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Numri i lëndës: 2019:238721 

Datë: 30.04.2020 

Numri i dokumentit:     00914323 

C.nr. 819/2019 

 GJYKATA THEMELORE NE GJAKOVË-Departamenti i 

përgjithshëm-Divizioni civil, gjyqtari Besnik Bislimaj, me zyrtaren ligjore 

Merita Xharavina, në kontestin e paditësit M.P. ng Gjakova, të cilën e 

përfaqëson me autorizim M.K. nga Gjakova, kundër te paditurës Spitali 

Regjional “I.G.” me seli në Gjakovë, të cilën e përfaqëson me autorizim V.R. 

nga Gjakova, për shkak te kompensimit të pagave për përcjellje në pension 

dhe shpërblim jubilar, me vlerë të kontestit 2,688.90 -€, pas mbajtjes së 

shqyrtimit kryesor  të datës  04.03.2020, me datë, 30.04.2020 merr këtë:  

 

A K T GJ Y K I M 

 

I. APROVOHET kërkesë-padia paditëses M.P. nga Gjakova, në Gjakovë,  

dhe OBLIGOHET e paditura Spitali i Përgjithshëm “I.G.” me seli në Gjakovë, 

që në emër të shpërblimit jubilar të paguaj shumë prej 1,344.45 euro, në 

vlerë të tri pagave mesatareve, të pagave të fundit, për 47 vite të përvojës së 

punës, si dhe tri paga për përcjellje në pension në shumë prej 1,344.45 euro, 

në shumë të përgjithshme prej 2.688,90.- euro, me kamatë prej 8% , duke 

filluar që nga data e parashtrimit të padisë me datë 21.10.2019 e deri në 

pagesën definitive si dhe të gjitha shpenzimet procedurale në shumë prej 40 

euro, të gjitha këto në afat prej 15 ditësh nga dita e plotfuqishmërisë të këtij 

aktgjykimi, nën kërcënimin e përmbarimit me dhunë. 

 

II. Secila palë i bartë shpenzimet e veta procedurale. 

 

A r s y e t i m 

 
Pretendimet e palëve ndërgjyqëse 
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Paditësja M.P. nga Gjakova, pranë kësaj Gjykate me datë 21.10.2019, 

ka parashtruar padi kundër të paditurës Spitali i përgjithshëm “I.G.” me seli 

në Gjakovë, për shkak të kompensimit te pagave për përcjellje në pension dhe 

shpërblim jubilar, pasi që paditësi ka qenë në marrëdhënie pune të rregullt te 

e paditura dhe ka punuar në cilësinë Infermiere në Repartin e Sëmundjeve të 

Brendshme deri me dt.09.09,2018,  pas pensionimit, paditësja i ka takuar e 

drejta në pagesën përcjellëse me rastin e pensionimit në lartësi të tri pagave 

mujore që i ka marrë për tre muajt e fundit dhe shpërblimin për vitet jubilare, 

konform Marrëveshjes së përgjithshme Kolektive të Kosovës, Kontrata 

Kolektive Sektoriale të vitit 2018, Ligji i Punës në Kosovë nr.03/L-212 

parashihet që punëtorët të cilët dalin në pension përfitojnë pagat përcjellëse 

dhe shpërblimin jubilar. E paditura Komuna e Gjakovës-Qendra Kryesore e 

Mjekësisë Familjare, edhe përkundër obligimit ligjor nuk e ka përmbushur 

kërkesën obligative  të paditësit, edhe pse e paditura, sipas vendimit të 

Inspektoratit të punës së Komunës së Gjakovës ka qenë e obliguar që 

paditëses ti paguaj pagat për përcjellje në pension si dhe shpërblimin 

jubilarë, por e njëjta nuk e ka zbatuar këtë vendim të inspektoratit,   

           Gjatë shqyrtimit kryesor e autorizuara e paditëses, M.K. nga Gjakova, 

ka deklaruar se: mbes në tërësi pranë padisë dhe kërkesë padisë të bazuar në 

legjislativin në fuqi, ashtu që e paditura Spitali i Përgjithshëm “I.G.” me seli 

në Gjakovë, t’ia paguaj paditëses tri paga në emër të shpërblimit jubilarë, për 

47 vite të përvojës së punës si dhe tri paga për përcjellje në pension. Në fjalën 

