
 

REPUBLIKA E KOSOVËS/REPUBLIKA KOSOVA  
 

 
GJYKATA THEMELORE PRIZREN 

 

1 (4)  

 2
02

0:
00

21
59

 

Numri i lëndës: 2020:002158 

Datë: 16.09.2020 

Numri i dokumentit:     01118341 

C.nr.18/2020                                                                                                                  

      

 GJYKATA THEMELORE NË PRIZREN, Departamenti i Përgjithshëm, gjyqtari 

Gëzim Shehu, me bashkëpunëtorin profesional Shyqri Hoxha, në çështjen juridike 

kontestimore të paditëses  E.Gj nga Prizreni rr. “...” nr....,  kundër të paditurit Spitali i 

Përgjithshëm “...”, në Prizren, të cilin me autorizim e përfaqëson B.Sh nga Prizreni, për 

pagesën e shpërblimit jubilar dhe tri pagave përcjellëse me rastin e pensionimit, pas mbajtjes së 

shqyrtimit kryesor - publik, me datën 03.09.2020, mori këtë: 

 

 

A  K  T  G  J  Y  K  I  M 

 

I. REFUZOHET si e pabazuar kërkesëpadia e paditëses E.Gj nga Prizreni me të cilën 

ka kërkuar që të detyrohet i padituri Spitali i Përgjithshëm “...”, në Prizren,  që paditëses E.Gj, 

në emër të shpërblimit jubilar dhe pagesës përcjellëse në pension, t’ia paguaj shumën prej 

1,489.40 € me kamatë ligjore prej 8%, e cila do të llogaritet nga dita e ushtrimit të padisë, të 

gjitha në afat prej 15 ditësh pas plotfuqishmërisë së këtij aktgjykimi, nën kërcënimin e 

përmbarimit të detyrueshëm. 

 

II. Secila palë i bartë shpenzimet e veta procedurale.  

 

                                                               A  r  s  y  e  t  i  m 

 

Paditësja E.Gj nga Prizreni, pranë kësaj gjykate me datë 09 janar 2020, ka ushtruar padi 

për pagesën e pagave jubilare dhe kompensimin e përcjelljes në pension, kundër të paditurit 

Spitali i Përgjithshëm “...”, në Prizren. Në padi ka deklaruar se ka qenë në marrëdhënie tek pala 

paditëse në vendin e punës infermiere deri me datën 02.09.2013 për shkak të moshës 65 

vjeçare, është pensionuar nga puna. Përmes padisë ka kërkuar që në emër të pagave jubilare 

dhe pagave përcjellëse me rasin e pensionimit të i paguhet shuma prej 1.489,40 euro me 

kamatë ligjore prej 8% nga data e paraqitjes së padisë dhe kompensimin e shpenzimeve 

gjyqësore, e të gjitha këto në afat prej 15 ditësh nga plotfuqishmëria e aktgjykimit, nën 

kërcënimin e përmbarimit të dhunshëm. 

 

 Paditësja edhe gjatë shqyrtimit kryesor dhe fjalës përfundimtare ka deklaruar se 

qëndron në tërësi në padi dhe kërkesëpadi, dhe i ka  propozuar gjykatës që pas administrimit të 

provave të propozuara në padi, të aprovohet në tërësi kërkesëpadia  si e bazuar, dhe të 

detyrohet i padituri Spitali i përgjithshëm Prim,Dr.”...” që të kompensojnë pagat jubilare dhe 

përcjellëse.  
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I padituri në përgjigje në padi e ka kundërshtuar në tërsi kërkesëpadinë dhe pretendimet 

e palës paditëse me arsyetimin se Marrëveshja e përgjithshme kolektive ka hy në fuqi me datë 

01.01.2015, ndërsa paditëses ju ka ndërpre mardhënja e punës me datë 02.09.2013, kur kjo 

marrëveshje nuk ka qenë në fuqi, andaj paditëses nuk i takon e drejta në pagesën e shpërblimit 

jubilar, si dhe në tri pagat përcjellëse dhe për këtë arsye i ka kërkuar gjykatë që kërkesëpadinë 

e palës paditëse ta vlerësoj si të pabazuar. 

