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REPUBLIKA E KOSOVËS / REPUBLIKA KOSOVA 

                

 

         Ac.nr.2225/20 

  

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

gjyqtarët Lumni Sallauka - kryetar i kolegjit, Drita Rexhaj dhe Enes Mehmeti- anëtar të kolegjit, 

në çështjen juridike kontestimore të paditësit I.H. nga Vushtrria, të cilën e përfaqëson me 

autorizim av. R.M., kundër të paditurës Komuna e Vushtrrisë- Qendra Kryesore e Mjekësisë 

Familjare, të cilën me autorizim e përfaqëson I.G., me objekt të padisë kompensimin e tri pagave 

për shpërblim jubilar, duke vendosur sipas ankesës së të paditurës e paraqitur kundër aktgjykimit 

të Gjykatës Themelore në Mitrovicë-Dega në Vushtrri, C.nr.234/19, të datës 09.01.2020, në 

seancën e kolegjit të mbajtur me datë 08.03.2021, mori këtë: 

 

 

A K T GJ Y K I M 

 

 

REFUZOHET si e pathemeltë ankesa e të paditurës Komuna e Vushtrrisë - Qendra e 

Kryesore e Mjekësisë Familjare, ndërsa aktgjykimi i Gjykatës Themelore në Mitrovicë-Dega në 

Vushtrri, C.nr.234/19, i datës 09.01.2020, VËRTETOHET. 

 

A r s y e t i m 

 

Gjykata e shkallës së parë me aktgjykimin e atakuar, C.nr.234/19, të datës 09.01.2020, ka 

aprovuar si të bazuar kërkesëpadinë e paditësit I.H. nga Vushtrria, ashtu që në pikën I të 

dispozitivit e ka obliguar të paditurën Komuna e Vushtrrisë – QKMF Vushtrri, që paditësit në 

emër të  tri pagave për shpërblim jubilar, t’ia paguajë shumën prej 1.474.73 euro, me kamatë prej 

8% vjetore, e cila do të llogaritet nga data e parashtrimit të padisë me datë 30.05.2019, e gjer ne 

pagesën definitive të detyrimit. Ndërsa, në pikën II të dispozitivit ka obliguar të paditurën që në 

emër të pagesës për shpenzime e procedurës, paditësit t’ia paguaj shumën totale prek 269 euro 

dhe atë; në emër të taksës gjyqësore për padi shumen prej 30 euro, në emër të përfaqësimit për 

një seance gjyqësore  nga i autorizuari i tij shumen prej 135 euro, ne emër te përpilimit te padisë 

nga i autorizuari  i tij shumen prej 104 euro, të gjitha këto në afat prej 15 ditësh, nga dita e 

plotfuqishmërisë së këtij  aktgjykimi , nen paralajmërimin e përmbarimit te detyrueshëm.  
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Kundër këtij aktgjykimi brenda afatit ligjor ka paraqitur ankesë e paditura. E paditura 

konteston ne tërësi aktgjykimin e cekur me larte për shkak të aplikimit të gabuar te dispozitave 

procedurale, zbatim te gabuar te se drejtës materiale dhe vërtetim te gabuar  te gjendjes faktike, 

duke i propozuar Gjykatës se Apelit, qe te aprovohet ankesa e te paditurës ne tërësi si e bazuar, të 

anulohet Aktgjykimi C.nr.234/19 në tërësi si i pabazuar dhe çështjen ta vendos në mënyrë 

meritore komfort dispozitave ligjore ose, ta prish Aktgjykimin e lartë cekur dhe lënden t’ia kthej 

në rishqyrtim organit të shkalles së parë, me rekomandimet e njëjta te vendos komfort 

dispozitave ligjore dhe shpenzimet e procedurës gjyqësore ti bart paditësi. 

 

Përgjigje në ankesë ka paraqitur përfaqësuesi i paditësit I.H. avokati R.M., me te cilën i 

ka propozuar gjykatës që të refuzohet si e pabazuar ankesa e të paditurës Komuna e Vushtrrisë-

QKMF, me seli ne Vushtrri dhe të vërtetohet aktgjykimi i Gjykatës Themelore në Mitrovicë-

Dega në Vushtrri, C.nr.234/19, i datës 09.01.2020, duke kërkuar edhe shpenzimet për përpilim te 

përgjigjes në ankesë në shumë prej 156.00 euro. 

 

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 rrjedhë se paditësi përmes të autorizuarit të tij, ka ushtruar padi 

ndaj të paditurës, me kërkesë që të detyrohet e paditura që paditësit t’ia kompensojë  tri paga për 

shpërblim jubilar, në shumën e përgjithshme prej 1.474.47 euro, me kamatë 8%, si dhe 

shpenzimet e procedurës kontestimore, të gjitha këto në afat prej 15 ditësh nga dita e pranimit të 

aktgjykimi, nën kërcënim të përmbarimit të dhunshëm. E paditura e ka kundërshtuar 

kërkesëpadinë e paditësit me arsyetimin se Kontrata Sektoriale e Shëndetësisë nuk ka qenë në 

fuqi dhe si e tillë nuk mund të ketë veprim retroaktiv në kohën e  arritjes se viteve jubilare. E 

njëjta po ashtu theksoi se bazuar ne nenin 31 par. 1  te Kontratës Kolektive Sektoriale te 

Shëndetësisë i paditësi nuk ka qene dhe nuk është pale nënshkruese dhe as qe ka marr obligim 

për zbatimin e kësaj kontrate.  