përfundimtare ka deklaruar se nga administrimi i provave është vërtetuar në 

tërësi baza juridike e kërkesë padisë si dhe lartësia e sajë, pasi që edhe nga e 

autorizuara e të paditurës nuk është kontestuar fakti se paditësja ka përvojë 

të punës prej 47 vite, andaj sipas kontratës kolektive sektoriale të njëjtës, 

paditëses i takojnë tri paga me rastin e daljes në pension si dhe tri paga të 

shpërblimit jubilar, ndërsa sa i përket lartësisë së kërkesës për paditësen 

është jo kontestuese pasi që e njëjta nga pagesat mujore të ekzekutuara nga 

buxheti i Kosovës është vërtetuar me saktësi, andaj, i ka propozuar gjykatës 

që ta aprovoj në tërësi padinë dhe kërkesë padinë e paditëses. I ka kërkuar 

shpenzimet procedurale dhe atë në emër të taksës për padi shumën prej 40 

euro. 

 E paditura Spitali i përgjithshëm” I.G.” me seli nga Gjakovë, në 

përgjigjen në padi, ka deklaruar se e kundërshtoje në tërësi padinë dhe 

kërkesë padinë e paditëses si për nga baza juridike po ashtu edhe nga 

lartësia. 

 Në shqyrtimin kryesorë e autorizuara e të paditurës ka deklaruar se 

mbetet në tërësi pranë përgjigjes në padi, e kundërshtoj në tërësi padinë dhe 

kërkesë padinë, duke marrë për bazë se ekzekutimi i tri pagave përcjellëse 

pas pensionimit për punëtorët e SHSKUK=së, ka filluar të bëhet pas vendimit 

të Drejtorit të Përgjithshme të SHSKUK-së Dr. B.S. të datës 12.03.2019, 

prandaj në mungesë të linjës buxhetore të parapara për kompensimin e 
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pagave dhe shpërblimin jubilarë nuk është bërë kompensimi i të njëjtëve 

paditëses. Kompensimi ka filluar nga muaji mars i vitit 2019 dhe atë për 

pagat përcjellëse ndërsa shpërblimi jubilarë nuk ju ka paguar asnjë punëtori 

në Spital. Ndërsa nuk është kontestuese fakti se paditësja ka përvojë të 

punës prej 47 vjet përvojë pune tek e paditura. Në fjalën përfundimtare ka 

deklaruar se e kundërshtoj në tërësi padinë dhe kërkesë padinë e paditëses, 

pasi që nga provat e administruara nuk është vërtetuar baza juridike e 

kërkesë padisë si dhe lartësia e sajë. Nuk i ka kërkuar shpenzimet 

procedurale. 

Gjatë shqyrtimit kryesor i autorizuari i të paditurës ka deklaruar se: 

mbetet në tërësi pranë përgjigjes në padi, e kundërshtojmë tërësi kërkesë-

padinë, pasi që QKMF-ja, ka përmbushur obligimin ligjor i paraparë në nenin 

67 par.4 të kontratës kolektive, siç vërtetohet edhe në vendimin e 

dt.08.01.2019 nr.9, ku i njihet e drejta e kompensimit të tri pagave me rastin 

e pensionimit. Në asnjërin paragraf të kontratës kolektive nuk saktësohet se 

me rastin e pensionimit i takon edhe shpërblimi jubilar por vetëm pagesa e tri 

pagave përcjellëse. Andaj, konsiderojmë se të gjitha obligimet e punëdhënësit 

janë përmbushur konform legjislacionit në fuqi, dhe konsideroi se padia dhe 

kërkesë-padia të refuzohet si e pathemeltë. Ndërsa në fjalën e tij 

përfundimtare ka deklaruar se e kundërshtojmë kërkesë-padinë, pasi që 

konsiderojmë se është përmbushur obligimi i paraparë  në nenin 53 të 

kontratës kolektive me vendimin e dt.08.01.2019 nr.9, andaj, kërkoi që 

kërkesë-padia të hudhet poshtë si e pabazuar. Shpenzimet procedurale nuk i 

ka kërkuar. 