  

 I autorizuari i të paditurës në shqyrtimin gjyqësor dhe në fjalën përfundimtare ka 

deklaruar se mbetet në tërësi si në theksimet e thëna në përgjigjen në padi, duketheksuar se kjo 

padi njëherit është çështje e gjykuar nga Gjykata Themelore në Prizren me nr. C.nr.511/19 me 

dt.18.06.2019, gjithashtu është gjykuar edhe nga Gjykata e Apelit në Prishtinë me nr. Ac.nr. 

4845/19  me dt.06.11.2019, konform nenit 395 par.1 të LPK-ës duke  kundërshtuar në tërësi të 

gjitha pretendimet e palës në padi  paditësja E.Gj ka qenë në marrëdhënie pune në Spitalin e 

Prizrenit, dhe në bazë të sajë me nr.... të dt.02.09.2013 të parashtruar nga vetë paditësja ka 

kërkuar që ti ndërpritet marrëdhënia e punës sa i përket pagës për shpërblimet jubilare si dhe tri 

pagat përcjellëse paditëses me 02.09.2013 i ndërpritet marrëdhënia e punës  me kërkesën e saj. 

Marrëveshja e përgjithshme kolektive ka hyrë në fuqi me dt.01.01.2015, paditësja E.GJ në këtë 

kohë nuk ka pasur kontratë pune me Spitalin e përgjithshëm të Prizrenit, andaj sipas kësaj 

paditëses e drejta në pagesën e shpërblimit jubilar si dhe tri pagat përcjellëse dhe për këtë arsye 

kërkoj nga gjykata pasi që kjo çështje është e gjykuar një herë si  nga Gjykata Themelore dhe 

nga Gjykata e Apelit që kërkesëpadinë e paditëses lidhur me shpërblimet jubilare si dhe  tri 

pagat përcjellëse ta vlerësoj si të pa bazuar.  

 

Për vërtetimin e plotë dhe të drejtë të gjendjes faktike gjykata me propozimin e palëve 

ka zhvilluar procedurën dhe ka administruar këto prova: Vendimi me nr. ... të dt.02.09.2013 

për ndërprerjen e marrëdhënies së punës; Certifikata e kontributit pensional i dt.29.01.2019; 

Vërtetimi me nr. ...  të dt.09.09.2019, të lëshuar nga Ministria e Punës dhe Mirëqenës Sociale; 

Përgjigjja me nr. të referencës ... të dt.28.12.2018; Vendimi i inspektoratit të punës me 

nr.51/2018 të dt.15.02.2019; ankesa me numër të protokollit 204 të dt.12.02.2019; përgjigjja 

me numër të protokollit ... të dt.12.02.2019, e të përgjigjur nga e paditura me  dt.18.03.2019; 

aktvendimi  i Gjykatës së Apelit me nr.Ac.nr. ...  të dt.06.11.2019; Kërkesa për ndërprerjen e 

marrëdhënies të punës me dt.02.09.2013. 

  

Gjykata pas vlerësimit të pretendimeve të palëve ndërgjyqëse dhe provave të nxjerra në 

shqyrtimin gjyqësorë, në kuptim të nenit 8 të Ligjit për Procedurën Kontestimore (LPK), me 

kujdes dhe me ndërgjegje ka çmuar çdo provë veç e veç dhe të gjitha së bashku dhe ka gjetur 

se kërkesëpadia e paditëses është e pabazuar. 

 

Nga leximi i vendimit me Nr.amz.425 të datës 02.09.2013, të lëshuar nga Spitali 

Rajonal “...” në Prizren, gjykata ka vërtetuar faktin se marrëdhënia e punës në mes të palës 

paditëse dhe palës së paditur ka përfunduar me datën 02.09.2013 dhe atë me vetë kërkesën e 

palës paditëse. 

