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Ac.nr.7325/2021 

 

 

GJYKATA E APELIT E KOSOVËS NË PRISHTINË, në kolegjin e përbërë nga gjyqtarët Nora 

Bllaca-Dula, kryetare, Halide Reka dhe Arsim Hamzaj, anëtarë, në çështjen juridike 

kontestimore të paditëses Xh.J nga Gjilani, të cilin sipas autorizimit e përfaqëson av. V.K nga 

Gjilani, kundër të paditurës Spitali i Përgjithshëm në Gjilan, të cilën sipas autorizimit e 

përfaqëson Sevdail Ahmeti nga Gjilani, për kompensimin e pagave jubilare, duke vendosur sipas 

ankesës së të paditurës e paraqitur kundër Aktgjykimit të Gjykatës Themelore në Gjilan, 

C.nr.716/2020, i datës 05.07.2021, në seancën e kolegjit të mbajtur me datë 17.01.2023, mori 

këtë:  

 

A K T G J Y K I M 

 

 

I. APROVOHET e themeltë ankesa e të paditurës Spitali i Përgjithshëm Gjilan, me seli në Gjilan, 

NDRYSHOHET aktgjykimit të Gjykatës Themelore në Gjilan, Departamenti i Përgjithshëm, 

C.nr.716/2020, i datës 05.07.2021 dhe gjykohet si vijon: REFUZOHET kërkesëpadia e paditëses 

Xh.J nga Gjilani, me të cilën ka kërkuar që të detyrohet e paditura Spitali i Përgjithshëm Gjilan, 

me seli në Gjilan, që paditëses në emër të shpërblimit jubilar në vlerë prej 3 pagave mujore  t’ ia 

paguaj shumën në lartësi prej 1,305.21 €, me kamatë ligjore nga dita e paraqitjes së padisë e deri 

në pagesën definitive, të gjitha këto në afat prej 7 ditëve pas plotfuqishmërisë së këtij aktgjykimi, 

nën kërcënim të përmbarimit të dhunshëm.  

II. Secila palë i bartë shpenzimet e veta procedurale. 

 

 

A r s y e t i m 

 

 

Gjykata e shkallës së parë me aktgjykimin e ankimuar C.nr.716/2020, i datës 05.07.2021 ka 

vendosur:  
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‘‘I.Aprovohet si e bazuar kërkesëpadia e paditëses Xh.J nga Gjilani dhe detyrohet e paditura 

Spitali i Përgjithshëm në Gjilan, që paditëses Xh.J nga Gjilani t’ia paguajë shumën në lartësi 

prej 1,305.21 € (njëmijë e treqind e pesë euro e njëzet e një cent), në emër të tri (3) pagave 

jubilare, me kamatë ligjore prej 8 %, duke llogaritur nga dita e paraqitjes të padisë e deri në 

pagesën definitive, të gjitha këto në afat prej 7 ditësh, pas plotfuqishmërisë së këtij aktgjykimi 

nën kërcënim të përmbarimit të dhunshëm. 

II. Detyrohet e paditura Spitali i Përgjithshëm në Gjilan që paditëses t’ia kompensojë shpenzimet 

e procedurës kontestimore në lartësi prej 395 €, në afat prej 7 ditë, pas pranimit të këtij 

aktgjykimi në pasojat e përmbarimit të dhunshëm ligjor.” 

 

Kundër këtij aktgjykimi, e paditura në afat ligjor ka paraqitur ankesë për shkak të vërtetimit të 

gabuar dhe jo të plotë të gjendjes faktike, si dhe zbatimit të gabuar të së drejtës materiale, me 

propozim për Gjykatën e Apelit që të aprovojë ankesën e të paditurës në tërësi si të bazuar dhe 

ta anulojë aktgjykimin e Gjykatës Themelore në Gjilan, C.nr.716/2020 të datës 08.07.2021, ashtu 

që lënda t’i kthehet gjykatës së shkallës së parë në rigjykim dhe rivendosje. 

 

Ndaj kësaj ankese paditësja përmes të autorizuarit të saj ka paraqitur përgjigje në ankesë në të 

cilën i ka kundërshtuar në tërësi si të pathemelta pretendimet e palës së paditur me propozim që 

Gjykata e Apelit të Kosovës ta refuzojë si të pabazuar ankesën e të paditurës Spitali i 

Përgjithshëm në Gjilan dhe ta vërtetojë aktgjykimin e Gjykatës Themelore në Gjilan, 

C.nr.716/2020 të datës 08.07.2021, si dhe ta detyrojë të paditurën që paditëses t’ia paguajë 

shumën prej 208 euro, në emër të përpilimit të përgjigjes në ankesë. 

