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REPUBLIKA E KOSOVËS / REPUBLIKA KOSOVA 

    
 

Ac.nr.2057/2016 

 

GJYKATA E APELIT E KOSOVËS NË PRISHTINË, në kolegjin e përbërë nga gjyqtarët 
Halide Reka, kryetare e kolegjit Gëzim Llulluni dhe Arsim Hamzaj, anëtar, në çështjen juridike 
kontestimore të paditëseve F.A. dhe P.A. të dyja nga Prishtina, lagjja “..., të cilat sipas 

autorizimit i përfaqëson M.A., avokat nga Prishtina, kundër të paditurës Qeveria e Republikës së 
Kosovës- Ministria e Shëndetësisë në Prishtinë, të cilën sipas autorizimit e përfaqëson I.A., 

zyrtare e lartë ligjore në Divizionin e Përfaqësimit Gjyqësor dhe të paditurës Qendra Klinike 
Universitare e Kosovës QKUK në Prishtinë, të cilën sipas autorizimit e përfaqëson D.Z., për 
paguarjen e pagave, duke vendosur sipas ankesës së të paditurës së parë e paraqitur kundër 

Aktgjykimit të Gjykatës Themelore në Prishtinë, Departamenti i Përgjithshëm, C.nr.871/11, i 
datës 01.03.2016, në seancën e kolegjit të mbajtur me datë 12.05.2020, mori këtë: 
 

 
 

 

A K T GJ Y K I M 

 

 

REFUZOHET si e pabazuar ankesa e të paditurës së parë Qeveria e Republikës së Kosovës- 

Ministria e Shëndetësisë në Prishtinë, ndërsa Aktgjykimi i Gjykatës Themelore në Prishtinë, 
Departamenti i Përgjithshëm, C.nr.871/11, i datës 01.03.2016, VËRTETOHET.  
 

 
 

A r s y e t i m 

 

 

 

Gjykata e shkallës së parë me aktgjykimin e ankimuar, C.nr.871/11, i datës 01.03.2016, në pikën 

I (një) të dispozitivit e ka miratuar si të bazuar kërkesëpadinë e paditëseve F.A. dhe P.A. nga 
Prishtina. Në pikën II e ka detyruar të paditurën Qeveria e Republikës së Kosovës - Ministria e 
Shëndetësisë në Prishtinë që paditëseve në emër të detyrimit nga kontrata për specializant, në 

afatin kohor prej 15 dite nga pranimi i këtij aktgjykimi t’ua paguaj shumat e specifikuara si në 
vazhdim: paditëses F.A., specializante me pagesë në Pediatri në QKUK t’ia paguaj shumën neto 

prej 10,274.35 €, kamatën në shumë 1,345.65 € (të llogaritur nga data 01.05.2011 deri më 
31.08.2015-si datë e përfundimit të ekspertizës financiare) dhe në Fondin e Trustit Pensional, në 
llogarinë e paditëses të paguaj shumën prej 569.78€ ndërsa paditëses P.A., specializante me 
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pagesë në Mikrobiologji në QKUK shumën neto 5,093.35€, kamatën në shumë 727 € (të 
llogaritur nga data 01.05.2011 – 31.08.2015-si datë e përpilimit të ekspertizës financiare) dhe në 

Fondin e Trustit Pensional, në llogarinë e paditëses të paguaj shumën prej 282.38€, të gjitha këto 
me kamatë ligjore nga data 01.09.2015 e deri në pagesën definitive. Në pikën III të dispozitivit e 

ka detyruar të paditurën që palës paditëse t’ia kompensojnë shpenzimet e procedurës në shumën 
e përgjithshme prej 1.166 €uro. 
 

Kundër këtij aktgjykimi e paditura e parë Qeveria e Republikës së Kosovës- Ministria e 
Shëndetësisë në Prishtinë në afat ligjor ka paraqitur ankesë duke e atakuar të njëjtin për shkak të 

shkeljes esenciale të dispozitave të procedurës kontestimore, vërtetimit jo të plotë dhe të gabuar 
të gjendjes faktike dhe për shkak të zbatimit të gabuar të së drejtës materiale, me propozim që 
Gjykata e Apelit aktgjykimin e atakuar ta ndryshoj ose të njejtin aktgjykim ta prish dhe lënda t’i 

kthehet në rigjykim gjykatës së shkallës së parë. 
 

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

aktgjykimin e atakuar dhe komplet shkresave të lëndës, në mbështetje të dispozitës së nenit 194 

dhe 195 të LPK-së, ka gjetur se: 

 
Ankesa e të paditurës Qeveria e Republikës së Kosovës- Ministria e Shëndetësisë në Prishtinë 

është e pabazuar. 

Nga shkresat e lëndës rezulton se paditëset F.A. dhe P.A. të dyja nga Prishtina me datë 

04.05.2011, në gjykatën e shkallës së parë, kanë paraqitur padi kundër të paditurave, për 
paguarjen e pagave të specializantëve, me arsye si në padi. 
 

