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Numri i lëndës: 2021:117390 

Datë: 20.07.2022 

Numri i dokumentit:     03249294 

 

C.nr.833/21 

 

GJYKATA THEMELORE NE GJAKOVË - Departamenti i Përgjithshëm, Divizioni civil, 

Gjyqtari Durim Balaj, duke vendosur në çështjen juridike kontestimore të paditëses L.B. nga 

Gj., të cilin sipas autorizimit e përfaqëson Fadil Sinanaj, avokat në Gjilan, me adresë në rrugën 

“Bulevardi i Pavarësisë”, H-35, K-2, numër 4, kundër të paditurit SHSKUK, me seli në Gj., 

rruga “Dëshmorët e Lirisë”, me objekt kontesti pagesën e shpërblimit jubilar, pas përfundimit 

të shqyrtimit kryesor-publik, në të cilin morën pjesë të autorizuarit e palëve ndërgjyqëse, me 

20 korrik 2022, mori këtë: 

 

A K T G J Y K I M 

 

I. REFUZOHET në tërësi kërkesëpadia e paditëses L.B. nga Gj. me të cilën ka kërkuar që të 

DETYROHET i padituri SHSKUK në Gjakovë, që paditëses në emër të shpërblimit jubilar për 

30 vite të përvojës së punës, t’ia paguaj shumën prej 1.488,96 euro, me kamatë prej 8%, e cila 

do të llogaritet nga data e parashtrimit të padisë e gjerë në pagesën definitive, si dhe shpenzimet 

e procedurës kontestimore në shumë prej 269,20 euro, të gjitha këto në afat prej 7 ditësh nga 

dita e pranimit të këtij aktgjykimi, nën kërcënim të përmbarimit me detyrim, E PABAZUAR.  

 

II. Secila palë i bartë shpenzimet e veta të procedurës. 

 

 

A r s y e t i m 

 

Paditësja përmes të autorizuarit të saj, pranë kësaj gjykate, me datë 10.06.2021 ka parashtruar 

padi kundër të paditurit, me objekt kompensimin e shpërblimit jubilar. 

  

Në padinë e parashtruar ka theksuar se paditësja është në marrëdhënie pune tek i padituri në 

punët dhe detyrat e punës: administratore për arkivë në SHSKUK në Gj., ku aktualisht i ka bërë 

30 vite përvojë pune tek i padituri. Ka shtuar se paditësja disa herë më kërkesë verbale iu ka 

drejtuar të paditurit që e njëjta t’ia bëjë pagesën e shpërblimit jubilar por deri me tani nuk i 

është përgjigjur, andaj kërkesa e paditëses është e parashtruar konform dispozitave të kontratës 

kolektive sektoriale në nenin 17 paragrafi 3 nënparagrafi 3.3, në emër të shpërblimit jubilar në 
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vlerë të dy pagave mujore dhe atë shumën e përgjithshme prej 1.488,96 euro, pasi që një pagë 

mujore është në shumë prej 496,32 euro. 

  

Paditësja përmes të autorizuarit të saj edhe përgjatë shqyrtimit kryesor dhe në fjalën 

përfundimtare, ka mbetur në tërësi pranë padisë dhe kërkesës se saj, duke kërkuar nga gjykata 

që pas administrimit të provave ta aprovoj kërkesëpadinë e paditëses dhe ta detyroj të paditurin 

në kompensimin e shpërblimit jubilar për 30 vite të përvojës së punës shumën prej 1.488,96 

euro, me kamatë ligjore prej 8%, nga dita e parashtrimit të padisë e deri në pagesën definitive.  

 

Shpenzimet e procedurës i ka kërkuar dhe atë në shumë prej 269.20 euro, shpenzime këto të 

cilat ju referohen shumës prej 30.00 euro për taksë për padi, shumës prej 104.00 euro për 

përpilimin e padisë, si dhe shumën prej 135.20 euro për dy seanca gjyqësore. 

