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GJYKATA THEMELORE NË GJILAN, Departamenti i Përgjithshëm-Divizioni 

Civil, gjyqtari i çështjes Venhar Salihu, me procesmbajtësen Vjollca Dërmaku, në çështjen 
kontestimore të paditëseve T.R, V.S, E.I, I.P dhe M.I, që të gjithë nga Gjilani, të cilët me 
autorizim i përfaqëson avokati N.D nga Prishtina, kundër të paditurës Spitali i  Përgjithshëm në 
Gjilan, të cilën me autorizim e përfaqëson avokat S.A për shkak të kompensimit të pagave 
jubilare, vlera e kontestit 13,065.13 euro, pas mbajtjes së shqyrtimit kryesor, më datë 
22.06.2020, jashtë seance me dt.29.06.2020, mori këtë:  
  

A K T G J Y K I M 
  
I.  APROVOHET pjesërisht si e bazuar kërkesëpadia e paditëseve T.R, V.S, E.I, I.P dhe 
M.I, që të gjithë nga Gjilani, e paraqitur kundër të paditurës Spitali i Përgjithshëm në Gjilan 
dhe DETYROHET e paditura, që në emër të shpërblimit jubilar, paditësve t’ia paguaj edhe atë: 
T.R shumën prej 1,977.00 €, në emër të 3 pagave të shpërblimit jubilar; V.S, shumën prej 
1,977.00 €, në emër të 3 pagave të shpërblimit jubilar; E.I, shumën prej 659.00 €, në emër të 1 
page të shpërblimit jubilar; I.P shumën prej 1,977.00 €, në emër të 3 pagave të shpërblimit 
jubilar dhe M.I shumën prej 2,262.00 €, në emër të 3 pagave të shpërblimit jubilar, të gjitha me 
kamatë ligjore prej 8%, duke llogaritur nga dita e marrjes së këtij aktgjykimi e deri në pagesën 
definitive, nën kërcënimin e përmbarimit të dhunshëm. 
 
II.  Refuzohet  si e pabazuar kërkesëpadia e paditësve dhe atë: T.R shumën prej 
1,992.51 €,  V.S, shumën prej 1,697.28€, E.I shumën prej 316.00 €,   I.P shumën prej 
1,729.35€ dhe M.I shumën prej 510.50 €.  
 
III.  DETYROHET e paditura Spitali i Përgjithshëm në Gjilan, që paditësve T.R, V.S, E.I, 
I.P dhe M.I, në emër të shpenzimit të procedurës, t’ia paguaj shumën e përgjithshme prej 
3,019.00 €. 
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A r s y e t i m i 
 

Fillimisht pranë kësaj gjykate, paditësit kanë paraqitur padi secili në vete, duke 
paraqitur si të paditur Ministrinë e Shëndetësisë, Shërbimi Spitalor dhe Klinik Universitar të 
Kosovës dhe Spitalin e Përgjithshëm në Gjilan, duke theks se të njëjtit janë në 
marrëdhëniepune, pranë të paditurës Spitali i Përgjithshëm në Gjilan, dhe kanë përvojë të 
ndryshme të punës. 

Gjyqtari i çështjes fillimisht ka caktuar lëndën C.nr.1110/2019, për dt. 30.01.2020, dhe 
në këtë shqyrtim, i autorizuari i paditësve, e ka njoftuar gjykatën se i njëjti  ka autorizim edhe 
për lëndët C.nr. 1106/2019, 1108/19, 1105/19, 1109/19 dhe 1107/19, duke kërkuar këto lëndë 
të bashkohen për shkak të ekonomizimit të procedurës. Të njëjtën kohë, i njëjti ka hequr dorë 
edhe nga të paditurat Ministria e Shëndetësisë dhe SHSKUK, pasi që e paditura Spitali I 
përgjithshëm në Gjilan, nuk e ka kontestuar bazën juridike të paditësve. Pas sigurimit të 
lëndëve të lartcekura1, gjykata ka bashkuar këtë lëndë, duke u bazuar në nenin 264.1 të LPK-
së, dhe ka vazhduar procedurën me lëndët e bashkuara. 