Gjykata e shkallës së parë pas shqyrtimit dhe administrimit të provave të prezantuara nga palët 
ndërgjyqëse, në seancën e shqyrtimit kryesor ka nxjerrë aktgjykimin e atakuar C.nr.871/11, i 

datës 01.03.2016, me të cilin e ka miratuar si të bazuar kërkesëpadinë e paditëseve duke 
vendosur më decidivisht si në dispozitiv të aktgjykimit të atakuar. 

Në arsyetim të aktgjykimit gjykata ka theksuar se nga provat e administruara dhe deklarimet e 
ndërgjyqësve ka gjetur se nuk ishte kontestuese që paditëset me të paditurën Ministria e 

Shëndetësisë kanë lidhur kontratë mbi financimin e edukimit specialistik pas diplomik dhe atë 
paditësja F.A. për periudhën kohore 01.01.2010 deri më 01.02.2013 me pagë mujore 257.40€, në 
Pediatri dhe paditësja P.A. në Mikrobiologji, me pagë të njëjtë si paditësja e parë por për 

periudhën më të shkurtër kohore gjegjësisht nga data 01.01.2010 deri më 01.02.2012, paditëset 
për shkak të heqjes nga lista e pagave me dt. 08.03.2011 kanë parashtruar ankesë tek Ministri i 

Ministrisë për Shëndetësi, në të cilën ankesë nuk kanë pranuar përgjigje. Po ashtu nuk ishte 
kontestuese se Ministria e Shëndetësisë e ka miratuar Statutin e datës 05.04.2012, në të cilin 
Statut veç tjerash përcaktohet se QKUK ka statusin e personit juridik me cilësi të autoritetit 

punëdhënës. 
Kontestuese për të paditurit ishte mungesa e legjitimitetit pasiv të palës në procedurë, çka për 

vlerësimin e legjitimitetit të palës në procedurë, gjykata i është referuar kontratave mbi 
financimin e edukimit specialistik pas diplomik të lidhur në mes të paditëseve dhe të paditurës 
Ministria e Shëndetësisë, nga e cila ka rezultuar se Ministria e Shëndetësisë përmes Sekretarit 

Permanent në bazë të vendimit për specializim nr. 2577/2007, ka lidhur marrëveshjen me 
paditësen F.A., duke u pajtuar që paditëses gjatë kohës së specializimit në pediatri, për periudhën 
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kohore 01.01.2010 deri më 01.02.2013 t’i paguhet paga mujore në lartësi 257.40 €. Ndërsa, 
kontrata për financimin e edukimit specialistik pas diplomik me paditësen P.A., është bazuar në 

vendimin nr. 3578/2007, ashtu që palët kontraktuese janë pajtuar që paditësja të kryej 
specializimin në Mikrobiologji dhe gjatë periudhës së specializimit nga data 01.01.2010 deri më 

01.02.2012, t’i paguhet pagë mujore prej 257.40 €, andaj nga këto kontrata është vërtetuar se 
raporti detyrimor kontraktues është krijuar në mes të paditëseve dhe të paditurës Ministria e 
Shëndetësisë ndërkaq palët kontraktuese-QKUK-n, e kanë përcaktuar si Institucionin ku do të 

kryhet specializimi, pra QKUK në rastin konkret nuk ka marrë asnjë obligim financiar ndaj 
palëve dhe si rrjedhojë nuk ka raport detyrimor ndaj paditëseve dhe nga kjo arsye edhe nuk ka 

legjitimitet të palës në procedurë gjersa, obligimi financiar ndaj paditëseve shprehimisht është 
përcaktuar për të paditurën e parë. Prandaj nga këto arsye gjykata pretendimet e të paditurës 
Ministria e Shëndetësisë për mungesën e legjitimitetit të palës në procedurë i ka gjetur në tërësi 

të pabazuara. Më tej ka shtuar se palët kontraktuese këtu paditëset dhe e paditura e parë, në 
pajtim me dispozitat ligjore kanë krijuar marrëdhënien juridiko civile me efekt veprimi në mes të 

tyre, duke përcaktuar të drejta dhe detyrime reciproke dhe këtë marrëdhënie e kanë krijuar duke i 
respektuar kushtet e përgjithshme për lidhjen e kontratës dhe që në fillim palët kanë ditur se cilat 
janë të drejtat dhe detyrimet reciproke të tyre. Kështu, sipas vlerësimit të gjykatës së shkallës së 

parë meqë heqja nga lista e pagave respektivisht, ndërprerja e pagave në emër të financimit të 
edukimit specialistik për paditëset nga ana e Ministrisë së Shëndetësisë, nuk ka asnjë bazë 

kontraktuale dhe as ligjore e paditura për shkak të moszbatimit të obligimit kontraktues ka për 
detyrim që të veproj në pajtim me kontratat, ashtu që paditëseve t’ia kompensoj pagat nga data e 
ndërprerjes së pagesës e deri në përfundimin e kontratës për edukimin specialistik.  

 
Lartësinë e kërkesëpadisë gjykata e  ka mbështetur  në  ekspertizën financiare të përpiluar nga 

eksperti gjyqësor R.B. të datës 14.09.2015, të cilës në tërësi i ka falur besimin.  
Për bazën juridike gjykata e shkallës së parë i është referuar dispozitës së nenit 46, 51,148 dhe 
262 të LMD-së. 

