
 

REPUBLIKA E KOSOVËS / REPUBLIKA KOSOVA 
 

GJYKATA THEMELORE PRIZREN  - DEGA E GJYKATËS DRAGASH 
 

 

1 (3)  

 2
0

2
1

:1
2

0
7

7
9

 

Numri i lëndës: 2021:120778 

Datë: 13.10.2022 

Numri i dokumentit:     03524730 

          C.nr.80/21 

 

GJYKATA THEMELORE PRIZREN - DEGA E GJYKATËS DRAGASH – 
Departamenti i përgjithshëm – Divizioni civil, me gjyqtaren Sabaheta Kurteshi dhe 

bashkëpunëtorin profesional Gjelbrim Gërdellaj, në çështjen juridike kontestimore të 

paditësës V. E. nga fshati…, Komuna e Dragashit, të cilën e përfaqëson sipas autorizimit 

av. Fadil Sinanaj nga Gjilani, Rr. “Bulevardi i Pavarësisë” H-35/4, K-II, nr. 4, kundër të 

paditurës Komuna e Dragashit me seli në Dragash, të cilën e përfaqëson i autorizuari 

Ramadan R. Krasniqi nga Dragashi, me bazë juridike pagesën e shperblimeve jubilare, 

vlera e kontestit 1.274,65 €, pas dhënies së përgjigjes në padi dhe jashtë seance, me dt. 

13.10.2022, mori këtë: 

      A K T GJ Y K I M 
 

I. APROVOHET si e BAZUAR  kërkespadia e paditësës V. E. nga fshati..., Komuna e 

Dragashit, ashtu që DETYROHET e paditura Komuna e Dragashit  me seli në Dragash, që 

paditësës t’i paguaj shperblimin jubilar në shumën e përgjithshme prej 1.276.65 €  ( njëmijë e 

dyqind e shtatëdhjetë e gjashtë euro e gjashtëdhjetë e pesë centi), me kamat ligjore prej 8%, prej 

datës 03.06.2021 me rastin e paraqitjes së padisë e deri në pagesën definitive e të gjitha këto në 

afat prej 7 ditësh, nga dita e plotfuqishmërisë së këtij aktgjykimi, nën kërcënim të përmbarimit. 

 

II. Me shpenzimet procedurale obligohet e paditura, dhe obligohet që paditësës t’ia 

paguaj shpenzimet procedurale në shumën prej 134 €. 

 

 

     A r s y e t i m 

 

Paditësja V. E., përmes përfaqësuesit të autorizuar ka ushtruar padi me 03.06.2021, 

kundër të paditurës Komuna e Dragashit, për pagesën e shperblimit jubilar, ku çështjen e ka 

paraqitur si në vijim: 

 

Paditësja është në marrëdhënie pune tek e paditura dhe atë Infermiere në Qëndrën 

Kryesore të Mjekësisë Familjare në Dragash me mbi 30 vite përvoj të punës. Tutje, ka theksuar 

se duke marrë për bazë dispozitat e Kontratës Kolektive Sektoriale, konkretisht nenin 17 par. 3, 

nënpar. 3.3, paditësja verbalisht i është drejtuar të paditurës si punëdhënës me kërkesë që t’ja 

paguaj shperblimin jubilar për punën 30 vite, mirëpo e paditura përkundër faktit se e ka pranuar 

kërkesën verbale të paditëses, përveq premtimeve se këtë pagesë do ti paguajmë pas rishikimit 

të buxhetit, e njëjta deri më tani asnjëherë nuk i ka paguar. Kërkesa e paditësës është parashtruar 

konform dispozitave të Kontratës Kolektive Sektoriale në nenin 17 par. 3, nënpar. 3.3 për 
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shperblimin jubilar, në vlerë të tri (3) pagave mujore të saj, 3x425.55= 1.276.65 Euro, pasi që 

vlera e një page mujore e paditëses është 425.55 Euro. Shpenzimet e procedurës i ka kërkuar 

edhe atë për taksën gjyqësore për padi shumën prej 30.00 Euro dhe 104.00 Euro për perpilimin 

e padisë. 

 

I autorizuari i të paditurës Ramadan Krasniqi, me datë 26.05.2022 ka parashtruar 

përgjigje në padi me shkrim, ku e ka kundërshtuar në tërësi padin dhe kërkesëpadin e paditëses 

në tërësi, duke theksuar se “Bazuar në Kontratën Kolektive Sektoriale të Shëndetësisë nr. 05-

3815 të datës 12.06.2018, përkatësishtë nenit 17 paragrafi 3 me të cilin është percaktuar në 

mënyrë të specifikuar se punëtorëve shëndetësor me mbi 10 deri 30 vite ju takon shperblimi 

jubilar, paditësi përmes të autorizuarit të vetë ka kërkuar që ti realizohet kjo e drejtë përmes 

Gjykatës. Mirëpo pas konsultimit me Kryetarin e Komunës rreth themelësisë së kërkesëpadisë 

dhe bazës ligjore, nuk kam marrë aprovimin për pranimin e kërkesëpadisë, prandaj në këtë fazë 

të procedurës e kundërshtojmë”. 

 

Gjykata, pas shqyrtimit të padisë, shkresave të tjera të lëndës, përgjigjes në padi të 

paraqitur nga ana e të paditurës, e në kuptim të nenit 8 të LPK, gjeti se kërkesëpadia e paditësës 

është e bazuar. 

