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Numri i lëndës: 2021:053949 

Datë: 21.12.2022 

Numri i dokumentit:     03784361 

 

C.nr.423/2021 

 

GJYKATA THEMELORE NË PRIZREN-Departamenti i përgjithshëm, Divizioni 

Civil, gjyqtari Taulant Rexhëbeqaj, me bashkëpunëtoren profesionale H.D. në çështjen juridike 

kontestimore të paditësit A.R. nga Prizreni, me nr. personal .... të cilin me autorizim e përfaqëson 

av. F.S. nga Gjilani, kundër të paditurës Sh.S.K.U.K. – Qendra e Shëndetit Mendor me Shtëpitë 

për Integrim në Bashkësi, në Prizren, të cilën me autorizim e përfaqëson B.L. nga Prizreni, me 

objekt të padisë kompensimi i shpërblimit jubilarë, vlera e kontestit 1,845.81 euro, jashtë seance, 

me datë 21.12.2022, mori këtë:  

 

A K T G J Y K I M 

 

I. REFUZOHET si e pabazuar kërkesëpadia e paditësit A.R. nga Prizreni, me të cilën 

ka kërkuar që të “APROVOHET kërkesëpadia e paditësit A.R. nga Prizreni, si e bazuar. 

DETYROHET e paditura Qendra e Shëndetit Mendor me Shtëpitë për Integrim në Bashkësi, që 

paditësit A.R. të i’a paguaj shumën prej 1,845.81 euro, në emër të shpërblimit jubilar në vlerë të 

1 (një) page mujore, me kamatë ligjore prej 8% nga dita e paraqitjes së padisë e deri në pagesën 

definitive si dhe shpenzimet e procedurës gjyqësore dhe atë 20.00 euro për takes gjyqësore dhe 

104.00 euro për përpilimin e padisë, të gjitha këto në afat prej 7 ditëve nga plotfuqishmëria e 

aktgjykimit, nën kërcënimin e përmbarimit të dhunshëm”. 

 

 

II. Secila palë i bartë shpenzimet e veta procedurale.  

 

 

A r s y e t i m  

 

Paditësi A.R. nga Prizreni, përmes të autorizuarit të tij av. F.S. nga Gjilani, pranë kësaj 

gjykate, me dt.23.03.2021, ka parashtruar padi, kundër të paditurës Sh.S.K.U.K. – Qendra e 

Shëndetit Mendor me Shtëpitë për Integrim në Bashkësi, në Prizren, me objekt të padisë 

kompensimin e shpërblimit jubilarë, vlera e kontestit 1,845.81 euro. 

 

I autorizuari i paditësit në padi ka theksuar se paditësi A.R. nga Prizreni, është në 

marrëdhënie pune si kryeinfermierë në Qendrën e Shëndetit Mendor me Shtëpitë për Integrim 

në Bashkësi në Prizren, me mbi 30 vite përvojë pune. Sipas te autorizuarit të paditësit, bazuar në 

dispozitat e Kontratës Kolektive Sektoriale, nenit 17, par.3, nën par.3.3, paditësi i është drejtuar 

të paditurës si punëdhënëse me kërkesën verbale që t’ia paguaj shpërblimin jubilar për punën 

mbi 30 vite. E paditura, përkundër faktit se e ka pranuar kërkesën e paditësit, përveç 

pretendimeve se do ta paguajnë këtë pagesë pas rishikimit të   buxhetit, e njëjta deri më tani 
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asnjëherë nuk e ka paguar. Në fund gjykatës i ka propozuar që padinë dhe kërkesëpadinë e 

paditësit ta aprovojë në tërësi si të bazuar.  

E paditura, përmes të autorizuarit të saj, në përgjigjen në padi e ka kontestuar në tërësi 

padinë dhe kërkesëpadinë e paditësit. Sipas të njejtit paditësi marrëdhënien e punës tek e paditura 

e ka filluar me dt.01.10.2002, ndërsa 10 vite të përvojës së punës i ka mbushur me 01.10.2012. 

