
 

 

REPUBLIKA E KOSOVES REPUBLIKA KOSOVA 

REPUBLIC OF KOSOVO 

 C.nr. 353/20 

GJYKATA THEMELORE NE MITROVICE-DEGA NE VUSHTRRI-Departamenti I 

Pergjithshem-Divizioni Civil, si kontestimore e perbere nga Gjykatesi Individual 

Besnik Feka, ne çeshtjen juridike te paditesit H. A. nga Vushtrria, te cilen me 

autorizim e perfaqeson av. Ruzhdi Maloku, kunder te paditures Spitali Sh. Z. ne 

Vushtrri, per shkak te pageses se 2 pagave jubilare ne shume totale prej 1,673.90, 

gjykata pas mbajtjes se seances kryesore publike ne prezence te te autorizuarit te 

paditesit e ne mungese te te paditures me date 03.08.2020, nxjerr kete: 

A K T GJ Y K I M 

I.APROVOHET PJESERISHT kerkesepadia e paditesit H. A. nga Vushtrria, ashtu qe: 

II.OBLIGOHET e paditura Spitali “Sh. Z.” me seli ne Vushtrri qe paditesesHazbije 

Avdiu nga Vushtrria ne emer te pageses se 2 pagave jubilare per 23 vite pervoje pune, 

ne lartesi te pages neto t’ia paguaje shumen totale prej 1,671.22 euro (njemije e 

gjashteqind e shtatedhjete e nje euro e njezet e dy cent), me kamate ligjore prej 

8% vjetore duke filluar nga data e nxjerrjes se ketij aktgjykimi 03.08.2020, e gjer ne 

pagesen definitive te detyrimit. 

III.OBLIGOHET e paditura qe ne emer te pageses se shpenzimeve procedurale, 

paditesit t’ia paguaje shumen prej 269 euro, dhe ate ne emer te perpilimit te padise 

nga I autorizuari I tij shumen prej 104 euro, ne emer te 1 seance gjyqesore shumen 

prej 135 euro, ne emer te takses gjyqesore per padi shumen prej 30 euro, te gjitha 

keto ne afat prej 15 ditesh nga dita e plotefuqishmerise se ketij aktgjykimi, nen 

paralajmerimin e permbarimit te detyrueshem. 

IV.Pjesa tjeter e kerkesepadise se paditeses per kompensim jubilar ne shume prej 

2.68 euro, REFUZOHET E PATHEMELTË. 

A r s y e t i m 

Paditesja, H. A. nga Vushtrria permes te autorizuarit te tij av. Ruzhdi Maloku ka 

parashtruar padi per pagesen ne emer te 2 pagave te shperblimeve jubilare kunder te 

paditures Spitali “Sh. Z.” me seli ne Vushtrri, ne shume totale te pages bruto shumen 

prej 1,673.90 euro, me kamate ligjore dhe shpenzimet e procedures. 



E paditura nuk ka ushtruar pergjigjje ne padi. 

Gjykata ka caktuar seancen pergatitore e me pas edhe ate te seances per shqyrtim 

kryesor te çeshtjes ku kane prezentuar I autorizuari I paditesit av. Ruzhdi Maloku 

ndersa ka munguar e paditura Spitali Sh. Z. ne Vushtrri, I cili eshte ftuar me rregull 

nga flekthesa e dt:17.06.2020 dhe mungesen nuk e ka arsyetuar, ashtu qe, seanca 

gjyqesore ka vazhduar te mbahet ne mungese te te paditures. 

Ne fjalen perfundimtare I autorizuari I paditeses deklaroi se mbetem ne teresi prane 

padise dhe kerkesepadise I propozoj gjykates qe te njejten ta aprovoi ne teresi. 

Shpenzimet e procedures bashke me kamate I kerkoi. 

Gjykata, ne proceduren e leximit te provave lexoi:vertoi: listen e pagave per paditesin, 

vertetimin per pervojen e punes, akt emerimin e paditesit dhe pas shqyrtimit 

bashkarisht te te gjitha provave, konstatoi: 

Nuk eshte kontestues fakti qe paditesi eshte ipunesuar te e paditura “Spitali Sh. Z.” 

ne Vushtrri ne vendin e punes Shefe e njesise se financave, dhe I njejti ka pervoje 

pune prej 23 viteve. 

