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Numri i lëndës: 2019:290787 

Datë: 09.09.2020 

Numri i dokumentit:     01102403 

 

 

C.nr.4530/19   
                           

GJYKATA THEMELORE NË PRSHTINË - Departamenti i Përgjithshëm, me gjyqtarin 

Adnan Konushevci, në çështjen juridike kontestuese të paditësit I.R. nga Komuna e P., 

“A.A.”, Nr..., të cilën e përfaqëson sipas autorizimit K.A.-S., avokate nga Komuna e Gjilanit, 

Rruga “M.Sh.”, kundër të paditurës Komuna e Obiliqit - Drejtoria për Shëndetësi dhe 

Mirëqenie Sociale, për shkak të kompensimit të pagave për shpërblim jubilar dhe pagave të 

13 (trembëdhjeta), vlera e kontestit 1984.84.00 euro, pas përfundimit të shqyrtimit kryesor - 

publik të mbajtur me datë 30.06.2020, në pranin e përfaqësueses së paditësit dhe 

përfaqësueses së te paditurës, ndërsa me datë 08.07.2020, jep këtë: 

A K T GJ Y K I M 

 

I. APROVOHET pjesërisht e bazuar kërkesëpadia e paditësit I.R. nga Komuna e P., “A.A.”, 

Nr..., DETYROHET e paditura Komuna e Obiliqit - Drejtoria për Shëndetësi dhe Mirëqenie 

Sociale, që paditësit t’ia kompensoj në emër të dy pagave  jubilare shumën prej 564.41 euro, 

për  secilën pagë neto, ose në shumën e përgjithshme, në lartësi prej 1,128.82 euro (nje mijë e 

njëqind e njëzet e tete euro, e tetëdhjetë e dy cent), me kamatë ligjore në lartësi prej 8%, e 

cila do të llogaritet nga data 08.07.2020, dita e marrjes së këtij aktgjykimi, e gjerë në pagesën 

definitive, dhe shpenzimet e procedurës, në shumën prej 239.00 euro (dyqind e tridhjetë e 

nëntë), të gjitha këto në afat prej 7 ditësh, nga dita e plotfuqishmërisë së këtij aktgjykimi, nën 

kërcënim të përmbarimit. 

 

II. REFUZOHET  kërkesëpadia e paditesit I.R. nga P., lidhu me pjesën e kërkesës që ka të 

bëjë për kompensimin e pagës së 13 (trembëdhjetë), në shumën prej 425.00euro, për vitin 

2018 ,shumën prej 425.00 euro për vitin 2019, apo gjithsejtë shumën në lartësi prej 850 euro, 

refuzohet si e pa bazuar. 

 

A r s y e t i m 

  

Duke iu referuar pohimeve në padi dhe deklarimeve të dhëna gjatë procesit gjyqësor si dhe në 

fjalën përfundimtare, paditësi përmes përfaqësuesit të saj me autorizim ka kërkuar që gjykata 

t’ia njoh të drejtën në pagesën e dy pagave në emër të shpërblimit jubilar dhe në emër të 

pagës së trembëdhjetë për vitet 2018 dhe 2019, në shumë të përgjithshme prej 1,984.82 euro, 

me kamatë vjetore në lartësi prej 8%. Më tutje ka shtuar se kërkesëpadinë e paditësit e kanë 

mbështetur në nenin 17 par. 2 dhe par. 3 të Kontratës Kolektive Sektoriale Nr. 05-3815, e po 

ashtu mbështetur në marrëveshjen e Përgjithshme Kolektive të Kosovës, në nenin 43 par. 6 e 

paditura ka për obligim të jua paguajë paditësve pagën e trembëdhjetë. Ndërsa në fjalën 

përfundimtare ka theksuar se mbetet në tërësi pranë padisë dhe kërkesëpadisë duke theksuar 

se kërkon nga gjykata që e njëjta të aprovohet në tërësi sipas parashtresës së datës 

24.06.2020. 

 

Shpenzimet e procedurës i ka kërkuar. 

 

E paditura përmes përgjigjes në padi, shqyrtimit gjyqësor si dhe në fjalën përfundimtare ka 

theksuar se sa i përket pagës jubilare të njëjtën nuk e kundërshton dhe se palës paditëse i 

takojnë dy paga jubilare, ndërsa sa i përket pagës së trembëdhjetë ka theksuar se e 

kundërshton në tërësi ngase paditësja nuk ka mjete buxhetore për një pagë të tillë, po ashtu ka  
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theksuar se Kontratë Kolektive, në nenin 17 e precizon qartë se paga e 13, bëhet sipas 

mundësive buxhetore andaj bazuar në këtë ka kërkuar që të refuzohet në tërësi padia e 

paditësve sa i përket pagës së trembëdhjetë. 

