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Numri i lëndës: 2020:089794 

Datë: 06.07.2022 

Numri i dokumentit:     03207081 

 

 

C.nr.315/20 

 

GJYKATA THEMELORE PRIZREN  - DEGA NË SUHAREKË – Departamenti i 

përgjithshëm – Divizioni civil, nga Gjyqtari Robert Tunaj, me sek. Juridike F. Kabashi, në 

çështjen juridike të paditëses Z. M. nga fsh. M., punëtore  në QKMF në Suharekë, të cilën me 

autorizim e përfaqëson Av. Z. H. nga Prishtina, kundër të paditurës Komuna e Suharekës – 

Drejtoria e Shëndetësisë të cilën e përfaqëson A. B. me autorizim, me padi për kompensimin e 

pagave jubilare, në seancën kryesore të mbajtur në pranin e të autorizuarit të paditësit dhe të 

përfaqësuesit të te paditurës, me dt.06.07.2022, bie këtë: 

 

A K T GJ Y K I M 

 

I.APROVOHET në tërësi si e bazuar padia dhe kërkesëpadia e  paditëses Z. M. nga fsh. 

M., 

 

II.DETYROHET e paditura Komuna e Suharekës – Drejtoria Shëndetësisë në emër të 

kompensimit të pagave jubilare t’ia paguaj dhe atë për 20 vite përvojë pune shumën prej 920,92 

€, me kamat ligjore 8% nga dita e parashtrimit të padisë deri në pagesën definitive. 

 

III.OBLIGOHET e paditura që paditëses t’ia paguaj të gjitha shpenzimet e procedurës 

në shumë të përgjithshme prej 259 € (dyqindepesdhjet e nënt euro), të gjitha këto në afat prej 7 

ditësh nga dita e plotfuqishmërisë së këtij aktgjykimi nën kërcnim të ekzekutimit të dhunshëm. 

 

A r s y e t i m 

 

 

Paditësja Z. M. punëtore shëndetësore  - infermiere në QKMF në Suharekë, përmes të 

autorizuarit të saj, pranë kësaj Gjykate me datë 29.07.2020, ka parashtruar padi kundër të 

paditurës Komuna e Suharekës – Drejtoria e  Shëndetësisë  për kompensimin e pagave jubilare 

dhe pagës së 13. 

  

I autorizuari i paditësit Av. Z. H. nga Prishtina, në seancë ka deklaruar: mbetemi në tërësi 

si në padi dhe kërkesëpadi duke bërë precizimin e kërkesëpadisë në këtë seancë gjyqësore, sa i 

përket lartësisë  së pagave jubilare, ndërsa ka heq dore nga padija  per pagën e 13. 

  

I njëjti në fjalën e tij të fundit ka deklaruar: nga provat e administruara pa dyshim që është 

vërtetu baza juridike e kërkesëpadisë e cila bazë juridike është mbështetur edhe në nenin 17 par. 
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3 nen parg. 3.1 të Kontratës sektoriale  të shëndetësisë, andaj propozojmë gjykatës që 

kërkesëpadinë e paditësit t’a aprovojë në tërësi si të bazuar ashtu që të obligohet e paditura 

Komuna e Suharekës – Drejtoria e Shëndetësisë që paditësit t’ia paguaj në emër të dy pagave 

jubilare për 20 vite të përvojës së punës shumën prej 920.92 €, me kamat ligjore prej 8% prej 

ditës së paraqitjes së padisë. Po ashtu të obligohet e paditura që të paguaj edhe shpenzimet e 

procedurës dhe atë: për taksë gjyqësore shumën prej 20 €, për përpilimin e padisë shumën prej 

104 € dhe për një seancë të mbajtur shumën prej 135 €, gjithësej shumën prej 259 €.  

 

Përfaqësuesi i të paditurës A. B. nga Suhareka, në seancë ka deklaruar: konsiderojmë se 

kërkesëpadia e paditësit bazën juridike e ka te Kontrata Sektoriale e shëndetësisë  përkatësisht  

nenit  17 par. 3 i kësaj kontrate. Pra siq shifet në rastin konkret nuk është kontestuese baza 

juridike e cila tashmë është bërë praktik gjyqësore edhe nga Gjykatat Themelore që të vendosin 

në mënyrë meritore duke aprovuar kërkesëpadinë për  paga jubilare edhe te Gjykata e Apelit që 

të gjitha aktgjykimet që i’u kanë njohur të drejtat dhe i kanë vërtetuar edhe në këtë gjykatë andaj 

i propozojmë gjykatës që kërkesëpadinë e paditësit t’a aprovojë në tërësi si të bazuar.  

I njëjti në fjalën e tij të fundit ka deklaruar: mbetem në tërësi si në thënjet paraprake duke 

shtuar se e pohojë në tërësi kërkesëpadinë e paditësit.  