Nuk eshte kontestues fakti qe paditesi I eshte drejtuar te paditures me kerkese me 

shkrim per pagesen e pagave percjellese dhe jubilare, mirepo, e paditura e ka njoftuar 

se nuk mund te paguhen ne mungese te mjeteve financiare te te paditures. 

Nuk eshte kontestues fakti qe lartesia e pages neto qe paditesi realizon te e paditura 

eshte paga ne shume prej 835.61 euro. 

Gjykata pas shqyrtimit te provave ne shkresat e lendes, referuar nenit 17, par.3, 

nenpar.3.2 te Kontrates Sektoriale te Shendetesise, ne te cilin percaktohet “Për 20 

vjet të përvojës në punë në institucione shëndetësore, te punëdhënësi i fundit, 

në vlerë të dy paga mujore të tij”, ndersa ne nenin 17, par.4 te kesaj kontrate 

percaktohet “Punëdhënësi i fundit është ai që paguan shpërblime jubilare. 

Shpërblimi jubilar, paguhet në afat prej një muaji, pas plotësimit të kushteve 

nga ky paragraf”. 

Gjykata, mbi bazen e sipercekur ligjore, gjeti se paditesit I takon e drejta ne 

kompensim te shperblimit jubilar si I punesuar te e paditura edhe pse I njejti eshte 

sherbyes civil, me arsyetimin si ne vijim: 

Referuar kompetencave te percaktuara me Ligjit per  Keshillin e Pavarur Mbikeqyres 

nr. 06/L -048, nenit 6, par.1, nen par.1.1, 1.2 dhe 1.3 te ketij neni ku percaktohen 

funskionet e Keshillit ne mes tjerash parashihen “ Për mbikëqyrjen e zbatimit të 

rregullave dhe parimeve të legjislacionit për shërbimin civil,Këshilli ka këto funksione 

themelore:, shqyrton dhe merr vendime për ankesat e nëpunësve civil dhe kandidatëve 

për pranim në shërbimin civil; mbikëqyrë procedurën e përzgjedhjes dhe vendos nëse 

emërimet e nëpunësve civil të nivelit të lartë drejtues dhe të nivelit drejtues, janë 



zhvilluar në pajtim me rregullat dhe parimet e legjislacionit për shërbimin civil; 

monitoron institucionet e administratës publike që kanë të punësuar nëpunës 

civil,lidhur me zbatimin e rregullave dhe parimeve të legjislacionit për shërbimin civilë, 

ndersa lidhur me kompetencat e keshillit te percaktuara me nenin 7 par.1 nenpar. 

Nga 1.1 deri ne 1.6 te ketij neni percaktohet “1. Me qëllim të ushtrimit të funksioneve, 

Këshilli ka të drejtë të: vizitojë çdo institucion që ka të punësuar nëpunës civil; ketë 

qasje dhe të kontrollojë dosjet dhe çdo dokument lidhur me zbatimin e rregullave dhe 

parimeve të legjislacionit për shërbimin civil;  intervistojë çdo nëpunës civil, i cili mund 

të ketë informata që kanë rëndësi të drejtpërdrejtë për ushtrimin e funksioneve të 

Këshillit; kërkon dhe merr nga institucionet çdo informacion të nevojshëm për 

kryerjen e detyrave të tij; organizon seanca profesionale, dhe nxjerr vendime, 

udhëzime, qëndrime dhe rekomandime”. Gjykata nisur nga kjo referuar te 

lartecekurave gjeti se Keshilli I Pavarur Mbikeqyres ka kompetence vetem sa I perket 

procedures se rekrutimit ne sherbimin civil, perveç kompetencave tjera te lartecituara, 

porse, jo edhe kompensimin material te pagave apo bebeficioneve tjera qe dalin nga 