 

Nga leximi i çertifikatës së kontributit pensional dhe mbajtjes në burim të tatimit në 

paga e datës 29.01.2019, gjykata vërtetoi faktin se pala e paditur për periudhën tatimore nga 

muaji i gjashtë deri në muajin e tetë të vitit 2012 ka realizuar të ardhura bruto në shumën prej 

870.00 euro, ku për këtë të hyrë  punëdhënësi ka paguar kontributin pensional në shumën prej 

21.75 euro, punëtori- këtu paditësja nga kjo e hyrë ka paguar 21.75 euro në emër të kontributit 

pensional, dhe në emër të tatimimit nga kjo e hyrë – pagë janë paguar 31.77 euro, e që paga 
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neto nga zbritjet e pagesave të bëra në emër të kontributit pesnional dhe tatimit për këtë 

periudhë ka qenë 794.73 euro. 

 

Nga leximi i vërtetimit me nr.... të dt.09.09.2019, të lëshuar nga Ministria e Punës dhe 

Mirëqenjes Sociale, gjykata konstatoi se pala paditëse përmes këtij realizon të drejtën në 

pensionin kontributpagues, ku për këtë të drejtë i paguhen çdo muaj nga 198 euro nga Qeveria 

e Republikës së Kosovës. 

 

Nga leximi i vendimit të Inspektoratit të punës me nr.... të dt.15.02.2019, gjykata ka 

vërtetuar faktin se me anë të këtij vendimi është refuzuar ankesa me nr.... e datës 08.02.2019 e 

palës paditëse si e pabazuar me të cilën ka kërkuar kompensimin e tri pagave si formë të 

shpërblimit jubilar dhe të tri pagave përcjellëse me rastin e pensionimit. 

 

Nga leximi i ankesës të protokolluar  nr.204 të datës 12.02.2019, gjykata gjeti se pala 

paditëse ka atakuar vendimin e datës 28.12.2018 të nxjerrë nga Drejtoria e Spitalit të 

Përgjithshëm “...”, me të cilin vendim është refuzuar kërkesa e palës paditëse. Me ankesën e 

njëjta ka propozuar që vendimi i atakuar të anulohet dhe që organi i cekur në ankesë të merr 

vendim me të cilin do të i bëhen pagesa e tri pagave të fundit si shpërblim jubilar, si dhe tri 

pagave përcjellëse me rastin e pensionimit. 

 

Nga leximi i përgjigjes në ankese i Komisionit të Ankesave në SHSKUK, e datës 

18.03.2019, gjykata konstatoi se nga kjo shkresë vetëm është bërë njoftimi se komisioni i 

lartcekur nuk është kompetent për të vendosur lidhur me ankesën me nr.... të datës 12.02.2019 

e paraqitur nga ana e palës paditëse dhe se ka njoftuar se çdo institucion shëndetësor duhet të 

ketë komisionin për shqyrtimin e ankesave, andaj këtë ankesë duhet ta shqyrtoje Spitali i 

Përgjithshëm “...” në Prizren. 

 

Nga leximi i aktvendimi  i Gjykatës së Apelit me nr.Ac.nr.... të dt.06.11.2019, gjykata 

gjeti se me anë të këtij aktvendimi është refuzuar si e pathemeltë ankesa e palës paditëse dhe 

aktvendimi i Gjykatës Themelore në Prizren C.nr.511/19 i datës 14.08.2019, me të cilin ka 

vendosur që padinë e palës paditëse për shkak të mungesës së saj në senacë ta konsideroj të 

tërhequr, është vërtetuar. 

 

Me leximin e kërkesës për ndërprerjen e marrëdhënies të punës me dt.02.09.2013, të 

paraqitur nga ana e palës paditëse, është vërtetuar se në mënyrë vullnetare ka paraqitur kërkesë 

për ndërprerjen e punës dhe atë ky akt i ndërprerjes të bëhet me datën 02.09.2013. 

