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Numri i lëndës: 2020:103564 

Datë: 25.05.2021 

Numri i dokumentit:     01972121 

 

C.nr.353/2020 

 

GJYKATA THEMELORE GJAKOVË – DEGA NË RAHOVEC, Departamenti i 

Përgjithshëm, Divizioni Civil, gjyqtari Betim Behluli, me bashkëpunëtorin profesional 

Armond Qmega, në çështjen juridike të paditësve M. Xh., I. G., P. D., A. E., V. E. dhe F. D. të 

gjithë nga Rahoveci, të cilët i përfaqëson përfaqësuesi i tij i autorizuar Z. H. Avokat nga 

Prishtina, sipas autorizimit në shkresat e lëndës, kundër të paditurës Komuna e Rahovecit – 

Drejtoria e Shëndetësisë, të cilën e përfaqëson përfaqësuesi ligjor B. O. jurist i diplomuar, sipas 

autorizimit në shkresat e lëndës, për shkak të kompensimit për shpërblim jubilar dhe pagës së 

13, vlera e kontestit 18.418,28 €, pas mbajtjes dhe përfundimit të shqyrtimit kryesor, më 

12.05.2021, morri këtë: 

 

 

A K T GJ Y K I M 

 

 

APROVOHET kërkesëpadia e paditësve M. Xh., I. G., P. D., A. E., V. E. dhe F. D., 

dhe DETYROHET e paditura Komuna e Rahovecit – Drejtoria e Shëndetësisë, që paditësve t’u 

paguaj kompensim në emër të për shpërblim jubilar dhe pagës së 13 si vijon:  

- Paditësit të parë M. Xh. në emër të shpërblimin jubilar për 37 vite përvojë pune në vlerë 

prej tre pagave mujore të tij në shumën prej 1.102,00 €uro si dhe të pagës së trembëdhjetë 

për periudhën 2018, 2019 dhe 2020 në shumën totale 1.102,00 €uro, 

- Paditësit të dytë I. G. në emër të shpërblimin jubilar për 22 vite përvojë pune në vlerë 

prej 2 pagave mujore në shumën prej 1.329,2 euro si dhe pagës së trembëdhjetë në 

shumën prej 1.993,2 €, për periudhën 2018, 2019 dhe 2020, 

- Paditësit të tretë P. D. në emër të shpërblimin jubilar për 22 vite përvojë pune në vlerë 

prej 2 pagave mujore në shumën prej 1.135,97 euro si dhe pagës së trembëdhjetë në 

shumën prej 1.703,91 €, për periudhën 2018, 2019 dhe 2020, 

- Paditësit të katërt A. E. në emër të shpërblimin jubilar për 20 vite përvojë pune prej 2 

pagave mujore në shumën prej 1.280,32 euro si dhe pagës së trembëdhjetë në shumën 

prej 1.920,48 €, për periudhën 2018, 2019 dhe 2020, 

- Paditësit të pestë V. E. në emër të shpërblimin jubilar për 20 vite përvojë pune në vlerë 

prej 2 pagave mujore në shumën prej 1.412,80 euro si dhe pagës së trembëdhjetë në 

shumën prej 2.119,20 €, për periudhën 2018, 2019 dhe 2020, 

- Paditësit të gjashtë F. D. në emër të shpërblimin jubilar për 20 vite përvojë pune në vlerë 

prej 2 pagave mujore në shumën prej 1.327,68 euro si dhe pagës së trembëdhjetë në 

shumën prej 1.991,52 €, për periudhën 2018, 2019 dhe 2020, në shumë të përgjithshme 

për të gjithë paditësit gjithsejtë prej 18.418,28 €, me kamatë ligjore prej 8% që nga dita 

e paraqitjes së padis dt.20.08.2020 e deri në pagesën definitive e brenda afatit prej 15 

ditëve pas plotfuqishmërisë së këtij Aktgjykimi, nën kërcënimin e ekzekutimit të 

dhunshëm me përmbarim, SI ME BAZË. 
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 DETYROHET e paditura që në po të njëjtin afat, paditësit t’i paguaj edhe shpenzimet 

procedurale në shumë prej 1.455,oo €, me kërcënim të përmbarimit të dhunshëm. 

