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Numri i lëndës: 2021:256724 

Datë: 09.11.2022 

Numri i dokumentit:     03626933 

C.nr.852/2021 

 

GJYKATA THEMELORE NË P.- DEGA ISTOG, si kontestimore, me gjyqtarin individual 

Blerim Istrefi dhe me praktikanten e kësaj gjykate A.F , në çështjen juridike të paditëses M.B 

nga I., të cilën e përfaqëson P.Zh av në P., kundër të paditurës M... Sh... R.K. me seli në P., te 

cilën e përfaqëson I.T.A nga Avokatura Shtetërore P., baza e kontestit: Kompensim të pagave 

jubilare, jashtë seance gjyqësore konform nenit 399 te LPK-së, me dt. 09.11.2022 nxjerr këtë:  

 

A K T GJ Y K I M 

 

I.REFUZOHET në tersi si e pabazuar  kërkesëpadia e paditëses M.B nga I., me të cilën ka 

kërkuar qe të  DETYROHET e paditura M... Sh... R.K. me seli në Prishtinë, që paditëses, 

punëtore shëndetësore pranë M... Sh...-S... B... D... I., t’ia paguaj shpërblimin jubilar për 16  vite 

përvojë pune në vlerë të një  page bazë në lartësi prej 619.00 €, 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. Secila palë i bart shpenzimet  e veta procedurale.  

 

 

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... R.K. me seli 

në Prishtinë, që paditëses, punëtore shëndetësore pranë M... Sh...-S... B... D... I., t’ia paguaj 

shpërblimin jubilar për 16 vite përvojë pune në vlerë të një  page bazë në lartësi prej 619.00 €, 

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).  

 

E paditura me përgjigje ne padi te dt. 07.10.2022 e ka kontestuar kërkesëpadinë e paditëses si te 

pa bazuar me arsyetimin se padia është e paraqitur tej çdo afati ligjo. 

 

Gjykata pas analizimit të provave të cilat gjenden në shkresa e lëndës, e duke u bazuar në nenin 

399 te LPK-së, konstatoj se themelësia e kërkesëpadisë për paditësen nuk del nga faktet e 

treguara në padi pasi që nga provat e ofruara nga paditësja si dhe kundërshtimeve te të paditurës 
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vërtetohet fakti se me rastin e plotësimit te kushteve ligjore për te kërkuar shpërblimin jubilar 

pala paditëse, pra në vitin 2015 nuk ka qenë ne fuqi Kontrata Kolektive Sektoriale e datës 

01.06.2018, në bazë te cilës paditësja  e ka ushtruar padinë, kurse Marrëveshja e Përgjithshme 

Kolektive e cila ka hyrë në fuqi me dt. 01.01.015 dhe ka skaduar me 31.12.2017, mirëpo paditësja 

nuk ka vepruar brenda afatit ligjor konform nenit 87 të Ligjit të Punës, pasi qe nga viti 2015 kur 

ka qenë ne fuqi Marrëveshja e Përgjithshme Kolektive si dhe Kontrata kolektive Sektoriale  e 

cila ka hyr ne fuqi me dt. 11.06.2018, e deri te ushtrimin i padis me dt. 16.11.2021  kanë kaluar 

më shumë se tri vite, e rrjedhimisht kërkesa e palës paditëse është parashkruar, andaj gjykata 

vendosi si në dispozitiv te këtij aktgjykimi. 

 

Që secila palë ti bartë shpenzimet e veta procedurale, gjykata vendosi konform nenit 450 të LPK-

së. 

 

Gjykata, vendosi si në dispozitiv të këtij aktgjykimi duke i’u referuar dispozitës së nenit 399 

par.1 dhe 2 dhe 450 të  LPK-së. 

 

Gjykata aktgjykimin e saj e bazoi  ne nenin 143 par 1 te LPK-së. 

 

GJYKATA THEMELORE NË P.- DEGA ISTOG 

C.nr.852/2021  dt.09.11.2022 

GJ Y Q T A R I 

                                                                                                                                Blerim Istrefi 

 

 

 

 

UDHËZIM MBI MJETIN JURIDIK: Kundër këtij aktgjykimi, lejohet e drejta në ankesë, në 

afat prej 7 ditësh, nga dita e pranimit të të njëjtit, Gjykatës së Apelit në Prishtinë, e përmes kësaj 

gjykate. 

 

 

 

 

 

 

 