 

Gjykata e Apelit si gjykatë e shkallës së dytë, pas vlerësimit të pretendimeve ankimore lidhur 

me aktgjykimin e atakuar, në mbështetje të dispozitës së nenit 194, 195 dhe 200 të Ligjit për 

Procedurën Kontestimore (LPK), ka gjetur se: 

 

Ankesa e të paditurës është e pathemeltë. 

 

Nga shkresat e lëndës rezulton se paditësja, përmes të autorizuarit të saj, në gjykatën e shkallës 

së parë ka paraqitur padi me datë 11.03.2020, kundër të paditurës Spitali i Përgjithshëm Gjilan, 

me seli në Gjilan dhe në seancën përgatitore ka bërë precizimin e kërkesëpadisë me të cilën ka 

kërkuar që të aprovohet kërkesëpadia e paditëses dhe të detyrohet e paditura që paditëses t’ia 

paguajë në emër të kompensimit për shpërblim jubilar shumën totale prej 1,305.21 0 €, me 

kamatë ligjore nga dita e ushtrimit të padisë, si dhe shpenzimet e procedurës. 

 

E paditura, përmes të përfaqësuesit të saj, në seancën përgatitore e ka kundërshtuar në tërësi 

padinë dhe kërkesëpadinë e paditëses duke theksuar se paditëses nuk i takon shpërblimi jubilar 

pasi që paditësja ka themeluar marrëdhënie të punës në 01.04.1982 dhe vitin jubilar e ka mbushur 

në vitin 2012 në kohën kur nuk ka qenë në fuqi asnjëra marrëveshje kolektive, ndërsa 

Marrëveshja e Përgjithshme Kolektive e Kosovës ka hyrë në fuqi me dt. 01.01.2015 dhe nuk ka 

fuqi prapavepruese, por edhe sikur të kishte ekzistuar një marrëveshje për kompensim, kërkesa 

e paditëses është parashkruar, andaj propozon që kërkesëpadinë dhe padinë e paditëses ta 

refuzojë si të pabazuar. 
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Gjykata e shkallës së parë duke vepruar sipas padisë së paditëses, pas shqyrtimit dhe 

administrimit të provave të paraqitura nga palët ndërgjyqëse dhe atyre të nxjerra në seancat e 

mbajtura gjyqësore, si dhe të gjitha shkresave tjera të lëndës, ka nxjerrë aktgjykimin e atakuar 

nr.716/2020 të datës 08.07.2021, me të cilin e ka aprovuar si të bazuar kërkesëpadinë e paditëses, 

duke vendosur më decidivisht si në dispozitiv të aktgjykimit të atakuar.   

 

Në arsyetim të aktgjykimit të atakuar gjykata ka theksuar se nga provat e administruara dhe nga 

deklaratat e palëve ndërgjyqëse ka vërtetuar faktin se nga kontrata e punës me nr.1927 e dt. 

31.12.2012 e lidhur në mes të paditurës dhe paditësit, rezulton se paditësi është në marrëdhënie 

pune me detyra dhe përgjegjësi të punës si infermiere në Poliklinikë në Spitalin e Përgjithshëm 

në Gjilan. Ndërkaq nga libreza e punës nr.26837/80, dt.18.03.1980, gjykata vërtetoi se paditësja  

është punësuar që nga dt. 02.03.1981 si mami. Lidhur me lartësinë e kërkesëpadisë, për lartësinë 

e kompensimit për pagat jubilare gjykata e mbështeti në listën e pagave që ka realizuar paditësja, 

nga e cila konstatohet se paga e të njëjtës ka qenë 490.62 €. Lidhur me bazën juridike të 

kërkesëpadisë gjykata ka vendosur duke u mbështetur në Kontratën Sektoriale të Shëndetësisë, 

nenin 4 par.3, nenin 17 par.3 nënpar. 1.12.2, nenin 87 të LP-së dhe nenin 245 të LMD-së, për 

kamatën ka vendosur në pajtim me nenin 382 të LMD-së, ndërsa për shpenzimet e procedurës 

në bazë të nenit 452.1 dhe 463 të LPK-së. 

