
 

REPUBLIKA E KOSOVËS/REPUBLIKA KOSOVA  
 

 
GJYKATA THEMELORE PRISHTINE 

 

1 (4)  

 2
0

1
9

:2
7

7
9

0
2

 

Numri i lëndës: 2019:277901 

Datë: 14.12.2020 

Numri i dokumentit:     01352399 

 

C.nr.4067/19  

 

GJYKATA THEMELORE NË PRISHTINË - Departamenti i Përgjithshëm, me 

gjyqtarin Dardan Kadolli, në çështjen juridike kontestimore të paditëses N. G., nga fshati 

Sh., KK Obiliq, të cilën me autorizim e përfaqëson av. Sh. M., nga Prishtina, kundër të 

paditurës SHSKUK-Shërbimi Spitalor dhe Klinik Universitar i Kosovës-Prishtinë, 

përfaqësuar nga Teuta Islami, lidhur me çështjen kontestuese kompensim e pagave të 

shpërblimit jubilarë, pas përfundimit të shqyrtimit kryesor publik të mbajtur më 14.12.2020 

mori këtë: 

 

 

A K T G J Y K I M    

 

I.      APROVOHET pjesërisht e bazuar kërkesëpadia e paditëses N. G., nga fshati Sh. 

KK Obiliq, dhe DETYROHET e paditura SHSKUK-Shërbimi Spitalor dhe Klinik 

Universitar i Kosovës, që paditëses në emër të shpërblimit jubilar t’ia paguaj dy 

paga dhe atë në shumën prej 754.00€, së bashku me normën e kamatës në lartësi 

prej 8%, e cila do të llogaritet nga data e parashtrimit të padisë 26.11.2019 e gjerë 

në pagesën definitive, të gjitha këto në afat prej 7 ditësh, nga dita e marrjes së këtij 

aktgjykimi. 

 

II. Detyrohet e paditura SHSKUK-Shërbimi Spitalor dhe Klinik Universitar i Kosovës, 

që paditësit t’ia kompensoj shpenzimet e procedurës kontestimore në shumë prej 

259€. 

 

III. REFUZOHET e pa bazuar pjesa tjetër e kërkesëpadisë së paditëses, mbi shumat e 

gjykuara, dhe atë në emër të kompensimit të dy pagave jubilare t’ia paguaj shumën 

prej 128.10€. 

 

 

A r s y e t i m 

 

 

Paditësja përmes të autorizuarit të saj, pranë kësaj gjykate, me datë 26.11.2019, ka 

parashtruar padi kundër të paditurës, me objekt kompensimin e pagave të shpërblimit 

jubilarë. Në padi, seancë gjyqësore, dhe në fjalën përfundimtare, ka theksuar se paditësja ka 

qenë dhe vazhdon të jetë në marrëdhënie të rregullt pune tek e paditura, e sistemuar në 

vendin e punës si infermiere në Klinikën e Endokrinologjisë të QKUK-së. Sipas 
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përfaqësuesit të paditëses, nga koha kur e njëjta ka lidhur marrëdhënien e parë të punës 

kanë kaluar tani më 22 vite, kurse tek e paditura nga data 01.01.2004 dhe me këtë ka 

plotësuar kushtin e paraparë për të përfituar dy paga jubilare, sipas ligjeve në fuqi. Andaj ka 

kërkuar nga gjykata që ta obligoj palën e paditur që paditëses t’ia paguaj dy paga të 

shpërblimit jubilar në shumë prej 882.10euro, duke përfshirë edhe pagesën e kamatës 

ligjore prej 8% nga dita plotësimit të kushteve ligjore e deri në pagesën definitive. 

    

Shpenzimet e procedurës i ka kërkuar. 

 

Përfaqësuesja e palës së paditur në përgjigjen në padi, seancën gjyqësore dhe në fjalën 

përfundimtare ka theksuar se e kundërshton në tërësi si të pabazuar padinë dhe 

kërkesëpadinë e paditëses, me arsyetimin se me ligjin e punës nuk është paraparë 

kompensimi për shpërblimin jubilar. Ka shtuar se paditësja padinë e saj e ka mbështetur në 

KKS e cila është lidhur në mes të Ministrisë së Shëndetësisë dhe Federatës së Sindikatave 

të Shëndetësisë së Kosovës, andaj paditësja është dashur që për këtë obligim t’i drejtohet 

Ministrisë së Shëndetësisë e cila është edhe nënshkruese e kësaj kontrate. Po ashtu ka 

shtuar se për sa i përket dy pagave jubilare të cilat paditësja i ka kërkuar me kërkesëpadi, 

sipas vërtetimit të bashkangjitur e njëjta është në marrëdhënie pune që nga data 11.10.2002 

që do të thotë ka vetëm 18 vite përvojë pune. Andaj e njëjta i ka propozuar gjykatës që 

padinë e paditëses t’a refuzoj në tërësi si të pabazuar.  

