
                                      

 

 

CA.nr.3213/2020 

 

GJYKATA E APELIT E KOSOVËS NË PRISHTINË, Kolegji i përbërë 

nga gjyqtarët: Gani Avdiu kryesues, Hunaida Pasuli e Faton Ademi – anëtarë, (më 

tej kolegji),  në kontestin e paditëses S.B., nga Prishtina, e përfaqësuar nga B.B., me 

adrese Rr. “..” QKMF, kati i 1., kundër të paditurës Komuna e Prishtinës, Drejtoria 

Komunale për Shëndetësi Prishtinë, e përfaqësuar nga Fitore Byqmeti dhe Qendra 

Kryesore e Mjekësisë Familjare në Prishtinë, e përfaqësuar nga Nebahat Zekaj, për 

pagesën e pagave me rastin e pensionimit, duke vendosur sipas ankesës së paditëses 

të paraqitur kundër aktgjykimit të Gjykatës Themelore në Prishtinë, C.nr.830/2018 

të dt. 25.02.2019, në seancën e kolegjit, të mbajtur  me datë 04.02.2021, jep: 

     

A K T GJ Y K I M 

 

 

Refuzohet si e pa themeltë ankesa e paditëses, S.B., nga Prishtina, ndërsa 

aktgjykimi i Gjykatës Themelore në Prishtinë, C.nr.830/2018 i dt. 25.02.2019,  

Vërtetohet.  

    A r s y e t i m 

 

Gjykata Themelore në Prishtinë, me aktgjykimin, C.nr.830/2018 të dt. 

25.02.2019,, ka vendosur si vijon:  

 

      ”Refuzohet e pa bazuar kërkesë padia e paditëses S.B., nga Prishtina, me të 

cilën ka kërkuar që të detyrohen të paditurit, Komuna e Prishtinës, Drejtoria 

Komunale për Shëndetësi Prishtinë, dhe Qendra Kryesore e Mjekësisë Familjare në 

Prishtinë, që në emër të shpërblimit jubilar për tri paga jubilare dhe tri pagave 

përcjellëse me rastin e daljes në pension t’ia paguajnë shumën e përgjithshme prej 

4,679.34€ (katër mijë e gjashtëqind e shtatëdhjetë e nëntë euro e tridhjetë e katër 

           

REPUBLIKA E KOSOVËS / REPUBLIKA KOSOVA 

http://sq.wikipedia.org/wiki/Skeda:Coat_of_arms_of_Kosovo.svg


2 

 

 

cent) me kamatë ligjore prej 8% nga dita e marrjes së këtij aktgjykimi, në afat prej 7 

ditëve nën kërcenim të përmbarimit të dhunshëm.  

 

Secila palë i bartë shpenzimet e veta të procedurës”.  

 

          Kundër këtij aktgjykimi, paditësja, me dt.27.11.2019, ka paraqitur ankesë, me 

të cilën ka kërkuar që aktgjykimi ankimor të ndryshohet ose të prishet dhe çështja 

t’i kthehet gjykatës së shkallës së parë në rishqyrtim, duke parashtruar këto shkaqe: 

Shkelje thelbësore të dispozitave të procedurës kontestimore, vërtetim të gabuar dhe 

jo të plotë të gjendjes faktike dhe zbatim të gabuar të së drejtës materiale.  

Përgjigje në ankesë nuk është paraqitur. 

 

Kompetenca: Gjykata e Apelit, duke u kujdesur sipas detyrës zyrtare 

vlerësoi se ka juridiksion për procedim dhe vendimmarrje në këtë çështje juridike, 

duke u bazuar në nenet 22 e 23 të Ligjit për Gjykatat, (“Gazeta Zyrtare e 

Republikës së Kosovës” nr. 22/2018).  

Vlerësimi formal i ankesës: Nga shkresat e lëndës,  rezulton se ankesa 

kundër aktgjykimit të shkallës së parë është e lejueshme, është paraqitur brenda 

afatit ligjor, është e plotë si dhe është paraqitur për shkaqet nga të cilat mund të 

goditet aktgjykimi i shkallës së parë. 

 

Kolegji, vlerëson se ankesa i përmbush kërkesat ligjore nga nenet 176, 178 

dhe 181 të Ligjit për Procedurën Kontestimore i Kosovës nr.03/L-006 (më tej LPK). 

  

Kufijtë e ekzaminimit të aktgjykimit të shkallës së parë: Gjykata e Apelit në 

seancën e kolegjit, në kuptim të nenit 194 të Ligjit për Procedurën Kontestimore 

(“Gazeta Zyrtare e Republikës së Kosovës” nr.38/2008) më tej LPK, e ekzaminojë 

aktgjykimin e shkallës së parë brenda kufijve dhe shkaqeve të treguara në ankesë si 

dhe, duke u kujdesur sipas detyrës zyrtare për zbatimin e së drejtës materiale si dhe 

për shkeljen e dispozitave të procedurës kontestimore  dhe gjeti se: 
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Ankesa është e pathemeltë.  