 

Nga të gjitha provat e administruara gjykata gjeti dhe erdh në përfundim se në mes të 

palëve ndërgjyqëse nuk ishte kontestuese fakti se paditësja ka qenë e punësuar tek i padituri 

dhe atë në pozitën e infermieres në repartin e Pediatrisë, dhe se ndërprerja e marrëdhënies së 

punës është bërë në mënyrë vullnetare nga ana e palës paditëse, ku me vendimin e të paditurit 

me nr. amz ... të dt.02.09.2013  i është ndërprerë përfundimisht marrëdhënia e punës dhe atë 

me datën 02.09.2013. 

 

Nga e gjithë procesi gjyqësor gjykata vërejti se çështje kontestuese në mes të palëve 

ndërgjygjëse ishte baza ligjore mbi të cilën paditëses do t’i takonte e drejta në paga jubilare dhe 

kompensimin e pagës përcjellëse në pension. 

 

Pas analizimit dhe vlerësimit të provave të administruara gjykata erdhi në përfundim se 

kërkesëpadia e paditëses është e pabazuar dhe e njëjta duhet të refuzohet. Kjo për faktin se 
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kërkesa për kompensimin e pagave jubilare dhe për përcjellje në pension është në kundërshtim 

me dispozitat ligjore në lidhje me zbatimin e nenit 44 të Kontratës së Përgjithshme Kolektive, 

pasi që kjo kontratë ka filluar të zbatohet me datën 01.01.2005 dhe zbatimi i saj ka vazhduar 

për tri vite, përkatësisht deri në fillim të vitit 2008, ku edhe të njëjtës i ka skaduar afati, ndërsa 

me skadimin e afatit kjo kontratë nuk ka veprim të mëtutjeshëm dhe nuk mund të zbatohet për 

raste të tjera.  

 

Ndërsa sa i përket Kontratës së Përgjithshme Kolektive e njëjta ka hyrë në fuqi me 

datën 01.01.2015 me mandat tre (3) vjeçar, e të cilës fuqia vepruese i ka përfunduar me datën 

01.01.2018, e që nga shkresat e lëndës gjykata gjeti se pala paditëse marrëdhënien e punës e ka 

ndërpre me datën 02.09.2013, pra para se të hy në fuqi kontrata e përmendur. E nga kjo rrjedhë 

se pala paditëse nuk mundet të i realizojë këto të drejta për të cilat pretendon,  pasi që parimisht 

dihet ( e as nuk e ka parapa në ndonjë dispozitë) që Kontrata në fjalë nuk ka veprim 

prapaveprues me të cilën do të rregulloheshin çështjet e njëjta edhe për periudha paraprake para 

se të hy në fuqi e njëjta, e përmes të së cilës pala paditëse do të vinte deri te realizimi i 

kërkesave të saja si në petitum të padisë. Si rrjedhojë, në kohën e ndërprerjes së punës nga ana 

e paditëses, ka munguar baza ligjore për kompensimin e të ardhurave në emër të pagave 

jubilare, dhe kompensimin e pagave përcjellëse me, pasi kontrata e përgjithshme kolektive 

është përtërirë dhe ka filluar të zbatohet prej datës 01.01.2015. 

 

Si përfundim, gjykata vendosi që kërkesëpadinë e paditësit ta refuzojë si të pa bazuar, 

pasi që e njëjta është në kundërthënie me faktet e treguara në padi dhe nuk gjen mbështetje 

ligjore në bazën ligjore të cilën ka pretenduar paditësi.  

 

Vendimi mbi shpenzimet procedurale është bazuar konform nenit 450 të LPK-së.  

 

Nga të lartcekurat gjykata vendosi si në dispozitiv të këtij aktgjykimi, konform nenit 

143 të LPK-së. 

 

 

GJYKATA THEMELORE NË PRIZREN 

Departamenti i Përgjithshëm  

C.nr. 18/20, datë 03.09.2020  

 

 

B. Profesional,                                   Gj y q t a r i,  

Shyqri Hoxha                                                  Gëzim Shehu 

 

 

 

 

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

në afat prej 7 ditësh, nga dita e marrjes së të njëjtit, Gjykatës së Apelit në Prishtinë, përmes 

kësaj Gjykate. 

 

 

 

 