 

  

A r s y e t i m 

 

 Paditësit nëpërmjet përfaqësueses së tyre të autorizuar me padi kësaj gjykate i kanë 

ushtruar padinë, kundër të paditurës Komuna e Rahovecit - Drejtoria e Shëndetësisë, për shkak 

të të kompensimit për shpërblim jubilar dhe pagës së 13. 

 Sipas kësaj çështje juridike është caktuar seanca e shqyrtimin kryesor, në të cilën janë 

paraqitur përfaqësuesi i paditësve avokati Z. H., si dhe përfaqësuesi i të paditurës B. O. jurist i 

diplomuar. 

 

Përfaqësuesi i autorizuar i paditësve, në tërësi ka ngelur pranë padisë dhe kërkesëpadisë, 

bazuar në dispozitat ligjore të ligjit të punës përkatësisht nenit 90 përkatësisht kontratës kolektive 

sektoriale të datës 12.06.2018 përkatësisht neni 17 paragrafi 2 dhe 3, nën paragrafi 3.1 për 

kompensimin e shpërblimit jubilar dhe të pagës së trembëdhjetë për paditësin M. Xh. për 37 vite 

përvojë pune në vlerë prej tre pagave mujore të tij në shumën prej 1.102,00 €uro si dhe të pagës 

së trembëdhjetë  për periudhën 2018, 2019 dhe 2020 në shumën totale 1.102,00 €uro bazuar në 

kontratën kolektive neni 17 paragrafi 2. Për I. G. për 22 vite përvojë pune në vlerë prej 2 pagave 

mujore në shumën prej 1.329,2 euro si dhe pagës së trembëdhjetë në shumën prej 1.993,2 për 

periudhën 2018,2019 dhe 2020 bazuar në kontratën kolektive neni 17 paragrafi 2. Për P. D. për 

22 vite përvojë pune në vlerë prej 2 pagave mujore në shumën prej 1.135,97 euro si dhe pagës 

së trembëdhjetë në shumën prej 1.703,91për periudhën 2018,2019 dhe 2020 bazuar në kontratën 

kolektive neni 17 paragrafi 2. Për A. E. për 20 vite përvojë pune prej 2 pagave mujore në shumën 

prej 1.280,32 euro si dhe pagës së trembëdhjetë në shumën prej 1.920,48 për periudhën 2018, 

2019 dhe 2020 bazuar në kontratën kolektive neni 17 paragrafi 2. Për V. E. për 20 vite përvojë 

pune në vlerë prej 2 pagave mujore në shumën prej 1.412,80 euro si dhe pagës së trembëdhjetë 

në shumën prej 2.119,20 për periudhën 2018,2019 dhe 2020 bazuar në kontratën kolektive neni 

17 paragrafi 2. Për F. D. për 20 vite përvojë pune në vlerë prej 2 pagave mujore në shumën prej 

1.327,68 euro si dhe pagës së trembëdhjetë në shumën prej 1.991,52 për periudhën 2018,2019 

dhe 2020 bazuar në kontratën kolektive neni 17 paragrafi 2. Në kopje të mjaftueshme si provë i 

dorëzoj gjykatës dhe të paditurat listën e pagave për të gjithë punëtorët e lartcekur. 

 

Ndërsa në fjalën përfundimtare ka deklaruar se nga ato që u thanë më lart dhe provat të 

administruara në këtë seancë, u vërtetua në tërësi baza e kërkesëpadisë dhe e drejta e paditësit në 

kompensimin e pagave jubilare dhe të pagës së trembëdhjetë bazuar në kontratën kolektive, të 

precizuar si në seancën e sotme. I propozoi gjykatës që kërkesëpadinë ta miratojë në tërësi si të 

bazuar dhe të detyrojë të paditurën që të bëjë pagesën e pagave jubilare dhe të pagës së 

trembëdhjetë në shumën e përgjithshme për secilin me kamatë ligjore prej 8% prej paraqitjes së 

padisë deri në plotfuqishmërinë e aktgjykimit. Gjithashtu i propozoi gjykatës që të detyrojë të 

paditurën për të paguar pagesën e shpenzimeve të procedurës dhe atë për përpilimin e padisë në 

shumën prej 624,00 €uro, për seancë në shumën prej 810,00 €uro dhe për taksën gjyqësore në 

shumën prej 31,00 €uro në shumën totale 1.465,00 €uro.    