Po ashtu ka theksuar se kërkesa e paditësit është parashkruar, pasi bazuar në Ligjin e punës, 

nr.03/L-212, neni 87, të gjitha kërkesat nga marrëdhënia e punës në para, parashkruhen brenda 

afatit prej tri (3) viteve. Sipas tij me dispozitat e nenit 52 të MPKK, është paraparë e drejta e ë 

punësuarit në shpërblimin jubilar dhe atë për 10, 20 dhe 30 vite të përvojës së punës së 

pandërprerë tek punëdhënësi i fundit, në shumën prej 1, 2 ose 3 pagave mujore të tij. Sipas tij 

bazuar në të lartcekurat paditës si marrëdhënien e punës e ka filluar me 01.10.2002, me çka mund 

të konstatojmë se 10 vite të përvojës së punës i ka mbushur me dt.01.10.2012, andaj edhe ky ka 

qenë viti jubilar i tij. Në këtë vit paditësi nuk e ka paraqitur kërkesën e tij për shpërblimin jubilar, 

andaj edhe kemi të bëjmë me parashkrim të kërkesës. Në fund gjykatës i ka propozuar që padinë 

dhe kërkesëpadinë e paditësit ta refuzojë në tërësi si të pabazuar. 

 

Për vërtetimin e drejtë dhe të plotë të gjendjes faktike, gjykata ka vlerësuar provat si në 

vijim: vërtetimin me numër amz.02, të datës 04.03.2021, kontratën e marrëdhënies së punës me 

numër 01/2019, të datës 01.02.2019, e lidhur mes këtu paditësit A.R. dhe të paditurës Qendra e 

Shëndetit Mendor me Shtëpitë për Integrim në Bashkësi, në Prizren dhe listën e pagave me 

nr.EM00037192, të lëshuar nga buxheti i Republikës së Kosovës.  

 

Gjykata pas vlerësimit të provave të nxjerra në kuptim të nenit 8 lidhur me nenin 399 

par.1 të Ligjit të Procedurës Kontestimore (LPK), me kujdes dhe me ndërgjegje ka çmuar çdo 

provë veç e veç dhe të gjitha ato së bashku, ka gjetur se kërkesëpadia e paditësit është e 

pathemeltë. 

 

Për gjykatën dhe palët ndërgjyqëse nuk ishte kontestues fakti se paditësi është në 

marrëdhënie pune, i caktuar në vendin e punës Kryeinfermier në Qendrën e Shëndetit Mendor 

me Shtëpitë për Integrim në Bashkësi, në Prizren dhe i njëjti deri me datën 04.03.2021, i ka 

arritur gjithsej 18 vite, 5 muaj dhe 3 ditë përvojë pune, fakt ky i vërtetuar nga provat (vërtetimi, 

kontrata e punës) të cilat gjinden në shkresat e lëndës, e të dorëzuara nga pala paditëse. 

   

Pas analizimit dhe vlerësimit të provave të cilat gjenden në shkresat e lëndës, gjykata 

erdhi në përfundim se kërkesëpadia e paditësit është e pabazuar dhe e njëjta duhet të refuzohet. 

Kjo për faktin se kërkesa për kompensimin e pagës jubilare është në kundërshtim me dispozitat 

ligjore përkitazi në lidhje me zbatimin e nenit 2 të Kontratës së Kolektive Sektoriale, në të cilën 

pala paditëse e ka bazuar kërkesën e tij, pasi që kjo kontratë ka filluar të zbatohet me datën 

12.06.2018 dhe zbatimi i saj ka vazhduar për tri vite, përkatësisht deri me datën 12.06.2021, 

ndërsa paditësi padinë e ka paraqitur me datën 23.03.2021. Po ashtu në bazë të të cekurave në 

padi dhe në provat të cilat gjinden në shkresat e lëndës, i padituri 10 vite të përvojës së punës i 

ka arritur rreth vitit 2012, pra para hyrjes në fuqi të Kontratës Kolektive Sektoriale, me nr. të 

njësisë 01, nr. prot.05-3815, të dt.12.06.2018, të nënshkruar në mes të Ministrisë së Shëndetësisë 

dhe Federatës së Sindikatave të Shëndetësisë së Kosovës, e cila ka hyrë në fuqi me datë 