 

Lidhur me shpenzimet e procedurës nuk është deklaruar.  

 

Me qëllim të vlerësimit të drejtë dhe vërtetimit të plotë të gjendjes faktike lidhur me 

çështjen konkrete juridike, në shqyrtimin kryesor-publik, gjykata bëri administrimin e 

provave, si: kontrata e punës dt.31.01.2013; vërtetimi i lëshuar nga e paditura 

dt.04.11.2019; lista e pagave për muajin tetor 2019; dhe shkresa e të paditurës 

dt.29.07.2019. 

 

Pasi që Gjykata bëri vlerësimin e secilës provë veç e veç  dhe të gjithave së bashku, 

mbështetur në dispozitat nga neni 8 i Ligjit për Procedurën Kontestimore, arriti në 

përfundimin se në këtë çështje juridike kontestimore duhet vendosur si në dispozitiv të këtij 

aktgjykimi. 

 

Në mes të palëve ndërgjygjëse nuk është kontestuese se paditësja ka qenë dhe vazhdon të 

jetë në marrëdhënie pune tek e paditura Shërbimi Spitalor dhe Klinik Universitar i 

Kosovës, e punësuar sipas kontratës së punës të datës 31.01.2013. 

 

Nga administrimi i provës vërtetimi i lëshuar nga drejtori i Klinikës së Endokrinologjisë-

QKUK-së në Prishtinë i vitit 2019, gjykata gjeti se paditësja është në marrëdhënie pune tek 

e paditura që nga data 11.10.2002, dhe vazhdon të jetë sipas kontratës së punës për kohë të 

pacaktuar, në këtë mënyrë duke pasur më shumë se 18 vite përvojë të punës tek e paditura. 

 

Nga shkresa e të paditurës datë 29.07.2019 gjykata gjeti se e njëjta nuk e ka përmbushur 

obligimin e saj, për kompensimin e pagave jubilare me arsyetimin se nuk ka mjete të ndara 

buxhetore. 

 

Nga provat e administruara si më lartë, gjykata gjeti se paditësja kishte punuar te e paditura 

për 18 vite, kurse ne total ka 22 vite të përvojës së punës, të njëjtës nuk i është paguar 

pagesa për shpërblim jubilar në vlerë të 2(dy)  pagave bazë, të parapara me nenin 17 par. 3 
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pika 3.2 të Kontratës Kolektive Sektoriale të Shëndetësisë (KKS). Mos pagesën e kësaj 

page edhe përgjatë shqyrtimit gjyqësor e pohoi e paditura, e cila ka pohuar se të njëjtat nuk 

i takojnë. Lartësinë e pagesën mujore në shumë prej 377€, gjykata e vërtetoi përmes listës 

së pagesave e cila është marrë nga e paditura dhe e njëjta paraqet të hyrat mujore të cilat 

saktësisht ka realizuar paditësja.  

 

Gjykata duke ju referuar KKS, të nënshkruar nga Ministria e Shëndetësisë së Republikës së 

Kosovës dhe Federatës së Sindikatave të Shëndetësisë së Kosovës, dispozitat e së cilës 

aplikohen në tërë territorin e Kosovës, ku në nenin 17 par. 3 pika 2, sipas të cilit Punëtorët 

shëndetësor, në vitet jubilare të punësimit përfitojnë shpërblimin jubilar nga punëdhënësi i 

fundit në vlerë […] Për 20 vjet të përvojës në punë në institucione shëndetësore, të 

punëdhënësi i fundit në vlerë të dy pagave mujore të tij.  

 

Gjykata vlerësoi se Kontrata Kolektive Sektoriale të Shëndetësisë (KKS) është e 

aplikueshme në rastin konkret, e njëjta ka hyrë në fuqi me 11.06.2018 dhe është e 

zbatueshme për tre vite nga lidhja e sajë. Në nenin 17 par. 4 të KKS parashihet se 

Punëdhënësi i fundit është ai që paguan shpërblime jubilare, shpërblimi jubilar, paguhet në 

afat prej një muaji, pas plotësimit të kushteve nga ky paragraf.  

