
                                                                                                    

 C.nr.09/2019 

GJYKATA THEMELORE NË MITROVICË, si kontestimore e përberë nga 

Gjyqtari Individual Skender Shala, ne çështjen juridike te paditëses: R.N me 

adresë Rr.”...” nr…. në …, kundër te paditurës: Sptali i Përgjithshëm “Dr.Sami 

Haxhibeqiri” në Mitrovicë, për shkak te kompensimit te ardhurave ne emër te 

shpërblimit jubilar dhe kompensimin ne emër te pagave përcjellëse për ne 

pension, pas mbajtjes se seancës kryesore publike te dt.21.10.2019, me dt. 

28.10.2019, bie këtë: 

 

A K T GJ Y K I M 

I. APROVOHET si e bazuar kërkesëpadia e paditëses R.N nga ...  dhe, 

OBLIGOHET e paditura Sptali i Përgjithshëm “Dr.Sami Haxhibeqiri” në 

Mitrovicë, t’ia paguajë paditëses R.N nga ..., në emër te pagesës për shpërblim 

jubilar pas pensionimit te e paditura për 44 viteve te përvojës se punës ne vlerë 

te 3 pagave bazë, shumën prej 1,087.50 €, dhe ne emër te 3 pagave përcjellëse 

për në pension, shumen prej 1,087.50 €,                                                                                                                                                                                                                               

respektivisht shuma totale prej 2,175.00  €, te gjitha në afat prej 7 ditësh nga 

dita e marrjes së aktgjykimit  nën kërcënim të përmbarimit te detyrueshëm.  

II. OBLIGOHET e paditura Sptali i Përgjithshëm “Dr.Sami Haxhibeqiri” në 

Mitrovicë, t’ia paguajnë paditësit shpenzimet e procedurës në shumë prej 30.00 

€ në afat prej 7 ditësh, nga dita e marrjes së aktgjykimit,  nën kërcënim të 

përmbarimit ligjor. 

A r s y e t i m 

Paditësi me datën 11.01.2019 ka ushtruar padi me të cilën ka kërkuar 

kompenzimin e 3 pagave jubilare dhe 3 pagave përcjellëse për në pension , 

duke u bazuar në nenin 52 par.1 nen par.1.3 dhe në nenin 53 Marrëveshja e 

Përgjithshme Kolektive. 

Gjykata, me dt. 21.10.2019, ka caktuar seancë për shqyrtim kryesor, në të 

cilën ka prezantuar i autorizuari i paditësit, dhe përfaqësuesi i të paditurës. 

 

REPUBLIKA E KOSOVËS 
REPUBLIKA KOSOVA – REPUBLIC OF KOSOVO 

 



Paditësia në seancën e shqyrtimit kryesor dhe ne fjalën përfundimtare deklaroj 

se: Mbes në tërësi pranë padisë dhe kërkesëpadisë me propozim që e njëjta të 

aprovohet si e bazuar, më tutje thekso se paga mesatare në tre muajt e fundit 

ka qenë 362.50 euro. Po ashtu thekson se te e paditura me datë 04.02.1975 

kurse jam pensionuar me datë 25.10.2017 kur e ka mbushur moshën 65 

vjeqare. Ka përvoj pune prej 44 viteve dhe konsideron se në bazë kontratës 

kolektive sektoriale për sektorin e shëndetësis i takojn 3 paga në emër të 

shkuarjes në pension dhe 3 paga në emër të shpërblimit jubilar.  

Shpenzimet e procedurës i kërkon. 

E autorizuara e të paditurës në përgjigje të padisë dhe kërkespadisë deklaron, 

nuk e kundërshton kërkespadinë e paditëses nga baza juridike, por thekson se 

kërkesa iu ka refuzuar paditëses për tia paguar pagat e cekura në padi dhe 

kërkespadisë për shkak të mungesës së mjeteve buxhetore, andaj kjo është 

edhe arsya pse vullnetarisht nuk kanë mundur të ia paguajn. Sa i përket pagës 

mujore në lartësi të shumës prej 362.50 euro, nuk e konteston nga se kanë 

prova të mjaftueshme me të cilën e vërtetojn që paditësia të ketë pasur këtë 

pagë mujore në tremujorshin e fundit, po ashtu nuk e kontestojn as përvojën e 

punës prej 44 vite. 

Shepnzimet e procedurës nuk i kërkon. 

