me vërtetimin e fakteve 

lidhur me lartësisë së pagës si dhe përvojën e punës, gjykata i’u fali besimin e plotë, ngase është 

bërë e besueshme fuqia provuese e tyre. 

 

Andaj nga provat e administruara si më lartë, gjykata gjeti se paditësen A.B, për 12 vite përvojë 

pune nuk i është paguar shpërblimi jubilar në vlerë të një page mujore, kompensime këto të 

parapara me nenin 17 par. 3 pika 3.1 të KKSHS sipas të cilës punëtorët në vitet jubilare të 

punësimit përfitojnë shpërblim jubilar nga punëdhënësi i fundit: për 10 vite të përvojës së punës, 

në vlerë të një page bazë. Së këndejmi, nga gjendja faktike e vërtetuar rezultoi se e paditura ka 

detyrimin e pagesës së pagave jubilare, në vlerë të pagës bazë që ka realizuar paditësi.  

 

Lidhur me pretendimet e te paditurës se nuk janë shterur mjetet e brendshme konform nenit 78 

dhe 79 te Ligjit te Punës, për te njëjtin pretendim gjykata vlerëson se nuk është e domosdoshme 

qe te veprohet gjithmonë konform dispozitës se lartcekur, pavarësisht faktit qe paditësi nuk ka 

vepruar sipas dispozitës se nenit 78, për të njëjten ka filluar ti rrjedh afati i parashkrimit konform 

nenit 87 te Ligjit te lartcekur, mirëpo gjykata vërteton fakti se me rastin e plotësimit te kushteve 

ligjore për te kërkuar shpërblimin jubilar pala paditëse, pra në vitin 2019 kur paditësi i ka 

mbushur 10 vite përvojë pune  ka qenë në fuqi Kontrata Kolektive Sektoriale e datës 01.06.2018, 

në bazë te cilës paditësi  e ka ushtruar padinë, ashtu që paditësi ka vepruar brenda afatit ligjor 

konform nenit 87 të Ligjit të Punës, pasi qe nuk kanë kaluar tri vite,  andaj gjykata vendosi si në 

dispozitiv te këtij aktgjykimi. 

 

Nga të lartcekurat gjykata ka vlerësuar se janë plotësuar kushtet për nxjerrjen e aktgjykimit 

aprovues jashtë seance, në kuptim të nenit 398 i LPK-së, sipas të cilit parashihet se“Kur gjykata, 

pasi t’i arrijë përgjigja në padi, konstaton se ndërmjet palëve nuk është kontestuese gjendja 
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faktike, dhe se nuk ekzistojnë pengesa të tjera për dhënien e vendimit meritor, atëherë ajo, pa 

caktuar fare seancë gjyqësore, mund ta jep aktgjykimin me të cilën e pranon si të themeltë 

kërkesëpadinë”. Duke qenë se ka lindur e drejta e paditësit për të kërkuar në rrugë gjyqësore 

realizimin e të drejtës për shpërblim jubilar, e njëjta është  legjitimuar që të kërkojë përmbushjen 

e detyrimit nga e paditura, së këndejmi, paditësit e kanë rolin e kreditorëve, kurse e paditura rolin 

e debitorit.  

 

Në kuptim të nenit 245 të Ligjit nr. 04/L-077 për Marrëdhëniet e Detyrimeve: “Kreditori në 

marrëdhënien e detyrimit ka të drejtë që prej debitorit të kërkojë përmbushjen e detyrimit, ndërsa 

debitori ka për detyrë ta përmbushë atë me ndërgjegje dhe në tërësi, në përputhje me përmbajtjen 

e tij”. Rrjedhimisht, duke qenë se e paditura i ka mbetur borxh paditëses, me aplikimin e 

dispozitës së lartcekur dhe në bazë të gjendjes së vërtetuar faktike, vendosi që ta detyroj të 

paditurën që paditëses t’ia kompensoj shumën si në dispozitiv të aktgjykimit.  

 

Për kamatën gjykata ka vendosur duke u mbështetur në dispozitën e nenit  382 të LMD-së dhe 

Mendimit Juridike të Gjykatës Supreme të Kosovës për kamatën nr.265/2020 të datës 

01.12.2020, ka marr datën e ushtrimit të padisë ( data 16.11.2021), e ku lartësia e kamatës vjetor 

është e definuar 8% deri në pagesën definitive te detyrimit. 

 

Vendimin që pala e paditur ti bartë shpenzimet e procedurës, gjykata e ka mbështetur në 

dispozitat e nenit 449 dhe 452 të LPK-së, lartësia e shpenzimeve i referohet 104 € për përpilim 

padisë dhe për taksë gjyqësore në shumën prej 20€, apo në shumë të përgjithshme prej 124 €. 

  

Gjykata, vendosi si në dispozitiv të këtij aktgjykimi duke i’u referuar dispozitës së nenit 398 të   

LPK-së, e në lidhje më dispozitat e nenit 17 par.3, nën par.3.1 të Kontratës Kolektive të 

Shëndetësisë te dt.01.06.2018, dhe dispozitave të  nenit 245 par.1 dhe 2, neni 249 parg.1 dhe 2 

të LMD-së.  

 

GJYKATA THEMELORE NË PEJË- DEGA ISTOG 

C.nr.851/2021  dt.16.11.2022 

 

 

GJ Y Q T A R I 

                                                                                                                                Blerim Istrefi 

 

 

                                                                                                                     

                                                                                                                      

KËSHILLË JURIDIKE: Kundër këtij aktgjykimi është e lejuar ankesa në afat prej 7 ditësh, 

nga dita e marrjes së te njëjtit, Gjykatës së Apelit të Kosovës në Prishtinë, përmes kësaj gjykate. 

 

 

 

 

 

 