Ligji per Sherbimin Civil apo akte tjera nenligjore qe rregullojne fushen e sherbyesve 

civil ngase, kjo kompetence gjyqesore I takon gjykates, ashtu qe, referuar edhe nenit 2, 

par.2.3 te Ligjit per Procedure Kontestimore ne te cilin percaktohet “Gjykata nuk 

mund të refuzojë shqyrtimin dhe vendosjen mbi kërkesat që janë në 

kompetencën e saj”, ne lidhje me nenin 18, par.1 te te njejtit ligj, ku parashihet 

“Gjykata, sipas detyrës zyrtare, gjatë gjithë procedurës kujdeset nëse zgjidhja e 

kontestit hynë ose jonë kompetencën gjyqësore”,  po ashtu edhe ne nenin 4 par.2 

te Kontrates Kolektive Sektoriale te Shendetesise ne fushen e zbatimit te saj 

percaktohet “2. Fushë zbatimi i KKS-së ushtron efekt tek punëtorët shëndetësor 

dhe administrativ në institucione shëndetësore.”, andaj, gjykata mbi bazen e kesaj 

gjeti se edhe pse ky fakt nuk eshte kundershtuar nga e paditura, megjithate per 

gjykaten eshte e nevojshme te percaktohet se mbi bazen e arsyeve te dhena me larte, 

edhe pse paditesi hyn ne kategorine e shrbimit civil, I njejti si punetor administrativ te 

e paditura I gezon te drejtat qe dalin nga kjo kontrate siç eshte edhe e drejta ne 

shperblim jubilar si ne dispozitiv te ketij aktgjykimi. 

Per shpenzimet e procedures, u vendos ne baze te nenit 452, par.2 te LPK-se, dhe 

gjykata vendosi qe te gjitha shpenzimet e procedures te bien ne barre te te paditures. 

Gjykata, me rastin e aplikimit te kamates ligjore, iu referua nenit 382, par.1 dhe 2 te 

Ligjit per Marredheniet e Detyrimeve nr. 04/L-077, ne te cilen parashihet “   Debitori 

që vonon në përmbushjen e detyrimit në të holla debiton, përpos borxhit 

kryesor, edhe kamatën, ndersa ne par.2 te te njejtit nen parashihet “Lartësia e 

kamatëvonesës është tetë përqind (8%) në vit, përveç nëse parashihet ndryshe 

me ligj të veçantë, poashtu sa i përket afatit te rrjedhjes se kamatëvonesës, gjykata 

iu referua aktgjykimit te Gjykates Supreme te Kosoves Rev.nr. 284/2019, dt: 

07.10.2019, ku përcaktohet se rrjedhja e kamatëvonesës per detyrimet ne te holla, 

përcaktohet nga data e nxjerrjes se vendimit te shkalles se pare. 



Gjykata, lidhur me piken IV te dispozitivit, gjeti se kjo pjese e kerkesepadise nuk 

gezon mbrojtje ligjore, per faktin se paditesit paga jubilare I njihet ne lartesi te pages 

neto dhe jo ne lartesi te asaj bruto apo pages baze, apo kerkese mbi kete lartesi, 

andaj, mbi kete baze, çdo tejkalim I pages neto ne emer te shperblimit jubilar, mbi 

bazen e sipercekur ligjore eshte I pabazuar dhe duhet refuzuar si I tille. 

Prandaj, mbi bazen e te cekura me larte, gjykata vendosi si ne dispozitiv te ketij 

aktgjykimi. 

GJYKATA THEMELORE NE MITROVICE-DEGA NE VUSHTRRI 

Departamenti I Pergjithshem-Divizoni Civil 

C.nr. 353/20, dt: 03.08.2020 

 GJ Y K A T E S I 

    Besnik Feka 

UDHEZIM MBI MJETIN JURIDIK: Kunder ketij aktgjykimi, lejohet e drejta ne ankese, 

ne afat prej 15 ditesh, nga dita e pranimit te ketij aktgjykimi, Gjykates se Apelit ne 

Prishtine. Ankesa ushtrohet permes kesaj gjykate. 

 