Me qëllim të vërtetimit të drejtë dhe të plotë të gjendjes faktike, lidhur me 

çështjen konkrete juridike, referuar nenit 7 dhe 8 te LPK-së, gjykata në 

procedurën e provave të shqyrtimit kryesor-publik nxori dhe administroi këto 

prova: vendimi mbi ndërprerjen e marrdhënies së punës e datës 02.10.2017, 

ankesa e datës 23.11.2017 drejtuar të paditurës, prova lidhur me lartësin e 

pagës mujore për paditësen dhe  pas  shqyrtimit  bashkërisht gjitha këtyre  

provave gjykata konstatoi  këtë gjendje: 

Fillimisht paditësi para ngritjes se padis ju ka drejtuar te paditurës me kërkesë  

te dt. 23.11.2017 për kompensimin e pagave jubilare dhe atyre përcjellëse pas 

pensionimit, ku te njëjtën e ka pranuar e paditura po me te njëjtën datë, 

mirëpo në shkresat e lëndës nuk ka dëshmi qe e paditura të ketë kthyer 

përgjigje. 

Nuk është kontestues  fakti qe  paditësi ka qene në marrëdhënie pune te e 

paditura dhe me datë 25.10.2017, iu është ndërprerë marrëdhënia e punës për 

shkak të arritjes së moshës për në pension, ky fakt vërtetohet nga vendimi i 

datës 02.10.2017 lëshuar nga e paditura. 

Nuk  është  kontestues  fakti se  lartësia  e pagës neto qe  paditësia e  ka  

realizuar nga e paditura para  pensionimit është shuma mujore prej 362.50 €, 



ku kjo vërtetohet nga deklarimi i paditëses ku këtë fakt nuk e ka kontestuar as 

e paditura. 

Lidhur me pretendimet e të autorizuares të paditurës sa i përket arsyes së 

mospërmbushjes së kërkesës lidhur me kompenzimin e pagave, për shkak të 
mungesës së mjeteve buxhetore, të njëjtat gjykata i refuzoi si të pa bazuara, 
pasi që është e drejtë e secilit në gëzimin e së drejtës për kompenzim të punës 

shumvjeqare, e drejtë kjo e cila parashihet edhe në Marrveshjen e Përgjithshme 
Kolektive. 

 
Gjykata për  vendosje  sipas  pikës  I te  dispozitivit sa  i  përket  pagesës  se  
dy  pagave ne  emër  te  shpërblimit  jubilar iu  referua  nenit 52 par 1 nën par. 

1.3 te  Marrëveshjes së Përgjithshme Kolektive me te  cilën  parashihet  se 
“punëmarrësi i cili  për  30 vjet  radhazi  dhe  pandërprerë  te përvojës se  

punës te  punëdhënësi  i fundit  t’i  njihet e  drejta  ne  shpërblim jubilar ne  
vlere-lartësia  te  tri  pagave  mujore  te  tij”, e ne rastin konkret paditësi ka qen 
i punësuar te e paditura për më shumë se 40 vite, ndërsa  gjykata me  rastin e 

vendosjes  ne  emër  te  kompensimit për  pagesën e tri  pagave  përcjellëse  për  
pension u  bazua  ne nenin  53 te  Marrëveshjes së Përgjithshme Kolektive  me  
te  cilën  parashihet “I punësuari, me rastin e pensionimit, gëzon të drejtën në 

pagesën përcjellëse në lartësi prej tri (3) paga mujore, qe i ka marr për tre (3) 
muajt te fundit. 

 
Bazuar  ne  nenin  52 dhe 53  te  Marrëveshjes së Përgjithshme Kolektive  

është  detyrim i  punëdhënësit  te  fundit  këtu  te  paditurës qe  ti  paguaj 

kompensimin për  dy  kategori  te  lartcekura. 

Vendimin që pala e  paditur t’i bartë shpenzimet e procedurës kontestimore, 

gjykata e ka mbështetur në dispozitat ligjore konform nenit 449 dhe 452 të 

Ligjit për Procedurën Kontestimore. Lartësia e  shpenzimeve të aprovuara, i 

referohet shpenzimeve 30 € ne emër te taksës për padi. 

 Gjykata aktgjykimin e saj e  bazoi  ne nenin 143 par 1 te LPK-se. 

 

GJYKATA THEMELORE NË MITROVICË 

C.nr.09/2019, datë 28.10.2019 

GJ Y Q T A R I 

                                                                                                   Skender Shala 

 

UDHEZIM MBI MJETIN JURIDIK: Kundër këtij aktgjykimi, lejohet e drejta ne 

ankese, ne afat prej 7 ditësh, nga dita e pranimit te të njëjtit, për Gjykatën e 

Apelit në Prishtine. Ankesa ushtrohet përmes kësaj Gjykate. 

 


