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Numri i lëndës: 2021:287376 

Datë: 16.12.2022 

Numri i dokumentit:     03765415 

                                    C.nr.2812/2021  

 

GJYKATA THEMELORE NË PRIZREN, Departamenti i Përgjithshëm,  

gjyqtarin Gëzim Shehu, me bashkëpunëtorin profesional H.E. në çështjen juridike 

kontestimore të paditësve: B.B., J.G., N.K. dhe Sh.G. që të gjithë nga Prizreni, të cilët me 

autorizim me autorizim e përfaqëson av.A.K. nga Prizreni, kundër të paditurës Qendra 

Kryesore e Mjekësisë Familjare në Prizren, me objekt kontesti kompensimi i pagës së 

trembëdhjetë, jashtë seancës gjyqësore, me datë 15.12.2022, mori këtë:  

 

A K T G J Y K I M  

 

I. REFUZOHET në tërësi kërkesëpadia e paditësve:  B.B., J.G., N.K. dhe Sh.G që 

të gjithë nga Prizreni, me anë të së cilës kanë kërkuar që të  “Aprovohet në tërësi si e bazuar 

kërkesëpadia e paditësve:  B.B., J.G., N.K. dhe Sh.G. Detyrohet e paditura – Qendra Kryesore e 

Mjekësisë Familjare në Prizren, që paditësve t ‘ia kompensojë pagën e 13 (trembëdhjetë), në bazë 

Kontratës Kolektive Sektoriale e Shëndetësisë së Kosovës dhe atë: për paditësen B.B. në shumën 

prej 406.50 € (katërqind e gjashtë euro e pesëdhjetë cent), për paditësen J.G. në shumën prej 

1,294.20 € (njëmijë e dyqind e nëntëdhjetë e katër euro e njëzet cent), për paditësen N.K. në 

shumën prej 1,496.97 € (njëmijë e katërqind e nëntëdhjetë e gjashtë euro e nëntëdhjetë e shtatë 

cent), për paditësin Sh.G. shumën prej 1,372.20 € (njëmijë e treqind e shtatëdhjetë e dy euro e 

njëzet cent), me kamatë ligjore prej 8 %, që nga dita e paraqitjes të kësaj padie (21.12.2021), e 

deri në pagesën definitive si dhe të i’a kompensoj shpenzimet e procedurës gjyqësore, dhe atë 

20.00 € (njëzet euro) për taksë gjyqësore dhe 260.00 € (dyqind e gjashtëdhjetë euro), për përpilim 

të padisë, të gjitha këto në afat prej 7 ditësh nga dita e plotëfuqishmërisë së këtij akgjykimi nën 

kërcënimin e përmbarimit të dhunshëm,” si e PABAZUAR.  

 

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

 

 

A r s y e t i m   
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Paditësit  B.B., J.G., N.K. dhe  Sh.G që të gjithë nga Prizreni, përmes të 

autorizuarit të tyre av.A.K. në këtë Gjykatë me datën 21.12.2021 kanë parashtruar padi 

kundër të paditurës Qendra Kryesore e Mjekësisë Familjare në Prizren, me objekt 

kontesti kompensimin e pagave të 13 (trembëdhjetë). Më datën 21.01.2022, i autorizuari 

i paditësve ka bërë precizimin e petitumit të padisë, ku sipas tij, në fillim gjatë dorëzimit 

të padisë, në pikën II të petitumit është theksuar se shumën lidhur me kompensimin do 

të bëjë pas marrjes së mendimit të ekspertit kompetent, por meqenëse nuk ka nevojë 

për mendimin e ekspertit sepse janë vërtetimet të lëshuara nga pala e paditur – 

punëdhënësi ku decidivisht janë të theksuar pagat  e paditësve, andaj mbi bazën e saj e 

bëri precizimin e padisë në shumat e theksuar.  

 

Në padi, i autorizuari i paditësit ka theksuar se paditësit kanë qenë në 

marrëdhënie të punës në Qendrën Kryesore të Mjekësisë Familjare në Prizren, dhe ate 

që nga fillimi i punës së tyre deri në pensionim për shkak të arritjes së moshës. Duke u 

bazuar në nenin 17,18, të Kontratës Kolektive Sektoriale të Shëndetësisë së Kosovës, e 

cila ka qenë në fuqi gjatë marrëdhënies së punës së paditësve, paditësit kanë fituar të 

drejtën e tyre në kompensimin të pagës 13 (trembëdhjetë) ku me anë të kësaj kontrate 