 

Gjykata e shkallës së parë pas administrimit dhe vlerësimit të provave të propozuara nga 

palët ndërgjyqëse, pas mbajtjes së seancës për shqyrtimit kryesor ka nxjerrë aktgjykimin e 

atakuar me numër C.nr.234/19, të datës 09.01.2020, me të cilin e ka aprovuar në tërësi 

kërkesëpadinë e paditësit, duke vendosur më decidivisht si në dispozitiv të aktgjykimit të 

atakuar.  

  

Në arsyetim të aktgjykimit të atakuar gjykata ka theksuar se nuk ka qenë kontestuese   

fakti qe paditësi  është i punësuar tek e paditura Qendra e Mjekësisë Familjare ne Vushtrri ne 

vendin e punës vozitës, dhe i njëjti ka përvojë  të punës mbi 38 vite. Lartësinë e kërkesëpadisë e 

ka vërtetuar në bazë të provave; kërkesën e paditësit drejtuar te paditurës për kompenzimin e 
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punës për paditësin, listë e pagave për paditësin, kontratën e punës për paditësin si dhe vërtetimin 

për përvojën e punës se paditësit lëshuar nga  e paditura. Vendimin mbi kamatën gjykata e 

shkallës së parë e ka mbështetur në dispozitat e nenit 382 të LMD-së, ndërsa vendimin mbi 

shpenzimet e procedurës e ka mbështetur në dispozitën nga neni 452.1 i LPK-së. 

 

Gjykata e Apelit e aprovon vlerësimin juridik të gjykatës të shkallës së parë si të rregullt 

dhe të ligjshëm sa i përket vendosjes si në dispozitiv të aktgjykimit të atakuar, për arsye se i 

njëjti nuk është përfshirë me shkelje thelbësore të dispozitave të procedurës kontestimore, të 

pretenduara dhe as në shkeljet nga neni 182 par.2, pika b), g), j), k) dhe m), të LPK-së, dhe 

rrjedhimisht  nuk ka aplikim të gabuar të drejtës materiale për të cilat gjykata kujdeset sipas 

detyrës zyrtare në bazë të nenit 194 të LPK-së.  

 

Nuk qëndrojnë pretendimet ankimore të të paditurës se aktgjykimi është përfshirë në 

shkelje thelbësore të dispozitave të procedurës kontestimore nga neni 182 paragrafi 2 pika (n) e 

LPK-së. Sipas vlerësimit të Gjykatës së Apelit, dispozitivi i aktgjykimit të atakuar është mjaft i 

qartë, e në përputhje të plotë me arsyet e aktgjykimit, duke qenë kështu në harmoni logjike dhe 

juridike dispozitivi me arsyetimin. Gjykata ka arsyetuar të gjitha faktet me peshë vendimtare për 

themelësinë e kërkesëpadisë e në lidhshmëri me këtë ka arsyetuar mënyrën se si janë vërtetuar 

faktet përveç atyre jo kontestuese e gjithashtu edhe mënyrën se si i ka vlerësuar provat për secilin 

fakt të provuar. Si rrjedhojë, gjendja faktike është vërtetuar në mënyrë të drejtë dhe faktet 

vendimtare si përvoja e punës së paditësit tek e paditura, që i paditësi i është drejtuar te paditurës 

me kërkesën me shkrim për pagesën e shpërblimit jubilar, si dhe lartësia e pagës se fundit që 

paditësi i ka realizuar paditësi ka qenë paga në shumë prej 484.91 euro, nuk kanë qenë 

kontestuese. 

 

Nuk qëndrojnë pretendimet ankimore se gjykata e shkallës së parë gabimisht ka aplikuar 

të drejtën materiale për arsyeje se me nenin 90 paragraf 1 të Ligjit të Punës 03/L-212 i datës 

01.11.2010, përcaktohet se: ”Marrëveshja Kolektive mund të lidhet: a) organizatës së 

punëdhënësve ose përfaqësuesit të tij, dhe b) organizatës së të punësuarve ose kur nuk ekzistojnë 

organizata, marrëveshjen mund ta lidhin edhe përfaqësuesit e të punësuarve. Me paragrafin 1 të 

këtij neni përcaktohet se Marrëveshja Kolektive mund të lidhet a) të nivel të vendit, b) në nivel të 

degës dhe c) nivel të ndërmarrjes. Me paragrafin 3 të këtij neni përcaktohet se Marrëveshja 

Kolektivë duhet të jetë në formë të shkruar, në Gjuhën Zyrtare të Republikës së Kosovës. Me 

paragrafin 4 përcaktohet se Marrëveshja Kolektive vlen për ata punëdhënës dhe punëmarrës të 

cilët marrin për sipër detyrimet e përcaktuara me marrëveshjen e tillë kolektive”.   