Edhe përgjatë shqyrtimit gjyqësor si dhe në fjalën e tij përfundimtare para gjykatës, 
përfaqësuesi i paditësve ka ngelur pranë padisë, kërkesëpadisë së precizuar si dhe provave të 
propozuara dhe ka kërkuar nga gjykata që kërkesëpadinë e tij ta aprovoj në tërësi si të bazuar 
ashtu që ta detyroj të paditurën që në emër të tri pagave jubilare, t’ia paguaj paditësve veç e veç 
dhe atë paditëses V.S shumën prej 3,176.04 euro, paditëses M.I shumën prej 2,412.75 €, 
paditësit E.I shumën prej 847,27 €, paditësit I.P shumën prej 3,203.16 € dhe paditëses T.R 
shumën prej 3,425.91 €, duke i kërkuar edhe shpenzimet për taksat gjyqësore në shumën e 
përgjithshme prej 3,019.00 €. 

Përmes përgjigjeve me shkrim në padi, e paditura e ka kundërshtuar kërkesëpadinë e 
paditësve, pasi që këto kërkesa janë pa bazë ligjore, duke theksuar se paditësit asnjëherë nuk 
kanë bërë kërkesë për realizimin e pagave jubilare, ndërsa sa i përket shumës së kërkuar, e kanë 
kontestuar, pasi që sipas Kontratës Kolektive Sektoriale pagesa duhet të bëhet sipas pagës 
mujore bazë, por jo siç kanë kërkuar paditësit nga paga mujore e realizuar, ku të njëjtit kanë 
kërkuar duke llogaritur kujdestarinë dhe shujtën. Nga këto arsye i ka propozuar gjykatës, që 
kërkesë padia e paditësve të refuzohet si e pabazuar. refuzimin e kërkesëpadisë së paditëseve si 
të pa bazë.   

I autorizuari i paditësve, në seancën përgatitore, kryesore dhe në shpjegimet 
përfundimtare ka mbetur në tërësi pranë padisë dhe kërkesë padisë, përkatësisht pranë 
parashtresës të datës 22.06.2020, ku ka zvogëluar kërkesëpadinë, duke kërkuar nga gjykata, që 
paditëses V.S ti aprovohet shuma prej 3,176.00 €, M.I shumën prej 2,412.75€, E.I shumën prej 
847.27€, I.P shumën prej 3,203.16€ dhe T.R shumën prej 3,425.91€, të gjitha këto me kamatë 
ligjore prej 8%. Gjithashtu i njëjti ka kërkuar shpenzimet e procedurës në shumën prej 
3,019.00€ dhe shumën prej 1.622.40€ për seancat e dt.24.02.2020 dhe 21.06.2020 për pesë 
paditësit, shumën prej  67.60€ për seancën e dt. 30.01.2020(vetëm për paditësen M.I), shumën 
prej 624.00€ për precizimin e kërkesëpadisë të datës 22.06.2020 për pesë paditësit, shumën 
prej 185.00€ për taksat e padive, si dhe shumën prej 520.00€ për përpilimin e padive për pesë 
paditësit.  

I autorizuari i të paditurës gjatë shqyrtimit kryesor, e ka kundërshtuar padinë dhe 
kërkesëpadinë e paditësit, duke mbetur pranë thënieve sikurse në përgjigjet në padi. Në fjalën e 
saj përfundimtare ka propozuar që gjykata ta refuzoi në tërësi padinë dhe kërkesëpadinë e 
paditësve si të pabazuar.  

Për vërtetimin e plotë dhe të drejtë të gjendjes faktike gjykata ka administruar këto 
prova:  Pasqyrat financiare të paditësve dhe listat e pagave në emër të paditësve.   