qartazi është theksuar se në vijim “Punëmarrësi mund të kompensohet pagën e 13 

(trembëdhjetë) për çdo vit kalendarik, në vlerën e pagës bazë”. Paditësit fillimisht për 

të realizuar të drejtën e tyre janë drejtuar punëdhënësit, por kërkesa e tyre është 

refuzuar, andaj mbi bazën e saj paditësit i kanë shterur të gjitha mundësit lidhur me 

realizimin e të drejtave të tyre. Andaj, me padi dhe me precizim kanë kërkuar që të 

kompensohet paga e 13 (trembëdhjetë) për paditësen B.B. në shumën prej 460.50 €, për 

paditësen J.G. në shumën prej 1,294.20 €, për paditësen N.K. në shumën prej 1,496.97 € 

dhe për paditësin Sh.G. në shumën prej 1,372.20 €, si dhe shpenzimet e procedurës 

gjyqësore dhe atë 20.00 euro në emër taksës gjyqësore dhe 260.00 euro, për përpilimin 

e padisë, të gjitha këto në afat prej 7 ditësh nga dita e plotfuqishmërisë së këtij 

aktgjykimi nën kërcënim të ekzekutimit të dhunshëm. 

 

E paditura, me datë 04.10.2022, ka paraqitur përgjigje në padi, përmes së cilës e 

ka kundërshtuar në tërësi kërkesëpadinë e paditësve lidhur me kompensimin e pagave 

të 13 (trembëdhjetë). Në këtë drejtim, ka shtuar se kërkesëpadia e paditësve B.B., J.G., 

N.K. dhe Sh.G që të gjithë ishin të punësuar në QKMF në Prizren dhe se është ndërprerë 

Kontrata e Punës sipas fuqisë ligjore para hyrjes në fuqi të Kontratës Kolektive 

Sektoriale të Shëndetësisë, sepse këta i kanë plotësuar kushtet e pensionimit dhe kanë 

mbushur moshën e pensionimit dhe se punëdhënës QKMF në Prizren, nuk ka obligime 

ndaj tyre për arsye se nga data e pensionimit kanë kaluar me status të pensionerit. Më 

tutje sipas të autorizuarit të paditurës bazuar në provat e ofruara nga vetë paditësi të 

bashkangjitur padisë dhe në shkresat e lëndës, mund të vërtetohet se të gjithë janë 

pensionuar para hyrjes në fuqi të Kontratës Kolektive Sektoriale të Shëndetësisë, me 
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përjashtim të Nüsret Kiserit, e cila është pensionuar më datën 28.10.2018, pas hyrjes në 

fuqi të KKSSH, mirëpo e njëjta vetëm 10 muaj ka qenë e punësuar dhe se nuk ka arritur 

të përfundon vitin kalendarik dhe mbi këtë bazë nuk i takon paga e 13 (trembëdhjetën). 

Duke i propozuar gjykatës që padinë dhe kërkesëpadinë e paditësve për pagesën e 

pagave të 13 (trembëdhjetë)  ta refuzoj, si të pa bazuar.  

 

Gjykata, pas shqyrtimit të padisë, provave që gjendën në shkresat e lëndës si dhe 

përgjigjes ne padi të paraqitur nga e paditura, ka gjetur se janë plotësuar kushtet ligjore 

për marrjen e aktgjykimit jashtë seancës, të përcaktuara në nenin 399 të LPK-së, kjo 

sepse nga faktet e treguara në padi, dhe prapësimet e ngritura nga e paditura në 

përgjigjen në padi rezulton qartazi se kërkesëpadia e paditësve është e pathemeltë. 

 

Në mes palëve ndërgjyqëse nuk është kontestuese fakti se paditësit, kanë qenë  

në marrëdhënie pune tek e paditura dhe se të njëjtit kanë dal në pension me vendim 

nga e paditura edhe ate: paditësja B.B. ka dal në pension më datën 09.05.2015, vërtetohet 

nga Vendimi, me numër 11/34, të datës 04.05.2015, paditësja J.G. ka dal në pension më 

datën 10.02.2018, vërtetohet nga Vendimi 11/74, të datës 07.02.2018,  paditësja N.K. ka 

dal në pension më datën 28.10.2018, vërtetohet nga Vendimi, me numër 11/220, të datës 

24.10.2018 dhe i padituri Sh.G. ka dal në pension më datën 05.06.2017, vërtetohet nga 

Vendimi, me numër 11/141, të datës 29.05.2017, pjesë e shkresave të lëndës.  

 

Kontestuese në mes palëve ndërgjyqëse është nëse paditëses i takon e drejta për 

kompensimin e pagës së 13 (trembëdhjetë). 