 

Gjykata e Apelit vlerëson se nuk qëndrojnë pretendimet ankimore të palës së paditur se 

gjykata e shkallës së parë me rastin e vendosjes për kompensimin në emër të shpërblimit jubilar  

ka zbatuar gabimisht të drejtën materiale. Sipas vlerësimit të kësaj gjykate, gjykata e shkallës së 

parë drejtë ka zbatuar të drejtën materiale kur e ka aprovuar në tërësi kërkesëpadinë e paditësit, 

përkitazi  me kompensimin e tri pagave në emër të shpërblimit jubilar. Kjo për faktin se ajo pasi 

ka konstatuar drejtë gjendjen faktike dhe ka vërtetuar faktet të cilat ishin vendimtare për çështjen 
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kontestuese, ka zbatuar drejtë dispozitat e Kontratës Sektoriale të Shëndetësisë Nr.05-3815, date 

12.06.2018, e cila shprehimisht në nenin 17 parag.3, pika 3.3, thotë: “Punëtorit shëndetësor në 

vitet jubilare të punësimit, i takojnë, për 30 vite të përvojës së punës në institucione 

shëndetësore, te punëdhënësi i pundit, në vlerë prej tri pagave bazë”. Meqenëse nga provat e 

administruara nga gjykata e shkallës së pare rezulton se këtu paditësi ka mbi 38 vite përvojë pune 

tek e paditura, atëherë conform dispozitave të cekura më lartë, të njëjtit edhe i takon e drejta për 

kompensimin e tri pagave në emër të shpërblimit jubilar, në shumën e kërkuar me kërkesëpadi, 

lartësia e të cilave është provuar me listen e pagave, e cila gjendet në shkresat e lëndës. 

 

Në lidhje me pretendimet ankimore të palës paditëse se gjykata e shkallës së parë me 

rastin aprovimit të kërkesëpadisë, e ka zbatuar gabimisht të drejtën materiale, që ka të bëjë me 

bazën juridike të kërkesëpadisë së paditësit, përkatësisht mos zbatimi i kontrtës sektoriale të 

shëndetësisë në këtë rast dhe çështjen e parashkrimit të kërkesës, gjykata e shkallës së dytë 

vlerëson se të njëjtat nuk qëndrojnë. Kjo për faktin se referuar shkresave të lëndës rezulton se 

paditësi padinë në gjykatë e ka parashtruar me datë 30.05.2019, ndërsa Kontrata Sektoriale e 

Shëndetësisë ka hyrë në fuqi me datë 12.06.2018, e cila ka kohëzgjatje tri vite, atëherë rezulton 

se paditësi padinë e ka parashtruar pikërisht në kohën kur ka qenë në fuqi kjo kontratë sektoriale 

dhe si rezultat i kësaj i njëjti e ka bazën juridike për të kërkuar kompensimin në emër të 

shpërblimit jubilar. Në këtë aspekt, edhe nuk janë plotësuar kushtet ligjore nga neni 87 i Ligjit të 

Punës, për të konstatuar se kërkesa e paditësit është parashkruar, pasi që siç është cekur edhe më 

lartë padia në gjykatë është dorëzuar brenda afatit ligjor dhe në kohën kur Kontrata Sektoriale e 

Shëndetësisë ka qenë në fuqi. 

 

Gjykata e Apelit e pranon si të drejtë qëndrimin juridik të Gjykatës së shkallës së parë, 

për sa i përket vendimit për shpenzimet e procedurës, pasi që të njëjtat janë gjykuar në përputhje 

me nenin 452.1 të LPK-së, si dhe e pranon qëndrimin juridik lidhur me gjykimin e kamatës 

ligjore, përkatësisht lartësisë dhe kohëzgjatjes së saj, pasi që është gjykuar në përputhje me nenin 

382.2 të LMD-së. 

Gjykata e Apelit me rastin e vendosjes i vlerësoi edhe të gjitha pretendimet e tjera 

ankimore, mirëpo të njëjtat nuk ishin me ndikim për një vendim ndryshe për çka edhe vendosi si 

në dispozitiv  të këtij aktgjykimi. 

 

Nga të lartcekurat e në mbështetje të dispozitës së nenit 195.1 pika d), lidhur me nenin 

200, të LPK-së, Gjykata e Apelit ka vendosur si në dispozitiv të këtij aktgjykimi. 

  

GJYKATA E APELIT E KOSOVËS NË PRISHTINË 

Ac.nr.2225/20, datë 08.03.2021 

 

 

             Kryetari i kolegjit, 

                         Lumni Sallauka 