                                                
1 Përjashtimisht të lëndës C.nr.1108/2019, pasi që këtë lëndë e kishte në procedurë një gjyqtar tjetër. 
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Gjendja faktike e vërtetuar 
Në mes palëve ndërgjyqëse, nuk ishin kontestues faktet se paditësit kanë qenë dhe janë 

në marrëdhënie pune tek e paditura, paditësja M.I ka 34 vite përvojë pune, V.S ka 35 vite 
përvojë pune, T.R ka 30 vite përvojë pune, E.I 16 vite përvojë pune dhe I.P ka 35 vite përvojë 
pune, por për palët ndërgjyqëse ka qenë kontestues paga e tyre bazë dhe ajo neto dhe për ti 
vërtetuar këto fakte kontestuese, gjykata ka administruar dhe vlerësuar litstën e pagava dhe 
pasqyrat financiare (për të gjithë paditësit). 

Gjykata pas vlerësimit të pohimeve të palëve ndërgjyqës dhe provave të lartcekura, 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 ato së bashku dhe ka vërtetuar këtë gjendje faktike 
se:  

Paditësja T.R, pagën bazë e realizon në shumë prej 659.00€, kurse për muajin Tetor të 
vitit 2019, e njëjta ka marrë si pagë shumën prej 1,141.97€ dhe këtu është përfshirë kujdestaria 
në shumë prej 521,97€ dhe shujta në shumën prej 45.76€ (fakte këto të vërtetuara nga lista e 
pagës dhe pasqyra financiare).   

Paditësja V.S, pagën bazë e realizon në shumë prej 659.00€, kurse për muajin Tetor të 
vitit 2019, e njëjta ka marrë si pagë shumën prej 1,141.97€ dhe këtu është përfshirë kujdestaria 
në shumë prej 521,97€ dhe shujta në shumën prej 45.76€ (fakte këto të vërtetuara nga lista e 
pagës dhe pasqyra financiare).   

Paditësi E.I, pagën bazë e realizon në shumë prej 659.00€, kurse për muajin Tetor të 
vitit 2019, e njëjta ka marrë si pagë shumën prej 847.27€ dhe këtu është përfshirë kujdestaria 
në shumë prej 220,00€ dhe shujta në shumën prej 45.76€ (fakte këto të vërtetuara nga lista e 
pagës dhe pasqyra financiare).   

Paditësi I.P, pagën bazë e realizon në shumë prej 659.00€, kurse për muajin Tetor të 
vitit 2019, e njëjta ka marrë si pagë shumën prej 1,067.72€ dhe këtu është përfshirë kujdestaria 
në shumë prej 417,76€ dhe shujta në shumën prej 45.76€ (fakte këto të vërtetuara nga lista e 
pagës dhe pasqyra financiare).   

Paditësja M.I, pagën bazë e realizon në shumë prej 754.00€, kurse për muajin Tetor të 
vitit 2019, e njëjta ka marrë si pagë shumën prej 804.25€ dhe këtu është përfshirë shujta në 
shumën prej 45.76€ (fakte këto të vërtetuara nga lista e pagës dhe pasqyra financiare).   

Gjykata, përkatësisht gjyqtari i çështjes pas vlerësimit të pohimeve të palëve 
ndërgjygjëse dhe gjendjes faktike si më lartë, ka gjetur se kërkesëpadia e paditësve pjesërisht 
është e bazuar. 

Vendimi i gjykatës 
Gjykata në këtë çështje kontesti more sa i përket të drejtës subjektive të paditësve  dhe 

lartësisë së tyre, ka zbatuar dispozitat e marrëveshjes së Përgjithshme Kolektive e Kosovës, ku 
neni 52 paragrafi 1 parasheh “I punësuari, ka të drejtë në shpërblimin jubilar dhe atë”, 
ndërsa nënparagrafi 1.1 “për 10 vjet të përvojës në punë pandërprerë, te punëdhënësi i 
fundit, në vlerë të një page mujore të tij;,  nënparagrafi 1.2 “për 20 vjet të përvojës në punë 
pandërprerë, te punëdhënësi i fundit, në vlerë të dy paga mujore të tij,” nënparagrafi 1.3 
“për 30 vjet të përvojës në punë pandërprerë, te punëdhënësi i fundit, në vlerë të tri paga 
mujore të tij”. Në paragrafin 2 të këtij neni është përcaktuar se “Punëdhënësi i fundit është 
ai që paguan shpërblime jubilare”, ndërsa sa i përket periudhës kohore të pagesës së këtyre 
pagave paragrafi 3 i këtij neni ka paraparë që “Shpërblimi jubilar, paguhet në afat prej një 
muaji, pas plotësimit të kushteve nga ky paragraf.” 