 

Gjykata, e refuzoj kërkesëpadinë e paditësve për arsye në të njëjtë pas daljes  në 

pension ka hyrë në fuqi më datën 12.06.2018, Kontrata Kolektive Sektoriale e 

Shëndetësisë, ndërsa paditësi kanë përfunduar marrëdhënien e punës, me përjashtim 

të paditëses N.K. e cila ka dal në pension më datën 28.10.2018, por edhe asaj nuk i takon 

kjo e drejtë për arsye se nuk ka përfunduar viti kalendarik, për të pasur të drejtë për të 

gëzuar edhe pagën e 13 (trembëdhjetë). 

  

Gjykata nga shkresat e lëndës konkretisht nga Vendimi, me numër 11/34, të 

datës 04.05.2015, për paditësen B.B. nga Vendimi, me numër 11/34, të datës 04.05.2015, 

për paditësen J.G. nga Vendimi, me numër 11/220, të datës 24.10.2018, për paditëses    

N.K. dhe nga Vendimi, me numër 11/141, të datës 29.05.2017, për paditësin Sh.G. 

vërtetoi faktin se paditësit kanë arritur moshën e pensionimit para hyrjes në fuqi të kësaj 

kontrate, me përjashtim të paditëses N.K. e cila ka dal në pension më datën 28.10.2018, 

por e njëjta nuk ka marr pagën në terisë për vitin kalendarik 2018, andaj mbi bazën e saj 

e refuzon pagën e 13 (trembëdhjetë) ndërsa për paditësit të tjerë gjykata e refuzon mbi 

bazën se nuk kanë qenë fuqi kontrata në fjalë.   



 Numri i lëndës: 2021:287376 
 Datë: 16.12.2022 
 Numri i dokumentit: 03765415 
 

4 (4)  

 2
0

2
1

:2
8

7
3

7
7

 

 

Mbi këtë bazë, Gjykata vërtetoj faktin se kërkesa e paditësve nuk mund të 

aprovohet sepse nuk ka qenë në fuqi Kontrata në fjalë me rastin e pensionimit të të 

njëjtave. 

             Nga të lartcekurat, gjykata vendosi duke u bazuar në dispozitën e nenit 399 

paragrafi 1 të Ligjit të Procedurës Kontestimore (në tekstin e mëtutjeshëm LPK), ku 

është përcaktuar se “Kur gjykata, pasi t’i arrijë përgjigja në padi, konstaton se nga faktet e 

treguara në padi nuk del themelësia e kërkesëpadisë, atëherë ajo do të jep vendimin meritor me të 

cilin refuzohet si e pathemeltë kërkesëpadia”, ndërsa në paragrafin 2 është paraparë se 

“Kërkesëpadia është e pathemeltë, në vështrim të paragrafit 1 të këtij neni, po që se qartazi është 

në kundërthënie me faktet e treguara në padi, apo, po që se faktet mbi të cilat mbështetet 

kërkesëpadia qartazi janë në kundërthënie me provat të cilat i ka propozuar paditësi, apo me faktet 

që janë botërisht të ditura”,  edhe pse gjykata nga shkresat e lëndës vërtetoi gjendjen 

faktike sepse paditësit në kohën kur iu është ndërprerë marrëdhënie e punës, 

përkatësisht pensionomi dhe se nuk ka qenë në fuqi Kontrata Kolektive Sektoriale e 

Shëndetësisë në fuqi, mbi këtë bazë kërkesëpadinë e tyre e refuzoi, gjykata vendosi si 

në pikën I të dispozitivit të këtij aktgjykimi. 

              Vendimi mbi shpenzimet procedurale si në pikën II të dispozitivit, u muar sipas 

nenit 450 të LPK-së. 

             Nga arsyet e cekura me lartë dhe e bazuar në nenin 143, lidhur me nenin 399 të 

LPK-së, gjykata vendosi si në dispozitiv të këtij aktgjykimi. 

 

GJYKATA THEMELORE NË PRIZREN 

 Departamenti i Përgjithshëm 

                                               C.nr.2812/2021, me datë 16.12.2022                                                                                                                        

                                                                                                                    Gj y q t a r i, 

      

                                                                                                               ___________________ 

                                                                                                                  Gëzim Shehu                                                                                          

 

KËSHILLË JURIDIKE: Kundër këtij aktgjykimi palët kanë të drejtë ankese në afat prej 

shtatë (7) ditëve nga dita e pranimit pranë Gjykatës së Apelit, përmes kësaj Gjykate. 