 

Përfaqësuesi i të paditurës B. O. e ka kontestuar kërkesëpadinë e paditësve ngase të 

paditurës i mungon legjitimiteti pasiv, gjithashtu në bazë të shkresave të pranuara me padi, në 

fakt nuk kemi pranuar asnjë provë bashkangjitur padisë me të cilën do të vërtetohej bazueshmëria 
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e kërkesëpadisë përveç një kërkese drejtuar Drejtorisë së Shëndetësisë nga personat përtej këtu 

paditësve e cila kërkesë nuk është nënshkruar si dhe autorizimet për avokatin përfaqësues i këtu 

paditësve. Në bazë të nenit 319 të LPK-së pala paditëse ka për detyrë që të provojë faktet mbi të 

cilat i bazon kërkimet dhe pretendimet e veta në padi. Paditësit nuk kanë ofruar asnjë provë me 

të cilën do të provojë këto fakte, ngase këtu paditësit janë të caktuar me punë dhe detyra të punës 

shofer-ngasës pranë QKMF-së, në këtë drejtim është e paqartë nëse këtu paditësit janë të 

përfshirë në kuadër të stafit shëndetësor që do të kishte implikime kontrata kolektive sektoriale 

e shëndetësisë. Sa i përket kërkesës për pagën e trembëdhjetë, në bazë të nenit 17 paragrafi 2 

është e paraparë që paga e trembëdhjetë MUND të kompensohet për çdo vit kalendarik sipas 

mundësive buxhetore të punëdhënësit, pra nuk është paraparë në këtë dispozitë në formë 

obligative DUHET por vetëm në bazë të mundësive siç parasheh dispozita. Në bazë të 

dispozitave ligjore pozitive  zbatimi i kësaj kontrate që ka implikime financiare ndërlidhet me 

alokimin e mjeteve të cilat duhet të sigurohen nga niveli qendror përmes Ministrisë së Financave 

në kuadër të ligjit për buxhetin vjetor dhe në kuadër të ligjit për ndarjen buxhetore. Në bazë të 

gjendjes financiare të Drejtorisë së Shëndetësisë këto mjete nuk janë siguruar nga niveli qendror 

e sidomos nga nënshkruese e kontratës që është Ministria e Shëndetësisë, ky qëndrim është i 

Drejtorisë së Shëndetësisë. 

 

 

Ndërsa në fjalën përfundimtare ka deklaruar në bazë të gjendjes faktike duke u bazuar në 

kërkesën të parashtruar DSHMS-së për kompensimin e pagave jubilare ndaj të cilës kërkesë, 

këtu si provë e veçantë DSHMS-ja nuk ka dhënë përgjigje, andaj konsiderojnë që në bazë të 

dispozitave të Ligjit të Punës dhe të procedurës së përgjithshme administrative këtu paditësit nuk 

i kanë shfrytëzuar të gjitha procedurat ankimore pranë të paditurës si organ administrativ dhe i 

janë drejtuar menjëherë gjykatës me padi. Në anën tjetër në bazë të nenit 34 të KKS-së në rast të 

shkeljeve të kësaj kontrate inspektorati i punës është organ kompetent që duhet të vepronte në 

bazë të dispozitave të Ligjit të Punës. Gjithashtu neni 32 i KKS-së, paragrafi 3 ka paraparë që 

punëtorët shëndetësor të cilët janë anëtare të sindikatës gëzojnë mbrojtje ligjore nga vetë 

sindikata, nëse këtu paditësit hyjnë në kuadër të sistemit shëndetësor ngase janë staf ndihmës, 

teknik në bazë të ligjit për zyrtarët publik.. Këtë përvojë e paditura ka krijuar dhe me çështjet e 

tjera jo veç me këta paditës pranë QKMF-së. Baza e vërtetimit të fakteve relevante në këtë çështje 

kontestimore do të ishin kontratat e punës të këtu paditësve ku gjykata mund të konkludonte të 

gjitha elementet kryesore për të ardhur deri te një aktgjykim meritor të krijuar nga marrëdhënia 

e punës punëmarrës-punëdhënës të cilat prova i ka pasur obligim të sigurojë pala paditëse së 

paku deri në seancën përgatitore të kësaj çështje kontestimore. Meqenëse përfaqësuesi i 

autorizuar në kuadër të zyrë[s së përfaqësimeve ,në kuadër të përfaqësimit të brendshëm është 

zyrë e veçantë, nuk ka pasur mundësi dhe deri në një vendim gjyqësor nuk ka pasur obligim ti 

sigurojë këto prova ë veçanta. Kundërshtojmë kërkesën për kompensimin e kërkesës për 

shpenzimet procedurale. Në fund i propozojmë gjykatës që kërkesëpadinë e paditësve ta refuzojë 

në tërësi si të pabazë dhe të pathemeltë. 

