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Numri i lëndës: 2022:014149 

Datë: 05.12.2022 

Numri i dokumentit:     03712688 

           C.nr.273/22 

 

GJYKATA THEMELORE NË PRIZREN, Departamenti i Përgjithshëm,  

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

kontestimore të paditësve: N.R. dhe C.B. që të dytë nga Prizreni, të cilët me autorizim i 

përfaqëson av.M.Sh. nga Prizreni, kundër të paditurës Qendra Kryesore e Mjekësisë 

Familjare (QKMF) në Prizren, me objekt kontesti kompensimin i pagës jubilare, vlera e 

kontestit 500.00  euro, jashtë shqyrtimit gjyqësore, me datë 05 dhjetor 2022, mori këtë:  

 

  

A K T G J Y K I M  

- Pa shqyrtim kryesor të çështjes – 

 

 

I. APROVOHET - kërkesëpadia e paditësit paditësve: N.R. dhe C.B. që të dytë nga 

Prizreni, si e bazuar. 

 

II. DETYROHET e paditura Qendra Kryesore e Mjekësisë Familjare (QKMF) në 

Prizren, që të ia paguaj paditësve, në emër të kompensimin të pagave jubilare dhe atë 

për:  

a) N.R. në emër të një page jubilare në shumën prej 659.77 € ,   

 

b) C.B. në emër të dy page jubilare në shumën prej  754.00 €, Shuma e përgjithshme 

të cilën është e detyruar e paditura Qendra Kryesore e Mjekësisë Familjare (QKMF) në 

Prizren, që t’i paguaj paditësve të lartcekur përfshinë shumën prej 1,413.77  € (një mijë 

e katërqind e trembëdhjetë euro e shtatëdhjetë e shtatë cent), me kamatë ligjore për 8% 

në nivel vjetor, e cila fillon të rrjedh nga data e paraqitjes së padisë 24.01.2022, e deri në 

përmbushjen definitive të gjitha këto afat prej 7 ditësh nga marrja e aktgjykimit e nën 

kërcënimin e përmbarimit të dhunshëm. 

 

III. DETYROHET e paditura që paditësit  t’ia kompensoj shpenzimet e procedurës 

kontestimore në shumë prej 196.00 € (njëqind e nëntëdhjetë e gjashtë euro), në afat 
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prej 7 ditësh nga pranimi i këtij aktgjykimi, nën kërcënimin e përmbarimit të 

detyrueshëm. 

 

A r s y e t i m   

 

Paditësit përmes të autorizuarit të tij av.M.Sh.  nga Prizreni, në këtë Gjykatë me 

datën 24.01.2022 kanë parashtruar padi për kompensimin të pagës jubilare kundër të 

paditurës Qendra Kryesore e Mjekësisë Familjare (QKMF) në Prizren. 

 

           Në padi, i autorizuari i paditësve ka theksuar se paditësit janë në marrëdhënie 

pune pranë QKMF në Prizren. Paditësit janë drejtuar me kërkesë të datës 15.03.2021, 

Komunës së Prizrenit – Drejtorisë së Shëndetësisë, për kompensimin e pagave jubilare, 

në të cilën nuk kanë marr përgjigje.  

 

Sipas të autorizuarit të paditësit, bazuar në nenit 17 par.3, punëtorët (Antarët e 

FSSHK-ut) në vitet jubilare të punësimit përfitojnë shpërblimin jubilar nga punëdhënësi 

i fundit në vlerën e caktuar sikurse në Kontratën Kolektive Sektoriale të dt. 12.06.2018, 

por nga ana e të paditurës nuk është paguar pagesa për kompensimin e pagave jubilare. 

Në fund gjykatës i ka propozuar, që e njëjta të merr aktgjykim dhe padinë e 

kërkesëpadinë e paditësve të aprovon në tërësi si të bazuar. 

 

            Andaj, i autorizuari i paditësve me padi kërkon kompensim në emër të pagës 

jubilare.  

 

  E paditura në përgjigjen në padi e ka kontestuar padinë dhe kërkesëpadinë e 

paditësve,  duke ka theksuar se paditësi N.R. është i punësuar në QKMF në Prizren nga 

data 11.10.2010, gjithsejtë 12 vjet, 4 muaj e 22 ditë gjer me paraqitjen e padisë, ndërsa 

paditësi C.B. nga data 01.08.1997, gjithsejtë përvojë pune 24 vjet, 5 muaj e 23 ditë. Po 

ashtu, sipas të autorizuarve N.R. dhe C.B. nuk e kanë paraqit kërkesën për shpërblimin 

jubilar, në muajin e vitin jubilar në kohën e vlefshmërisë së KKSSH, dhe për këtë arsye 

nuk ka bazë juridike për realizimin e kësaj kërkese, andaj të njëjtën gjykata duhet të 

refuzon.   

 

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

përgjigjes në padi të paraqitur nga ana e të paditurës, në kuptim të nenit 8 lidhur me 

nenin 398 të LPK, gjeti se kërkesëpadia e paditësve janë të bazuara, andaj pa shqyrtim 

të çështjes, e aprovoi kërkesëpadinë e paditësve si në dispozitivit të këtij aktgjykimi. 