 

I padituri përmes përfaqësueses se tij në përgjigjen në padi të dorëzuar në këtë gjykatë me datë 

15.07.2021, përgjatë shqyrtimit kryesor dhe në fjalën përfundimtare ka deklaruar se e 

kundërshtojmë në tërësi kërkesëpadinë e paditëses, për shkak se me Ligjin e Punës nuk është 

paraparë një kompensim i tillë. Po ashtu ka parashtruar se e paditura nuk ka paraparë vijë 

buxhetore për këtë kategori, andaj edhe nuk ka mundësi objektive për ta përmbushur këtë 

obligim, për shkak se veprimi në drejtim të kompensimit të pagave jubilare është në 

kundërshtim me Ligjin për Ndarjet Buxhetore për vitin 2021. Për fund ka parashtruar se 

paditësja nuk ka përvojën e punës prej 30 viteve në institucione shëndetësore, fakt i provuar 

me librezën e punës, nga e cila vërtetohet se paditësja në periudhën kohore nga data 18.06.1990 

e deri me datë 21.02.2012, ka punuar në ndërmarrjen “D.”. Me propozim për gjykatën që 

kërkesëpadinë e paditëses ta refuzoj në tërësi të pabazuar.  

 

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, dhe atë: 

kontratën e punës me numër të protokollit 1125, datë 07.06.2018, e lidhur në mes të paditëses 

dhe këtu të paditurit; vërtetimin nga marrëdhënien e punës, datë 07.06.2021, i lëshuar nga 

SHSKUK në Gjakovë; listën e pagave të lëshuar nga Buxheti i Republikës së Kosovës, për 

periudhën 01.05.2021-31.05.2021; vërtetimin mbi marrëdhënien e punës, datë 16.06.2022; si 

dhe librezën e punës në versionin kopje e numër të regjistrit 52227, për paditësen L.M.  

 

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 padia e 

paditëses është në tërësi e pabazuar dhe si e tillë u refuzua. 

 

Në mes të palëve ndërgjyqëse nuk ishte kontestues fakti se paditësja ka qenë dhe vazhdon të 

jetë në marrëdhënie pune tek i padituri SHSKUK në Gj., fakt ky i provuar nga kontrata e punës 

me numër protokolli 1125, datë 07.06.2018, si dhe nga vërtetimi nga marrëdhënia e punës i 

datës 07.06.2021, i lëshuar nga i padituri, mirëpo kontestues në mes palëve ishte fakti se 

paditësja nuk ka mbushur 30 vite të përvojës së punës në institucione shëndetësore.  
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Nga administrimi i provës librezë e punës me numër 52227, gjykata provoj faktin se paditësja 

deri në vitin 2012 ka qenë e punësuar në ndërmarrjen “D.”, dhe atë që nga data 18.06.1990, 

ndërsa nga administrimi i provës vërtetim mbi marrëdhënien e punës, datë 16.06.2022, lëshuar 

nga SHSKUK në Gjakovë, shihet se paditësja tek i padituri është i punësuar nga data 

17.05.2013 e tutje. 

 

Duke u bazuar në nenin 17 paragrafi 3, pika 3.3 të Kontratës Kolektive të Shëndetësisë, datë 

12.06.2018, në të cilën parashihet se “Punëtorët shëndetësor, në vitet jubilare të punësimit 

përfitojnë shpërblimin jubilar nga punëdhënësi i fundit në vlerë: 3.3. për tridhjetë vjet të 

përvojës në punë në institucione shëndetësore, të punëdhënësi i fundit, në vlerë të tri paga 

mujore të tij”, gjykata vendosi që kërkesëpadinë e paditëses ta refuzoj në tërësi të pabazuar, 

pasi që përvoja e saj 30 vjeçare nuk është përvojë e arritur në institucione shëndetësore. 

 

Gjykata vendimin mbi shpenzimet procedurale e mori duke u bazuar në nenin 450 të LPK-së, 

me ç’rast vendosi qe secila palë ti bartë shpenzimet e veta të procedurës. 

 

Nga sa u tha më lartë, në përputhje me nenin 143 të LPK-së, gjykata vendosi si në dispozitiv 

të këtij aktgjykimi. 

GJYKATA THEMELORE NË GJAKOVË 

Departamenti i Përgjithshëm 

C.nr.833/21, me 20 korrik 2022  

     GJ Y Q T A R I, 

        Durim Balaj 

KËSHILLË JURIDIKE:  

Kundër këtij aktgjykimi është e lejuar ankesa në 

afat prej 7 ditësh, nga dita e pranimit të te njëjtit, 

Gjykatës së Apelit të Kosovës në Prishtinë, përmes 

kësaj gjykate. Ankesa duhet të paraqitet në 

ekzemplarë të mjaftueshëm për palët dhe gjykatën. 

 