 

 Për të vërtetuar faktet vendimtare në lidhje me këtë çështje kontestimore, gjykata i ka 

zbatuar provat duke bërë shikimin në kërkesën drejtuar Komunë së Rahovecit, Drejtorisë së 

Shëndetësisë me nr. protokolli 21897 të datës 06.07.2020, si dhe ka bërë shikimin në listën e 

pagave për paditësit të dorëzuar në seancë. 

 

Pas analizimit dhe vlerësimit të secilës provë veç e veç dhe të gjitha së bashku, me 

vlerësimin e deklarimet të ndërgjyqësve, dhe bazuar në dispozitat të neneve 7 dhe 8 të LPK-së, 

si dhe në bazë të bindjes së vetë të lirë, është konstatuar se kërkesëpadia e paditësve është e 

bazuar dhe e njëjta është aprovuar. 



 Numri i lëndës: 2020:103564 
 Datë: 08.07.2021 
 Numri i dokumentit: 01972121 
 

4 (4)  

 2
0

2
0

:1
0

3
5

6
5

 

 

Me shikimin në kërkesën drejtuar Komunë së Rahovecit, Drejtorisë së Shëndetësisë me 

nr. protokolli 21897 të datës 06.07.2020, vërtetohet se përfaqësuesi i autorizuar i paditësit Av. 

Z. H. i është drejtuar të paditurës për kompensimin e pagave jubilare.  

 

Me shikimin në listat e pagave për paditësit vërtetohet se paditësit e kanë pasur pagat e 

fundit secili veç e veç si në dispozitiv të aktgjykimit. 

 

 Sipas kontratës Kolektive të Sektoriale, Qershor 2018, në nenin 17 par.2 parashihet se 

“Punëmarrësi ka të drejtë në kompensimin e pagës së 13 (trembëdhjetë) për çdo vit kalendarik, 

në vlerën e pagës bazë, sipas mundësive buxhetore të punëdhënësit” 

 

Po ashtu në nenin e njëjtë par.3 parashihet se “Punëtorët shëndetësor, në vitet jubilare të 

punësimit përfitojnë shpërblimin jubilar nga punëdhënësi i fundit në vlerë: 3.1. Për 10 vjet të 

përvojës në punë në institucione shëndetësore, në vlerë të një page mujore të tij; 3.2. Për 20 vjet 

të përvojës në punë në institucione shëndetësore, në vlerë të dy paga mujore të tij; 3.3. Për 30 

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

mujore të ti”. 

 

Në nenin 17 par.4 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”. 

 

 Vendimi lidhur me shpenzimet procedurale gjykata i ka mbështetur në dispozitat e 

nenene 449 dhe  452 lidhur me nenin 463 të LPK-së, ashtu që është detyruar e paditura që të 

kompensojë shpenzimet që i referohen përfaqësuesve dhe palëve paditëse atë për përpilim të 

padisë 624,00 €uro, për një seancë në shumën prej 810,00 €uro dhe për taksën gjyqësore në 

shumën prej 21,00 €uro, ose në shumë të përgjithshme prej 1.455,oo €, duke marrë parasysh 

suksesin e paditësve në këtë çështje juridike. 

 

GJYKATA THEMELORE GJAKOVË – DEGA NË RAHOVEC, 

C.nr.353/2020, më: 12.05.2021. 

 

  B. Profesional                                                                                                     Gjyqtari  

Armond Qmega                                                                                    Betim Behluli  

 

 

 

 

UDHËZIM JURIDIK: Kundër këtij aktgjykimi është e lejuar ankesa në afat prej 7 ditëve,  

                                        nga dita e pranimit të këtij aktgjykimi, ankesa paraqitet nëpërmjet 

                                        të kësaj gjykate, për Gjykatën e Apelit  – Divizioni Civil në Prishtinë.

                                                   

 