 

Duke qenë se ka lindur e drejta e paditëses për të kërkuar në rrugë gjyqësore realizimin e të 

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

detyrimit nga e paditura, së këndejmi, paditësja ka rolin e kreditorit kurse i padituri 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 

dispozita të aktgjykimit.  

 

Gjykata vendosi si në dospozitivin III (tre) të këtij aktgjykimi duke refuzuar pjesën e 

kërkesëpadisë, përtej shumave të gjykuara, ngase në bazë të gjendjes së vërtetuar faktike, 

ishte gjetur se paditësja kishte realizuar pagë neto 425€. Kurse në bazë të kalkulimit të bërë, 

shuma e refuzuar prej 128.10€ është përtej pagës mujore që ka realizuar paditësja, dhe këtu 

përfshihen shtesat nga paga që ka realizuar paditësja.  

 

Gjykata, pretendimet e të paditurës se nuk ka linjë buxhetore të ndarë për pagesën e pagave 

jubilare i gjen si të pa bazuara dhe të pa mbështetura në asnjë normë ligjore të aplikueshme. 

Paditësja në rrugë gjyqësore ka filluar të realizoj një të drejtë ligjore që i garanton KKS, 

kurse mungesa e buxhetit të të paditurës, nuk mund të ketë për efekt vendosjen ndryshe si 

në dispozitiv të këtij aktgjykimi. 

 

Lidhur me pretendimin tjetër të paditurës se nuk janë nënshkruese të kësaj kontrate, gjykata 

vë në dukje se Ministria e Shëndetësisë dhe Federata e Sindikatave të Shëndetësisë së 

Kosovës, kanë marrë përsipër që për stafin shëndetësor të rregullohen raportet që 

parashihen me këtë kontratë. Në kuptim të kësaj, të punësuarit në sektorin e shëndetësisë 

nuk mund të vlerësohen ndaras, porse ata paraqesin të punësuar në një sistem unitar të 

shëndetësisë, duke përfshirë nivelin qendror dhe lokal. Prandaj pretendimi për t’iu 

shmangur pagimit të obligimeve të marra përmes KKS, do të ishte në kundërshtim me atë 

që është zotuar MSH. 
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Lidhur me lartësinë e kamatës së llogaritur prej 8%, gjykata vendosi në kuptim të nenit 382 

të LMD-së, sipas të cilit Debitori që vonon në përmbushjen e detyrimit në të holla debiton, 

përpos borxhit kryesor, edhe kamatën. Lartësia e kamatëvonesës është tetë përqind (8%) në 

vit, përveç nëse parashihet ndryshe me ligj të veçantë, e llogaritur nga dita e parashtrimit të 

padisë. Kjo çështje kontestuese tërheq të drejtën e kreditorit të kërkojë kamatën, e llogaritur 

nga  dita e paraqitjes së kërkesës pasi të jetë arritur për pagesë kredia. Mirëpo në shkresat e 

lëndës nuk ka dëshmi paditësi të këtë kërkuar nga e paditura në rrugë jashtëgjyqësore 

pagesën e këtyre pagave, së këndejmi është vendosur që kamat të gjykohet nga dita e 

parashtrimit të padisë (në këtë mënyre edhe Mendimi juridik për kamatën i Gjykatës 

Supreme të Kosovës, i datës 02.12.2020).   

 

Gjykata vendosi si në dispozitivin e II të këtij aktgjykimi, ashtu që e paditura të paguaj 

shpenzimet e procedurës në lartësi prej 259.00€, në kuptim të nenit 452 të LPK-së. Lartësia 

e shpenzimeve i referohet shpenzimeve për përpilimin e padisë në shumë prej 104.00€, për 

një seancë shumën prej 135.00€ -  sipas tarifës së OAK, kurse taksa gjyqësore në shumë 

prej 20€.  

 

Duke  u bazuar në të dhënat e lartcekura, gjykata ka vendosur si në dispozitiv të këtij 

aktgjykimi. 

 

GJYKATA THEMELORE PRISHTINË  

DEPARTAMENTI I PËRGJITHSHËM – DIVIZIONI CIVIL 

C.nr.4067/19, datë 14.12.2020 
 

 

                                                                                                                        Gjyqtari 

 

______________ 

              Dardan Kadolli 

         

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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