 
Gjykata e Apelit nisur nga kjo gjendje e çështjes vlerëson se përfundimi dhe qëndrimi 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 dhe e drejta materiale është zbatuar në mënyrë të drejtë, 

për të cilat shkaqe Gjykata e Apelit kujdeset sipas detyrës zyrtare në kuptim të dispozitës së nenit 
194 të LPK-së, e po ashtu nuk është i përfshirë as në shkelje tjera të dispozitave të procedurës 

kontestimore të cilat i ka pretenduar pala ankuese me ankesë. 

Nuk qëndrojnë pretendimet ankimore për shkelje të dispozitave të procedurës kontestimore sepse 

aktgjykimi i atakuar është i kuptueshëm, dispozitivi është në përputhje me arsyet e aktgjykimit 
dhe arsyetimi është në harmoni të plotë dhe në rrjedhë logjike në mes vete. Gjykata e shkallës së 
parë ka dhënë arsye të mjaftueshme për faktet vendimtare, për provat e administruara dhe për 

mënyrën se si janë vërtetuar faktet. Në lidhshmëri me këtë gjykata ka dhënë shpjegime për 
mënyrën se si i ka vlerësuar provat, mënyrën se si i ka kualifikuar faktet e çështjes në pajtim me 

normat materialo-juridike. 

Nuk qëndrojnë pretendimet ankimore për gjendjen faktike, pasi që pjesa dërmuese e fakteve të 

çështjes nuk kanë qenë kontestuese në mes të palëve ndërgjyqësore, ndërsa ato kontestuese janë 
provuar me provat që ka administruar gjykata sipas propozimeve të palëve me të cilat ka 
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vërtetuar faktet vendimtare të çështjes nga vërtetimi i të cilave pastaj ka nxjerrë përfundimin se 
kërkesëpadia e paditësve është e bazuar. 

 
Rrjedhimisht, pretendimet ankimore të të paditurës së parë se të njëjtës i mungon legjitimiteti 

real pasiv, janë pretendime të paqëndrueshme, për arsye se nga provat shkresore gjegjësisht 

kontratat mbi financimin e edukimit specialistik pas diplomik, ka rezultuar se raporti detyrimor 

kontraktues është krijuar me të paditurën Ministria e Shëndetësisë pra e njëjta është pjesëmarrëse 

e marrëdhënies materialo juridike nga e cila ka lindur kontesti andaj si e tillë ka legjitimitet të 

plotë pasiv në këtë çështje juridiko civile, ndërkaq QKUK-ja, është përcaktuar si Institucioni ku 

do të kryhet specializimi dhe QKUK në rastin konkret nuk ka marrë asnjë obligim financiar ndaj 

palëve dhe si rrjedhojë nuk ka raport detyrimor ndaj paditëseve. 

 

Është vlerësim i Gjykatës së Apelit se gjykata e shkallës së parë ka aplikuar drejtë edhe të drejtën 
materiale në raport me gjendjen faktike të vërtetuar në këtë çështje juridike kontestuese nga ku 
ka rrjedhur se kërkesëpadia e paditëseve është e bazuar, andaj pretendimet ankimore për zbatim 

të gabuar të së drejtës materiale nuk qëndrojnë.  
 

Gjykata e Apelit me rastin e vendosjes i vlerësoi edhe të gjitha pretendimet e tjera ankimore, 
mirëpo të njëjtat pretendime nuk ishin me ndikim për një vendim ndryshe për çka edhe vendosi 
si në dispozitiv të këtij aktgjykimi. 

 
Gjykata e Apelit ka vërejtur si mangësi se gjykata e shkallës së parë me rastin e vendosjes në 

dispozitivin e aktgjykimit të atakuar nuk ka vendosur  për të paditurën e dytë QKUK-në, mirëpo 
meqë nuk kishte pretendime ankimore lidhur me këtë pjesë dhe se në arsyetimin e aktgjykimit të 
atakuar është arsyetuar në detaje çështja e legjitimetit të të paditurës së parë dhe mungesa e 

legjitimetit për të paditurën e dytë, kjo gjykatë vlerësoi se një mangësi e tillë e lëshuar nga 
gjykata e shkallës së parë nuk ndikon në ligjshmërinë dhe drejtshmërinë e vendimit.    

 
Nga arsyet e cekura Gjykata e Apelit, gjeti se gjykata e shkallës së parë në mënyrë të drejtë dhe 
të ligjshme ka vendosur në këtë çështje juridike, prandaj në mbështetje të dispozitave nga neni 

194, 195 paragrafi 1 pika (d) e lidhur me nenin 200 të LPK-së, u vendos si në dispozitiv të këtij 
aktgjykimi. 

 
GJYKATA E APELIT E KOSOVËS NË PRISHTINË 

Ac.nr.2057/2016, me datë 12.05.2020 

 

Kryetarja e kolegjit  

Halide Reka, d.v. 

 

 

 
 

 