 

Gjykata e Apelit të Kosovës, nisur nga kjo gjendje e çështjes, vlerëson se qëndrimi dhe 

përfundimi juridik i gjykatës së shkallës së parë është i drejtë dhe i ligjshëm, pasi që  aktgjykimi 

i atakuar nuk është i përfshirë në shkelje thelbësore të dispozitave të procedurës kontestimore 

nga neni 182 paragrafi 2, pika (b), (g), (j), (k) dhe (m) e LPK-së, për të cilat shkaqe Gjykata e 

Apelit  kujdeset sipas detyrës zyrtare në kuptim të dispozitës së nenit 194 të LPK-së, mirëpo nga 

gjendja e vërtetuar faktike, e drejta materiale nuk është aplikuar drejtë për të cilin shkak 

aktgjykimi i ankimuar është dashur të ndryshohet dhe të refuzohet kërkesëpadia e paditëses, për 

arsye se: 

Gjykata e Apelit gjen se paditësja vitet jubilare të 30-ta e ka mbushur në vitin 2011, ashtu që në 

atë periudhë edhe i ka lindur e drejta për të kërkuar kompensimin e pagës jubilare nga e paditura, 

mirëpo në periudhën kur paditësja i ka mbushur vitet jubilare, nuk ka ekzistuar fare kontratë 

kolektive në fuqi, andaj nuk ka bazë ligjore për të kërkuar kompensim për shpërblim jubilar, 

sepse mungon baza ligjore për të kërkuar një gjë të tillë. 

Meqenëse në vitin 2011 në kohën kur paditësja i ka mbushur 30 vite të përvojës së punës, ka 

munguar baza ligjore, kërkesëpadia e paditëses është e pa themeltë, andaj mbi këtë bazë edhe 

gjykata vendosi që ta ndryshojë aktgjykimin e gjykatës së shkallës së parë. Në rastin konkret 

edhe sikur të ekzistonte baza ligjore për të kërkuar kompensim, pra sikur të kishte qenë në fuqi 

kontrata kolektive në vitin 2011, vit kur paditësja e ka plotësuar kushtin për të kërkuar shpërblim 

jubilar, nga ajo kohë e deri në paraqitjen e padisë kanë kaluar më tepër se 3 vite sikurse 

përcaktohet me nenin 87 të Ligjit të Punës, andaj një kërkesë e tillë do të ishte parashkruar. 

Kontrata Kolektive Sektoriale e Shëndetësisë të cilës i është referuar gjykata e shkallës së parë 

ka hyrë në fuqi më 11.06.2018 dhe është paraparë të jetë në fuqi për periudhën prej 3 viteve, e 
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në rastin konkret pala e paditur është thirrur në parashkrim të kërkesës dhe gjykata e ka detyrim 

ligjor që të vlerëson një pretendim të tillë. Me nenin 87 të Ligjit të Punës përcaktohet se: “Të 

gjitha kërkesat nga marrëdhënia e punës në para, parashkruhen brenda afatit prej tri (3) vitesh, 

nga dita e paraqitjes së kërkesës”, që do të thotë se të gjitha kërkesat në para parashkruhen 

brenda afatit 3 vjeçar nga dita e lindjes së të drejtës për të kërkuar, ndërsa në rastin konkret, 

paditësja vitet jubilare i ka arritur në vitin 2011 në kohën kur nuk ishte në fuqi asnjë marrëveshje 

kolektive sipas të cilës do të mund të kërkohet një kompensim, ndërsa marrëveshjet e 

mëvonshme nuk kanë fuqi retroaktive. 

Në raport me dispozitat e LMD-së të cekura nga gjykata e shkallës së parë, të njëjtat do të mund 

të gjenin zbatim vetëm nëse do të ishte në fuqi kontrata në fjalë dhe në qoftë se kërkesa nga 

marrëdhënia e punës në para nuk do të ishte parashkruar, e meqenëse e njëjta nuk ka qenë në 

fuqi pala e paditur nuk i detyrohet paditëses në asnjë pagesë apo borxh siç i referohet gjykata e 

shkallës së parë.  

Gjykata e Apelit vendimin për shpenzimet e procedurës, që secila palë të bartë shpenzimet e saj 

të procedurës e ka bazuar në kuptim të nenit 450 dhe 463.1 të LPK-së, pasi që nga e paditura nuk 

është parashtruar kërkesë për shpenzimet e procedurës.  

Nga të lart cekurat e në mbështetje të dispozitës së nenit 194, 195.1 pika e), lidhur me nenin 

201.1 pika d) të LPK-së, është vendosur si në dispozitiv të këtij aktgjykimi.  

 

 

GJYKATA E APELIT E KOSOVËS NË PRISHTINË 

Ac.nr.7325/21, me datë 17.01.2023 

 

 

 

Kryetarja e kolegjit 

                                                                                                                    Nora Bllaca-Dula, d.v. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