Me Kontratën Kolektive Sektoriale, të lidhur në mes të Qeverisë së Republikës së 
Kosovës në njërën anë dhe Federatës së Sindikatave të Shëndetësisë së Kosovës, të datës 
11.06.2018, në nenin 17 paragrafi 3 ka paraparë që “Punëtorët shëndetësor, në vitet jubilare 
të punësimit përfitojnë shpërblimin jubilar nga punëdhënësi i fundit në vlerë”: 
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3.1. Për 10 vjet të përvojës në punë në institucione shëndetësore, në vlerë të një page 
mujore të tij; 3.2. Për 20 vjet të përvojës në punë në institucione shëndetësore, në vlerë të 
dy paga mujore të tij; 3.3. Për 30 vjet të përvojës në punë në institucione shëndetësore, te 
punëdhënësi i fundit, në vlerë të tri paga mujore të tij. 
  

Po ashtu në nenin 2 të Kontratës Kolektive Sektoriale, e cila ka hyrë në fuqi nga data 
11.06.2018, parashihet se “Afati i zbatimit të kësaj kontrate është në kohëzgjatje prej 3 
(tre) vjet nga data e lidhjes së saj, respektivisht nga momenti i nënshkrimit nga palët në 
këtë kontratë, dhe gjen zbatim deri në lidhjen e kontratës së re”.  

 
Sa i përket Kontratës të Përgjithshme Kolektive të Kosovës, ku është nënshkruar nga 

Qeveria e Kosovës, Oda Ekonomike e Kosovës dhe Bashkimi i Sindikatave të Pavarura të 
Kosovës, ku në nenin 3 është ka paraparë se “dispozitat e së cilës aplikohen në tërë 
territorin e Kosovës”, ndërsa në nenin 4 është paraparë se “dispozitat e kësaj kontrate janë 
të zbatueshme për të gjithë punëdhënësit të cilët në çfarëdo mënyre kryejnë veprimtari 
ekonomike, jo ekonomike dhe shërbime civile’’, dhe pa dyshim që edhe e paditura është 
punëdhënëse dhe këto dispozita kanë efekt edhe ndaj të njëjtës, kurse siç thamë më lartë neni 
52, i kësaj kontrate ka paraparë se i punësuari ka të drejtë në shpërblimin jubilar dhe atë për 
periudhat kohore 10, 20 dhe 30 vite nga punëdhënësi i fundit. 

 
  Prandaj, nga gjendja faktike e vërtetuar, përkatësisht  duke vërtetuar përvojën e secilit 
paditëse veç e veç dhe pagën bazë dhe duke u bazuar në dispozitat ligjore si më lartë, gjykata 
vendosi si në pikën I të dispozitivit të këtij aktgjykimi,  dhe detyroi të paditurën, që paditësve 
edhe atë: T.R shumën t’ia paguaj shumën prej 1,977.00 €, në emër të 3 pagave të shpërblimit 
jubilar; V.S, t’ia paguaj shumën prej 1,977.00 €, në emër të 3 pagave të shpërblimit jubilar; E.I, 
t’ia paguaj shumën prej 659.00 €, në emër të 1 page të shpërblimit jubilar; I.P,  t’ia paguaj 
shumën prej 1,977.00 €, në emër të 3 pagave të shpërblimit jubilar dhe M.I,  t’ia paguaj 
shumën prej 2,262.00 €, në emër të 3 pagave të shpërblimit jubilar, të gjitha me kamatë ligjore 
prej 8%. 

Kamata ligjore prej 8% në vit është përcaktuar konform nenit 382 të LMD, në të cilën 
dispozitë shprehimisht është përcaktuar se ‘’Debitori që vonon në përmbushjen e detyrimit 
në të holla debiton, përpos borxhit kryesor, edhe kamatën” kurse  lartësia e kamatë 
vonesës është tetë përqind (8%) në vit, përveç nëse parashihet ndryshe me ligj të veçantë’’ 
dhe për këtë arsye vendosi që paditësve ti njihet edhe kamata. 