Gjendja faktike e vërtetuar 

Për vërtetimin e drejtë të gjendjes faktike Gjykata ka administruar 

provat si në vijim: është bërë leximi në aktvendimin e lëshuar nga SHSKUK-

së, me nr.1561 të datës 08.08.2018, për paditësen M.P.; leximi në 

aktvendimin e Ministrisë së Punës dhe Mirëqenies Sociale, Departamenti i 

pensioneve i datës 14.09.2018; leximi në kërkesën e drejtuar drejtorit 

Ekzekutiv të Spitalit “I.G.” e datës 03.09.2018; leximi në kërkesën e drejtuar 

Inspektoratit të Punës në Gjakovë, me nr. Të protokollit 904/2018 të datës 

04.10.2018; leximi në vendimin e lëshuar nga Inspektorati i punës me nr. 

1024/2018 të datës 31.10.2018, leximi në listën e pagave të datës 

01.08.2018 e lëshuar nga Buxheti I Republikës së Kosovës.  

Gjykata pas vlerësimi të pohimeve të palëve (Palës) ndërgjyqëse dhe 

provave të tjera, në kuptim të nenit 7 dhe 8 të Ligjit për Procedurën 

Kontestimore (LPK), me kujdes dhe ndërgjegje ka çmuar çdo provë veç e veç 

dhe të gjitha ato së bashku dhe  ka gjetur se:  

 Kërkesë padia e paditësit M.P. nga Gjakova, është tërësisht e bazuar. 
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Nga leximi në aktvendimin e lëshuar nga SHSKUK-së, me nr.1561 të 

datës 08.08.2018, për paditësen M.P., gjykata ka vërtetuar faktin se paditëses 

i është ndërprerë marrëdhënia e punës nga data 09.09.2018, për shkak të 

arritjes së moshës së pensionit dhe të njëjtës i janë ndërpresë të gjitha të 

drejtë dhe obligimet që konsistojnë nga marrëdhënia e punës. Kjo provë nuk 

ka qenë kontestuese në mes palëve. 

Nga leximi në aktvendimin e Ministrisë së Punës dhe Mirëqenies 

Sociale, Departamenti i pensioneve i datës 14.09.2018, gjykata ka vërtetuar 

faktin se Ministrisë së Punës dhe Mirëqenies Sociale, Departamenti i 

pensioneve i datës 14.09.2018, ka aprovuar kërkesën e paditëses për njohjen 

e të drejtës në kategorizimin për pension kontribut pagues të moshës me datë 

11.09.2018 dhe është kategorizuar në kategorinë e dytë dhe se paga mujore 

për të njëjtën është 172 euro  

Nga leximi në kërkesën e drejtuar drejtorit Ekzekutiv të Spitalit “I.G.” e 

datës 03.09.2018, gjykata ka vërtetuar faktin se e njëjta- paditësja i është 

drejtuar Drejtori ekzekutiv për ti kompensuar tri pagat përcjellje me rastin e 

daljes në pension si dhe pagat për shpërblimin jubilar, e cila e drejtë i rrjedhë 

nga Kontrata kolektive sektoriale.  

Nga leximi në kërkesën e drejtuar Inspektoratit të Punës në Gjakovë, 

me nr. Të protokollit 904/2018 të datës 04.10.2018, gjykata ka vërtetuar 

faktin se paditësja ju është drejtuar Inspektoratit të punës dhe ka kërkuar 

nga i njëjti që të obligoj të paditurën për ti paguar detyrimet e sajë ndaj 

paditëses M.P. nga Gjakova siç janë tri pagat përcjellëse duke u bazuar në 

mesataren e tri pagave të fundit si dhe tri paga në emër të shpërblimit jubilar, 

pasi që e njëjta ka arritur moshën e pensionit dhe e paditura nuk ka kryer 

obligimin që rrjedhë nga Kontrata Kolektive Sektoriale. 