 

Gjykata më qëllim të konstatimit dhe vërtetimit të plotë dhe të drejtë të gjendjes faktike 

ka administruar provat materiale të cilat gjenden në shkresat e lëndës dhe ate ka bërë shiqimin: 

në vërtetimin për mardhënjen e punës nr. 27 të dt. 17.01.2022, transferi bankar  në TEB bankë 

të dt. 02.07.2020, kërkesa  me nr. 181  e dt. 01.06.2020. 

 

Gjykata pas vlerësimit të provave materiale, deklarimeve të palëve ndërgjyqëse dhe 

administrimit të provave të lartcekura në kuptim të nenit 7 dhe 8 të Ligjit Për Procedurën 

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

dhe të gjithat së bashku dhe ka gjetur se:   

 

Kërkesëpadia e paditëses është e bazuar. 

 

Me shiqimin dhe leximin në vërtetimin e punës për infermieren Z. M., këtu paditëse me 

numër protokolli 83 e dt.05.01.2022, u vërtetua se e njejta është e punësuar si infermiere tek e 

paditura gjegjësisht QKMF në Suharekë. 

 

Me shiqimin dhe leximin në rexhistrin e pagave u vërtetua përvoja e punës për paditësen 

Z. M., se  ka 20 vite përvojë pune në QKMF në Suharekë e po ashtu është vërtetuar lartësia e 

pagës mujore  që ka realizuar paditësja. 

 

Nga provat e administruara më lart dhe faktet e vërtetuara gjykata ka konstatuar këtë 

gjendje faktike:  

Nuk është kontestuese se paditësi punon te e paditura gjegjësisht në QKMF në Suharekë 

dhe ka përvojën e punës siç u cek edhe më lart. Gjithashtu edhe nga e paditura u pohuan në tërësi 

pretendimet e palës paditëse.  

 

Gjykata pas administrimit të provave të cilat gjinden në shkresat e lëndës, vendosi që të 

aprovoj padinë dhe kërkesëpadinë e paditësit si të bazuar, duke ia falur besimin kontratës së 

punës dhe regjistrit të pagave  me të cilat  është vërtetuar përvoja  punës për paditësen të lëshuar 

nga drejtori i QKMF në Suharekë,  dhe paga  qe  ka realizuar  paditësja te e paditura. 
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Gjykata me aprovimin e kërkesëpadisë së paditëses dhe lartësinë e të njëjtës pati parasysh 

faktin se paditëses nuk i janë paguar pagat jubilare për vitet e përvojës së punës e cila çështje 

është e rregulluar me Kontratën Sektoriale të Shëndetësisë edhe pse paditësja paraprakisht kishte  

ushtruar kërkesë te e paditura  me dt.  01.06.2020.   

 

Aprovimin e kërkesëpadisë Gjykata e bazoi në kontratën kolektive sektoriale konkretisht 

neni 17  parag. 3 në të cilën është paraparë që “punëtoret  shëndetësor në vitet jubilare të 

punësimit  përfitojnë shpërblimin jubilar nga punëdhënësi i fundit në vlerë: 

Për 10 vite të përvojës së punës në institucionet shëndetësore  në vlerë të një page mujore 

te tij, : 

Për 20 vite të përvojës së punës në institucionet shëndetësore  në vlerë të dy page mujore 

te tij:  

Për 30 vite të përvojës së punës në institucionet shëndetësore  në vlerë të tri page mujore 

te tij”, 

Gjithashtu baza juridike për aprovim të padisë mbështetet edhe në Ligjin e Punës nr.03/L-

212 konkretisht neni 90 par. 5, pasi që nga provat të cilat u administruan dhe ate vërtetimet për 

paditësin lidhur mbi përvojën  e punës gjykata gjeti se padia dhe kërkesëpadia e paditësit është 

e bazuar. 

 

 

Vendimin mbi shpenzimet procedurale, gjykata e mbështeti në nenin 452.1 të LPK-së  

 

Gjykata Aktgjykimin e muarr në kuptim të nenit 143 të LPK-së. 

 

 

GJYKATA THEMELORE PRIZREN  - DEGA E GJYKATËS SUHAREKË  

DEPARTAMENTI I PËRGJITHSHËM – DIVIZIONI CIVIL 

 2020:089795, 06.07.2022 

 

 

  

Sek. Juridike    G j y q t a r i         

F. Kabashi   Robert Tunaj 

 

 

 

 

 

 

 

KËSHILLË JURIDIKE: Kundër këtij aktgjykimi pala e pakënaqur ka të drejtë ankese në afat 

prej 7 ditëve pas marrjes së të njëjtit, Gjykatës së Apelit në Prishtinë, 

nëpërmjet kësaj gjykate. 