 

Për të vlerësuar drejtë dhe për të vërtetuar gjendjen faktike lidhur me çështjen juridike 

konkrete në shqyrtimin kryesor - publik të mbajtur me datë 30.06.2020, me propozimin e 

palës paditëse gjykata bëri administrimin e provave të gjithmbarshme e si më të rëndësishme 

nxori: Kontrata e punës për kohë të pa caktuar me nr.78 e datës 06.01.2012, Vërtetimi mbi 

përvojën e punës me Nr. 322 i datës 30.10.2019 dhe qarkullimi bankar i datës 01.06.2019-

30.10.2019, së bashku me listën e pagave. 

  

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 (LPK), arriti në 

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

aktgjykimi, për këto arsye: 

 

Gjykata vërtetoi faktin se paditësi është në marrëdhënie pune tek e paditura siç edhe 

konstatohet nga Kontrata e punës  me Nr. 78 e datës 06.01.2012, i cili fakt nuk ishte 

kontestues në mes palëve ndërgjyqëse.  

 

Kontestuese mes palëve ndërgjyqëse në këtë çështje juridike, ka mbetur vetëm kërkesa e 

paditëses sa i për ketë kompensimit lidhur me pagën e trembëdhjetë, për vitet 2018 dhe 2019.  

 

Paditësi, duke konsideruar se i takon e drejta në kompensimin e dy pagave në emër të 

shpërblimit jubilar dhe pagave të trembëdhjeta për vitet 2018 dhe 2019, pasi që e paditura 

nuk e ka bërë pagesën e tyre i është drejtuar gjykatës me padi. 

 

Për të paditurën nuk ishte kontestuese fakti se paditëses sipas kontratës sektoriale ju takon 

kompensimi i pagës jubilare dhe se në rastin konkret paditëses i takojnë  dy paga jubilare, 

ndërsa e paditura ka kundërshtuar  në tërësi pagesën e pagave të trembëdhjeta si të pabazuar. 

 

Gjykata ka shqyrtuar me kujdes pretendimet e paditësit dhe kundërshtimet e të paditurës sa i 

përket pagave jubilare dhe nga provat që gjenden në shkresat e lëndës ka konstatuar se 

paditësit në rastin konkret i takojnë dy pagë jubilare ashtu siç është vendosur në pikën -I-, të 

dispozitivit të këtij aktgjykimi, ngase sipas nenit 17 par. 3 pika 3.1 e Kontratës Kolektive 

Sektoriale  Nr. 05-3815, e cila ka hyrë në fuqi më datë 16.06.2018, është paraparë që 

“Punëtorët shëndetësor në vitet jubilare të punësimit përfitojnë shpërblim jubilar nga 

punëdhënësi i fundit për 10 vjet, të përvojës së punës në institucione shëndetësore në vlerë të 

një page bazë”. 

 

Nga provat e administruara si më lartë gjykata gjeti se kërkesëpadia është pjesërisht e drejtë 

dhe e bazuar në ligj sepse edhe gjatë shqyrtimit gjyqësor u vërtetua fakti se paditësi                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

është  duke punuar tek e paditura, të njëjtit nuk ju ishte paguar pagesa për shpërblimin ne 

emër të  pagës për shpërblim jubilar, në vlerë të dy pagave bazë, të parapara me nenin 17 

par.3 pika 3.1 e Kontratës Kolektive Sektoriale  Nr.05-3815 e cila ka hyrë në fuqi më datë 

16.06.2018, e nga vërtetimi, me Nr. 341 i datës 04.11.2019, mbi përvojën e punës për 

paditësin, vërtetohet fakti se i njëjti ka përvojë pune në shëndetësi gjithsejtë 20 vite. Lartësinë 

e pagës mujore në shumë prej 564.41 euro, andaj gjykata vendosi si në dispozitiv I të këtij 

aktgjykimi ngase u vërtetua në mënyrë të padyshimtë paga bazë e paditësit. 