 
  Gjykata ka vërtetuar gjendjen faktike, se nuk është kontestuese në mes palëve se paditësja 

është në marrëdhënie pune tek e paditura në pozitën si Infermiere dhe ka përvojë të punës prej 

mbi 30 respektivishtë 31 vite, por arsye e vetme kontestuese ishte mos marrja e aprovimit nga 

Kryetari i Komunës për pranimin e kërkesëpadisë duke mos u parashtruar kurrëfarë kundërshtimi 

faktik apo ligjorë.  

 

Gjykata me rastin e përcaktimit të lartësisë së një page jubilare, në shumën totale prej 

1.276,65 €, ka marr për bazë listën e pagave të bashkangjitur nga paditësja, ku shihet se paga 

mujore neto e saj është 425,55 €, ndërsa vlera e pagës jubilare është mbështetur konform 

dispozitave të Kontratës Kolektive Sektoriale në nenin 17 par. 3, nënpar. 3.3 për shperblimin 

jubilar, në vlerë të 3 (tri) pagave mujore të saj.  

 

Në nenin 17 par.3 pika 3.1. 3.2 dhe 3.3 të Kontratës Kolektive Sektoriale është paraparë 

që punëtori ka të drejtë në shpërblim jubilar për 10 vjet të përvojës në punë te punëdhënësi i 

fundit në vlerë të një pagë mujore, për 20 vjet të përvojës në punë te punëdhënësi i fundit në 

vlerë prej dy paga mujore, për 30 vjet të përvojës së punës te punëdhënësi i fundit në vlerë prej 

tri pagave mujore, punëdhënësi i fundit është ai që i paguan shpërblimet jubilare, shpërblimi 

jubilar paguhet në afat prej një muaji pas plotësimit të kushteve nga ky paragraf, çka do të thotë 

se e paditura është dashur që me rastin e arritjes së përvojës së punës të punëmarrësit - paditëses 

prej 30 viteve t’ia paguaj tri paga neto prej 1.276.65 €, sa ka qenë kërkesa, brenda një muaji, nga 

dita e arritjes së këtij kushti të cilin paditësja e ka plotësuar, siç shihet nga lista e pagës ku 

paditësja ka përvojë të punës prej 31 viteve. 

 

Sa i përket kundërshtimit të vetëm të të paditurës se kërkesëpadia e paditësës duhet të 

refuzohet për faktin se nuk është marrë aprovimi nga Kryetari i Komunës rreth themelësisë dhe 

bazës ligjore të kërkesëpadisë, gjykata vlerësoj se këto arsyetime janë shumë sipërfaqësore dhe 

nuk përkojnë me bazën ligjore dhe rrethanat e çështjes. 

 

 

E këtë e përforcojn më së shumti edhe të dhënat që disponon gjykata në lidhje me këto 

padi të ngritura nga punëtorët e QKMF-ve në Dragash, ku për qudi për disa nga këto është marrë 
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aprovimi ndërsa për të tjerat është refuzuar. Dhe për këtë gjykata duke i çëndruar konsistente 

praktikës gjyqësore e po ashtu edhe sigurisë juridike në lidhje me vendimarrjen, të njëjtën e 

miratoj 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’’. 

 

Referuar dispozitës të cituar si më lartë, gjykata ka vendosur si në dispozitiv të këtij 

aktgjykimi dhe atë pa caktuar seancë gjyqësore, sepse kërkesëpadia e paditësës ishte qartazi e 

themeltë dhe e bazuar dhe se kundërshtimi i të paditurës, konsiderohet sipërfaqësor dhe i pa 

bazuar në prova dhe fakte. 

 

Gjykata në lartësinë e aprovuar të kompensimit të tri pagave jubilare ku paditësës, i ka 

njohur të drejtën e kamatës prej 8% nga dita 03.06.2021 deri në pagesën definitive, në kuptim të 

nenit 382 të LMD-së. 

 
Andaj nga arsyet e lartcekura gjykata duke u bazuar në nenin 398 lidhur me nenin 143 të 

LPK-së e ka aprovuar në tërësi kërkesëpadinë e paditësës si të bazuar. 
 

Vendimi mbi shpenzimet procedurale bazohet në nenit 449, 452 dhe 453.1 të LPK-së, ku 

është obliguar pala e paditur që paditësës t’ia kompensojë shpenzimet e procedurës në shumën 

prej 134,00 €, dhe atë në emër të përpilimit të padisë 104,00 € dhe në emër të taksës për padi 30 

€ bazuar në tarifën e OAK-ut. 

 
Nga sa u tha më lartë është vendosur si në dispozitiv të këtij aktgjykimi. 

 

 

GJYKATA THEMELORE PRIZREN  - DEGA E GJYKATËS DRAGASH  

DEPARTAMENTI I PËRGJITHSHËM – DIVIZIONI CIVIL 

2021:120778, 13.10.2022 

  

                                                                                                                           G j y q t a r j a,        

 

                                                                                                                         ________________ 

                                                                                                 Sabaheta  Kurteshi 

 

 
 

 

KËSHILLË JURIDIKE: Kundër këtij aktgjykimi është e lejuar ankesa, e cila duhet të 

parashtrohet në afat prej 7 dite, nga dita e marrjes së të njëjtit, ndërsa i drejtohet Gjykatës së 

Apelit në Prishtinë, nëpërmjet të kësaj gjykate. Ankesa dorëzohet në kopje të mjaftueshme për 

gjykatën dhe palën kundërshtare. 

 