Sa i përket llogaritjes së shumave të aprovuara, gjykata të njëjtat shuma i llogariti me 
matematik të thjeshtë, d.m.th., nuk e ka parë të nevojshme që për këtë llogaritje të caktohet 
eksperti financiar. 

Gjykata vendosi si në pikën II të disopozitivit të këtij aktgjykimi, ashtu e refuzoi pjesën 
tjetër të kërkesëpadisë dhe atë për T.R shumën prej 1,992.51€, V.S, shumën prej 1,697.28€, E.I 
shumën prej 316.00 €,   I.P shumën prej 1,729.35€ dhe M.I shumën prej 510.50 €, pasi që nga 
pasqyrat financiare, gjeti se të njëjtit në tre muajt e fundit kanë realizuar për veç pagës bazë, 
edhe të hyra të tjera edhe atë nga kujdestaria dhe shujtat, kurse nga lista e pagave u vërtetuar se 
paditësit T.R, V.S, E.I dhe I.P pagën bazë e realizojnë në shumë prej 659 €, kurse M.I shumën 
prej 754€, prandaj nga kjo gjendje pjesa tjetër u refuzua si e pa bazuar. 

Vendimi mbi shpenzimet procedurale është marrë konform nenit 452 par.1 të LPK-së, 
dhe tarifës zyrtare për TA përfaqësime dhe atë shumën prej 1.622.40€ për seancat e 
dt.24.02.2020 dhe 21.06.2020 për pesë paditësit, shumën prej  67.60€ për seancën e dt. 
30.01.2020(vetëm për paditësen M.I), shumën prej 624.00€ për precizimin e kërkesëpadisë të 
datës 22.06.2020 për pesë paditësit, shumën prej 185.00€ për taksat e padive, si dhe shumën 
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prej 520.00€ për përpilimin e padive për pesë paditësit, andaj duke u bazuar në këto, gjykata 
vendosi si në pikën III të dispozitiv të këtij aktgjykimi. 

Gjykata pretendimet e palës së paditur, se kërkesëpadia e paditësve është parashkruar, 
gjeti se këto pretendime janë të pa bazuara, për shkak se në nenin 2 të Kontratës Kolektive 
Sektoriale, e cila ka hyrë në fuqi nga data 11.06.2018, parashihet se “Afati i zbatimit të kësaj 
kontrate është në kohëzgjatje prej 3 (tre) vjet nga data e lidhjes së saj, respektivisht nga 
momenti i nënshkrimit nga palët në këtë kontratë, dhe gjen zbatim deri në lidhjen e 
kontratës së re”, andaj sipas kësaj kontrate, kërkesa e paditësve është brenda afatit ligjor, për 
çka dhe vendosi që kërkesëpadinë e paditësit ta aprovojë pjesërisht si të bazuar dhe e detyroi të 
paditurën, që paditësit t'ia paguajë pagat jubilare secilit veç e veç.   

Gjykata ka vlerësuar edhe theksimet dhe provat e tjera të palëve ndërgjyqëse, por ka 
gjetur se të njëjtat janë pa ndikim në nxjerrjen e këtij aktgjykimi. 

Prandaj, nga të lartcekurat, duke përfshirë gjendjen faktike, dispozitata ligjore dhe 
bazuar në nenin 2, nën pikat 1 dhe 2 lidhur me nenin 142 pika 1 dhe 2 të LPK-së, vendosi si në 
diapozitiv të këtij aktgjykimi.  

GJYKATA THEMELORE NË GJILAN 
C.nr.1105/19, dt. 29.06.2020 

  
                                                                                                                                                            
Gjyqtari,  

Venhar Salihu  
   

 
 
 
UDHËZIM JURIDIK: Kundër këtij aktgjykimi është e lejuar ankesa në Gjykatën e 

Apelit në Prishtinë, në afat prej 15 ditë, nga dita e pranimit të të njëjtit. Ankesa në kopje të 
mjaftueshme dorëzohet  përmes kësaj gjykate. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