Nga leximi në vendimin e lëshuar nga Inspektorati i punës me nr. 

1024/2018 të datës 31.10.2018, gjykata ka vërtetuar faktin se Inspektorati i 

Punës e ka aprovuar kërkesën e paditëses M.P. dhe i ka njohur të drejtën e 

sajë për kompensimin e tri pagave përcjellëse me rastin e daljes në pension si 

dhe të njëjtën e ka udhëzuar që të drejtën e sajë që rrjedhë nga marrëdhënia e 

punës ta kërkojë përmes Gjykatës Kompetente.  

Nga leximi në listën e pagave të datës 01.08.2018 e lëshuar nga 

Buxheti I Republikës së Kosovës, gjykata ka vërtetuar faktin se paditësja M.P. 

gjatë punësimit të sajë, tek e paditura ka realizuar të ardhura personale në 

shumë prej 448.15 euro në muaj. 

 

 

Baza ligjore 
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Në bazë të nenit 17 pika 3 nën pika 3.3 të Kontratës Kolektive 

Sektoriale me nr. 05 -3815 të datës 12.06.2018, i cili parasheh që punëtorët 

shëndetësor në vitet jubilare të punësimit përfitojnë shpërblim jubilar nga 

punëdhënësi i fundit në vlerë “Për 30 vjet të përvojës në punë në institucione 

shëndetësore, te punëdhënësi i fundit, në vlerë të tri paga mujore të tij” , 

ndërsa sipas pikës 5 të po të njëjtit nen parashihet që “Kompensimi në rast të 

pensionimit, i punësuari me rastin e pensionimit, gëzon të drejtën në pagesën 

përcjellëse në lartësi prej tri (3) paga mujore, që i ka marrë për tre (3) muajt e 

fundit”  

Vlerësimi përfundimtar i gjykatës 

Gjykata pas vlerësimit të theksimeve të palëve ndërgjyqëse si dhe 

administrimit të provave në këtë çështje kontestimore, erdh në përfundim se 

kërkesë-padia e paditëses është tërësisht e bazuar ashtu që vendosi si në 

dispozitiv të këtij aktgjykimi. Gjykata në këtë çështje kontestimore ka 

konstatuar se nuk është kontestuese në mes të palëve se paditësja M.P. nga 

Gjakova, në kohen e pensionimit të saj ka qenë i punësuar pranë të paditurës 

Spitali i Përgjithshëm “I.G.” me seli në Gjakovë si dhe i njëjta ka 47 vite 

përvojë pune, pasi që nuk është kontestuese mes palëve.  Gjithashtu gjykata 

nga administrimi i të gjitha provave, të cilëve prova ja fali besimin e plotë. 