 

Mes palëve nuk rezulton të jetë kontestues fakti se paditësit kanë qenë në 

marrëdhënie pune tek e paditura. 
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Gjykata në bazë të vërtetimit për përvojën e punës të lëshuar nga punëdhënësi 

dhe ate për paditësin N.R. me nr. amzë 774, të datës 09.03.2021, vërtetohet se i njëjti ka 

10 vite e 05 muaj, përvojë pune dhe paditësi C.B. me nr. amzë 236, të datës 09.03.2021, 

vërtetohet se i njëjtë ka 23 vite e 07 muaj, përvojë pune, këto janë fakte që vërtetojnë 

përvojën e punës së tyre.  

 

Vërtetimi i lartcekura, Gjykata i pranoi si prova materiale vendimtare, në kuptim 

të Nenit 329 par.1, ngase të njëjtat janë dokumente të lëshuara nga vet e paditura brenda 

fushëveprimit të saj. Andaj, vërtetimet të lëshuar nga institucioni përkatës tregohet se 

janë në marrëdhënien pune tek e paditura QKMF –në Prizren, si prova me të cilat 

vërtetohen faktet lidhur me për përvojën në punë, Gjykata ia fali besimin e plotë. 

 

Bazuar në faktet e çështjes, Gjykata gjen se në rastin në fjalë zbatohen dispozitat 

e Kontratës Kolektive të Sektoriale në Kosovë (KKSK), të nënshkruar në mes të 

Ministrisë së Shëndetësisë dhe Federatës  Sindikale të Shëndetësisë së Kosovës, e cila 

ka hyrë në fuqi me datë 12.06.2018. 

 

Me nenin 17 par.3, nënpar.3.1, 3.2 të KKSK-së është paraparë se: “Punëtorët 

(anëtar të FSSHK-ut) në vitet jubilare të punësimit përfitojnë shpërblimin jubilar në vlerë: për 

10 vjet të përvojës së punës, në vlerë të një page mujore; për 20 vjet të përvojës së punës, në vlerë 

të dy page mujore dhe për 30 vjet të përvojës së punës të tre page mujore ”.  

 

Në rastin konkret gjykata gjeti se e paditura ka pasur për detyrim që paditësit si 

punëtor t’ia paguaj kompensimin në emër të pagës jubilare, konform detyrimeve që 

rrjedhin nga Kontrata Kolektive, e në kuptim të Nenit 55 par.1 dhe 2 të Ligjit të Punës, 

duke i njohur shumën si në dispozitiv të këtij aktgjykimi. 

            

             Gjykata me rastin e vendosjes, jashtë seancës gjyqësore, është bazuar në 

dispozitën e nenit 398 të LPK-së, e cila dispozitë përcakton: “Kur gjykata, pasi t’i arrijë 

përgjigja në padi, konstaton se ndërmjet palëve nuk është kontestuese gjendja faktike, dhe se nuk 

ekzistojnë pengesa të tjera për dhënien e vendimit meritor, atëherë ajo, pa caktuar fare seancë 

gjyqësore, mund ta jep aktgjykimin me të cilën e pranon si të themeltë kërkesëpadinë”. 

 

             Andaj, bazuar në dispozitat e Nenit 398 të LPK-së, Gjykata ka vendosur si në 

dispozitiv të këtij aktgjykimi dhe atë pa caktuar seancë gjyqësore, pasi që vlerësoi se në 

rastin konkret, kërkesëpadia e paditësve janë qartazi të themeltë pasi që bazohet në 

dispozitat e Kontratës Kolektive Sektoriale, ndërsa shuma e kompensimit vërtetohen 

nga provat që gjenden në shkresat e lëndës.  
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Sa i përket  kundërshtimeve të paditurës me përgjigj në padi, Gjykata vlerëson 

se të njëjtat nuk janë të bazuara mbi dispozitat ligjore dhe nuk mbështeten në ndonjë 

bazë faktike apo juridike, ndërsa çështja e mënyrës së pagesës, respektivisht mundësisë 

së pagesës nga ana e të paditurës nuk është rrethanë e natyrës juridike. Rrjedhimisht, 

Gjykata erdhi në përfundim se faktet nuk ishin kontestuese dhe nuk ekzistojnë pengesa 

për dhënien e vendimit meritor.  

 

              Gjykata vendosi sikurse në dispozitiv të këtij aktgjykimi duke aprovuar 

shumën përkatëse dhe duke llogaritur kamatën ligjore prej 8 %  bazuar në nenin 382 

par. 1 dhe 2 të LMD-së, e cila fillon të rrjedh nga data e paraqitjes së padisë 24.01.2022. 

 

Vendimin që pala e paditur ti bartë shpenzimet e procedurës, gjykata e ka 

mbështetur në dispozitat e nenit 449 dhe 452 të LPK-së, lartësia e shpenzimeve i 

referohet 156 euro për përpilim padie dhe për taksë gjyqësore në shumën prej 40.00 

euro, në shumën e përgjithshme prej 196 euro. 

 

             Duke u bazuar në të dhënat e lartcekura, gjykata ka vendosur si në dispozitiv të 

këtij aktgjykimi në pajtim me dispozitat e cekura më lartë. 

 

 

GJYKATA THEMELORE NË PRIZREN 

Departamenti i Përgjithshëm 

C.nr.273/22, datë 05 dhjetor 2022 

 

                                                                                                                          Gj y q t a r i 

 

                                                                                                                 __________________ 

                                                                                                                       Gëzim Shehu  

 

 

              UDHËZIM JURIDIK: 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. 