   

Gjykata ka vendosur si në pikën II të dispozitivit të këtij aktgjykimi duke refuzuar padinë e 

palës paditëse si të pabazuar ngase nuk ka arritur të dëshmojnë me prova konkrete se i takon 

një kompensim i tillë, për më tepër se e paditura ka mundësi buxhetore për realizimin e të  
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ardhurave nga paga e 13 (trembëdhjetë) ashtu siç edhe parashihet me dispozitat ligjore të 

Marrëveshjes së Përgjithshme Kolektive të Kosovës, saktësisht me nenin 43 par. 6 si dhe me 

Kontratën Kolektive Sektoriale Nr. 05-3815 në nenin 17 par. 2, në të cilat decidivisht 

parashihet se punëtoret mund të kompensohen me pagën e trembëdhjetë (13), në bazë të 

mjeteve-mundësive buxhetore, e që në asnjë rrethanë në rastin konkret fjala “mund” nuk 

është obligative se paditësit i takon kompensimi i tillë, e për më tepër e njëjta është e lidhur 

ngushtë me mjetet buxhetore të paditurës. Në rastin konkret nuk është dëshmuar me asnjë 

provë nga ana e palës paditëse se është plotësuar një kusht i tillë, i cili edhe sikur të 

plotësohej përsëri do të ishte në vullnetin e palës së paditur, pagesa e pagës së 13 

(trembëdhjetë), meqenëse edhe dispozitat ligjore të lartë theksuara nuk e obligojnë 

decidivisht të paditurën për realizimin e pagës së 13, mirëpo të njëjtën e kanë lënë si mundësi 

në raport me mundësitë materiale. 

 

E paditura duke mos e kryer detyrimin e saj, rezulton se i ka mbetur borxh ndaj paditëses për 

pagesën e dy pagave në emër të pagave jubilare, andaj ndërmjet palëve ndërgjyqëse është 

krijuar raporti detyrimor, në të cilin paditësja e ka cilësinë e kreditorit ndërsa e paditura 

cilësinë e debitorit, bazuar nën nenin 245 të Ligjit mbi Marrëdhëniet e Detyrimeve (LMD-së) 

parashihet se “kreditori në marrëdhëniet detyrimore ka të drejtë që nga debitori të kërkojë 

përmbushjen e detyrimit, ndërsa debitori ka për detyrë përmbushjen e detyrimit në tërësi në 

përputhje me përmbajtjen e tij”, prandaj, gjykata duke u nisur nga fakti 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 paditësit t’ia kompensoj borxhin në 

shumën e gjykuar në dispozitiv të këtij aktgjykimi. 

 

Lartësia e kamatës së përcaktuar prej 8%, i referohet  nenit 382 par. 1 dhe 2 të Ligjit mbi 

Marrëdhëniet e Detyrimeve, dhe si moment të fillimit të kamatës gjykata ka marr datën e 

marrjes së aktgjykimit gjegjësisht prej datës 04.09.2020, sepse e paditura nga dita e marrjes 

së këtij aktgjykimi ka rënë në dijeni lidhur me detyrimet financiare që i ka ndaj paditësit.  

 

Vendimin që pala e paditur t’i bartë shpenzimet e procedurës, Gjykata e ka mbështetur në 

dispozitën nga neni 452, të Ligjit për Procedurën Kontestimore, Lartësia e shpenzimeve të 

procedurës të aprovuara i referohet shpenzimeve procedurale, për padi në shumë prej 104.00 

euro, për përfaqësim në një seancë gjyqësore, shumën prej 135.00 euro, apo gjithsejtë 

shumën prej 239.00 euro.  

 

Prandaj, bazuar në të lartcekurat dhe duke iu referuar nenit/eve 4, 5, 7, 8,10 lidhur me nenin 

143 dhe 146 të Ligjit mbi procedurën kontestimore (LPK), gjykata vendosi si në dispozitiv të 

këtij aktgjykimi.    
GJYKATA THEMELORE  NË  PRISHTINË 

C.nr.4530/2019 datë  08.07.2020 

                                                                                                                 Gj y q t a r i 

                                     Adnan Konushevci  

 

KËSHILLË  JURIDIKE: Kundër këtij 

aktgjykimi është e lejuar ankesa në afat 

prej 7 ditësh, nga dita e pranimit të njëjtit,  

 
 

 

Gjykatës së Apelit në Prishtinë, e përmes  

kësaj gjykatë. 

 
 

 

 



 

REPUBLIKA E KOSOVËS/REPUBLIKA KOSOVA  
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Obligohen paditësit që në emër të taksës gjyqësore për padi të paguajnë, shumën prej 20 (njëzetë) euro, sipas 

Udhëzimit Administrativ Nr.01/2017 për Unifikimin e Taksave Gjyqësore, te KGJK-së 
 

 