12.06.2018, në të cilën i njëjti e bazon kërkesëpadinë e tij. Bazuar në nenin 2 të Kontratës 

Kolektive Sektoriale, me nr. të njësisë 01, nr. prot.05-3815, të dt.12.06.2018, i cili thotë se “Afati 

i aplikimit të kësaj kontrate është në kohëzgjatje prej 3 vjet nga data e lidhjes së saj, respektivisht 

nga momenti i nënshkrimit nga palët në këtë kontratë. Kjo kontratë do të gjen zbatim edhe pas 

afatit të paraparë, përkatësisht deri në lidhjen e aktit të ri.”. që do të thotë se e njëjta ka filluar 

të zbatohet me datën 12.06.2018 dhe për këtë arsye kërkesëpadia e paditësit refuzohet si e 
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pabazuar. Gjykata në kuptim të nenit 253.2 të LPK-së nuk është e lidhur me bazën juridike të 

kërkesëpadisë dhe mbi këtë bazë ka shqyrtuar të dhe marrëveshjen e përgjithshme kolektive të 

Kosovës (MPKK) e cila ka qenë fuqi prej 01.01.2015 e deri   31.12.2017 në kuptim të nenit 90 

par.4 të Ligjit të Punës(LP) nr. 03/L-212, pra kërkesa e paditësit në kuptim të nenit 52 të MPKK-

së  ka qenë e arritshme nga data 01.01.2015 dhe mbi këtë bazë duke u nisur në prapësimet e palës 

së paditur në përgjigje në padi gjykata ka konstatuar se kërkesa e paditësit është parashkruar 

duke u bazuar në nenin 87 të LP-së ku parashihet që “Të gjitha kërkesat nga marrëdhënia e 

punës në para, parashkruhen brenda afatit prej tri (3) vitesh, nga dita e paraqitjes së kërkesës.” 

Pasi që padia është parashtruar më datë 23.03.2021, pas 6 vitesh pasi që kërkesa ka qenë e 

arritshme. Në bazë Vërtetimit të lëshuar nga Qendra e Shëndetit Mendor në Prizren konstatohet 

se paditësi ka 18 vite, 5 muaj e 3 ditë pune në këtë institucion,  ka filluar punë nga data 

01.10.2002 e që vitin jubilar prej 10 vite përvojë pune ka arritur më datë 01.10.2012. Mirëpo 

duke marrë për bazë se drejta për të kërkuar shpërblim buron nga neni 52 i marrëveshjen e 

përgjithshme kolektive të Kosovës. Andaj gjykata konstaton se nga data 01.01.2015 ka filluar të 

rrjedh edhe afati i parashkrimit të kërkesës së paditësit.       
 

Gjykata me rastin e vendosjes, jashtë seancës gjyqësore, është bazuar në dispozitën e nenit 399 

par.1 të LPK-së, e cila dispozitë përcakton: “Kur gjykata, pasi t’i arrijë përgjigja në padi, 

konstaton se nga faktet e treguara në padi nuk del themelësia e kërkesëpadisë, atëherë ajo do te 

jep vendimin meritor me të cilin refuzohet si e pathemeltë kërkesëpadia ”. 

 

Vendimi mbi shpenzimet procedurale është marrë konform nenit 450 të LPK-së, ku është 

obliguar që secila palë ti bartë shpenzimet e veta, pasi që e paditura nuk i ka kërkuar shpenzimet 

procedurale.    

 

Nga të lartcekurat, gjykata vendosi si në dispozitiv të këtij aktgjykimi, konform nenit 143 dhe 

nenit 399 të Ligjit të Procedurës Kontestimore (LPK). 

 

GJYKATA THEMELORE NË PRIZREN 

Departamenti i Përgjithshëm-Divizioni Civil 

C.nr.423/2021, datë 21.12.2022 

 

Gj y q t a r i 

__________________________ 

Taulant Rexhëbeqaj 

 

 

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

në afatin prej 7 ditëve, pas pranimit të tij, Gjykatës së Apelit të Kosovës në Prishtinë, përmes 

kësaj gjykate. Ankesa duhet të paraqitet në kopje të mjaftueshme për palët dhe gjykatën.  