Andaj, duke u mbështetur në kontratën kolektive Sektoriale  me nr. 05 -3815 

të datës 12.06.2018, e cila e përcakton mënyrën e llogaritjes së shpërblimit 

jubilarë me rastin e pensionimit të të punësuarit e në të cilën përcaktohet se 

për 30 vite përvojë të punës duhet të paguhen tri paga për shpërblim jubilar 

në shumën prej 1,344.45.- €, si dhe pagesën e të pagave përcjellëse në shumë 

prej 1,344.45 euro e në shumë të përgjithshme prej 2,688.90 euro, shumë e 

cila e paditura ka qenë e detyruar që paditëses të kompensoj në emër të 

shpërblimin jubilarë dhe pagave për përcjellje në pension, i cili detyrim 

rrjedhë nga kontrata Sektoriale me nr. 05-3815 të datës 12.06.2018. të cilën 

detyrim e paditura ka refuzuar të paguaj, edhe pse paditësja pas pensionimit 

ju është drejtuar me kërkesë të veçantë të paditurës dhe duke pas parasysh 

që edhe Inspektorati i Punës në Gjakovë i ka njohur të drejtën paditëses, ky 

fakt është vërtetuar nga kërkesa e paditëses drejtuar Drejtorit Ekzekutiv të 

Spitalit, këtu të paditurës si dhe vendimi i inspektoratit të punës, të cilat u 

elaboruan më lartë. Gjykata duke u mbështetur në Kontratën Kolektive 

Sektoriale të lartcekur vërteton se e paditura është e obliguar që ti 

kompensojë tri paga në mesataren e tri pagave të fundit dhe atë shumën prej 

1,344.45 euro në emër të shpërblimit jubilar si dhe tri pagave të fundit dhe 

atë shumën prej 1,344.45 euro në emër të pagave për përcjellje në pension, e 

në shumë të përgjithshme prej 2,688.90 euro. Andaj, duke pas parasysh që 

paditësja kishte mbi 47 vite, e paditura është e obliguar që paditëses të 

kompensoj shumen prej 2.688.90 euro ashtu që vendosi si në dispozitiv të 

këtij aktgjykimi.  
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Gjykata nga administrimi i provave ka vërtetuar me saktësi lartësinë e 

kërkesës së paditëses pasi që, paditësja M.P. nga Gjakova ka realizuar të 

ardhura personale mujore 488.15 euro.-€, e cila është vërtetuar nga Lista e 

pagave të lëshuar nga Buxheti i Republikës së Kosovës, dhe duke qenë se me 

kontratën Kontratës Kolektive Sektoriale me nr.05 -3815 të datës 12.06.2018, 

paditësja përfiton pagat e shpërblimit jubilarë në bazë të përvojës së punës, e 

që për gjykatën është vërtetuar në tërësi se paditësja kishte mbi 47 vite të 

përvojës së punës dhe i cili gjatë punës në tre muajt e fundit ka realizuar të 

ardhura personale në shumë prej 488.15 euro në muaj, gjykata ka aprovuar 

kërkesë padinë e paditësit për shpërblimin jubilar të tri pagave, duke u 

mbështetur në pagën bazë të cilën e kishte realizuar paditësja tre muaj e 

fundit të punës së tij para daljes në pension.  

Gjykata ka analizuar të gjitha pretendimet e të paditurës të 

parashtruara në përgjigje në padi si dhe gjatë shqyrtimit kryesorë, por të 

njëjtat nuk i ka marrë për bazë pasi që për gjykatën nuk paraqet bazë për të 

paditurën që mos ti paguaj paditëses tri pagat në përcjellje në pension si dhe 

shpërblimi jubilarë, fakti se e paditura nuk e ka planifikuar buxhetin për ti 

kompensuar këto paga. Gjykata në rastin konkret nuk mund ta merr si bazë 

këtë pretendim pasi që e paditura është e obliguar sepse ky obligim rrjedhë 

nga kontrata kolektive e cila kontratë është e implementuar dhe e paditura 

është dashur që të gjejë mundësi buxhetore për realizimin e këtyre 

detyrimeve. Andaj, këto pretendime për gjykatën nuk e lirojnë të paditurën 

nga detyrimi i sajë ndaj paditëses në shumën prej 2.688.90 euro. 

Gjykata gjithashtu ka vlerësuar dhe theksimet tjera të palëve 

ndërgjyqëse, por ka gjetur se të njëjtat janë pa ndikim në nxjerrjen e këtij 

aktgjykimi. 

Nga të lartcekurat, gjykata vendosi si në dispozitiv të këtij aktgjykimi, 
konform nenit 143 të LPK-së. 
 

Vendimin që secila palë t’i bartë shpenzimet e veta, gjykata e ka 

mbështetur në dispozitat ligjore konform nenit 457.1 të Ligjit për Procedurën 

Kontestimore (LPK-së). 

  

        GJYKATA THEMELORE NE GJAKOVË 

      C.nr.819/19 data 30.04.2020 

                                                                                                                           

 

Zyrtarja ligjore:                                                                 GJ Y Q T A R I 

Merita Xharavina                                                              Besnik Bislimaj 

 KËSHILLË JURIDIKE: Kundër këtij aktgjykimi, lejohet e drejta ne 

ankese, ne afat prej 15 ditësh, nga dita e pranimit te këtij aktgjykimi, 

Gjykatës se Apelit ne Prishtine. Ankesa ushtrohet përmes kësaj Gjykate. 