 

Kolegji, konstaton se gjykata e shkallës së parë gjatë zbatimit të procedurës 

kontestimore në këtë çështje juridike nuk ka bërë shkelje thelbësore të dispozitave 

të procedurës kontestimore nga neni 182 par. 2 b), g), j), k) dhe m) të LPK, për të 

cilat Gjykata e Apelit, si gjykatë e shkallës së dytë, në procedurë sipas ankesës, 

kujdeset sipas detyrës zyrtare.  

 

Nga shkresat në dosje rezulton se paditësja, me dt.14.03.2018, ka paraqitur 

një padi në gjykatën e shkallës së parë, kundër të paditurës Komuna e Prishtinës 

QKMF, për pagesën e pagave jubilare dhe përcjellëse në vlerë prej 4,679.34€, me 

rastin e pensionimit, me kamatë ligjore, si dhe shpenzimet procedurale.  

 

 Në mbështetje të padisë kishte bashkangjitur Provat: Vendimi i QKMF-së, 

mbi  ndërprerjen e marrëdhënies së punës, me nr.224 i dt.25.01.2018, vërtetimi i 

QKMF, për njohjen e përvojës së punës me nr.754 i dt.13.03.2018.  

 

Gjykata e shkallës së parë, ka bërë shqyrtimin kryesor të çështjes, kishte 

marrë provat e cekura në  procesverbalin  e seancës dhe kishte konstatuar gjendjen 

faktike të përmbajtur  në arsyetimin e aktgjykimit ankimor si vijon: Se nuk janë 

kontestuese faktet se paditësja ka qenë në marrëdhënie pune të e paditura, në vendin 

e punës “Specialiste e Dermatologjisë” në QKMF, deri me  dt. 20.01.2018 kur i 

kishte pushuar marrëdhënia e punës sipas fuqisë ligjore për shkak të arritjes së 

moshës për pension, paditësja kishte realizuar përvojë pune mbi 30 vite.  

 

Kontestuese është baza e kërkesëpadisë për 3 paga në emër të shpërblimit 

jubilar si dhe vlera e 3 pagave në rastin e përcjelljes në pension.  

 

Në bazë të kësaj gjendje të çështjes gjykata e shkallës së parë kishte 

vendosur si në dispozitivin e aktgjykimit ankimor me arsyetim se, në kohen e 
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pensionimit të paditëses pra me dt.20.01.2018, nuk ishte në fuqi MPKK, e vitit 

2014, e cila sipas nenit 82, kishte hyrë në fuqi nga dt.01.01.2015 dhe rezulton se 

ishte në fuqi deri  me dt.31.12.2017. 

 

Pretendimet ankimore të paditurës: paditësja  në ankesë ka pohuar se 

gjykata e shkallës së parë, me refuzimin e kërkesëpadisë së paditëses, ka bërë 

shkeljen thelbësore të dispozitave të procedurës kontestimore nga neni 182 

paragrafi 1 të LPK, Nr.03/L-006. 

 

Shkelja esenciale e dispozitave të procedurës kontestimore, qëndron në 

faktin se aktgjykimi ankimor më këtë ankesë, përmban të meta sepse gjykata nuk ka 

marrë fare parasysh faktin se kërkesa e paditëses është mbështetur në nenin 52 dhe 

53 të MPKK. 

 

Konstatimin e gabuar e ka bërë në rastin kur ka konsideruar që MPKK, nuk 

ka qenë në fuqi në momentin kur paditësja ka dal në pension, neni 81 par.2 i 

MPKK, parasheh që nëse nga MPKK, pasi që i skadon afati i përcaktuar, nuk 

tërhiqet asnjëra nga palët, zbatimi i saj vazhdon edhe për 1 vit. 

 

Zbatim i gabuar i së drejtës materiale, mendojmë që është bërë kur gjykata 

ka konsideruar që padia nuk ka asnjë bazë ligjore dhe e ka refuzuar si të tillë , e në 

fakt është dashur të aprovohet në tërësi pasi që bazën ligjore e ka në Marrëveshjen e 

Përgjithshme Kolektive të Kosovës. 

 

Qëndrimin juridik të gjykatës së shkallës së parë të shprehur në dispozitivin 

e aktgjykimit ankimor, kolegji e vlerëson të ligjshëm dhe të drejtë. 

 

Me nenin 90.4  të Ligjit të Punës, i publikuar në “Gazetën Zyrtare të 

Republikës së Kosovës” nr.90 të dt.01.12.2010, i cili konsiderohet se ka hyrë në 
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fuqi me dt.16.12.2010 është përcaktuar: “Marrëveshja Kolektive mund të lidhet për 

një periudhë të caktuar me kohëzgjatje jo me shumë se tri (3) vjet” 

Me vështrim e MPKK, të nënshkruar me dt.14.03.2014, sipas nenit 82 të saj 

rezulton se kjo marrëveshje ka hyrë në fuqi me dt.01.01.2015, dhe në kuptim të 

dispozitës së lartë cituar ligjore, ishte ne fuqi deri me dt.31.12.2017. 

 

Afati i kohëzgjatjes së MPKK, i përcaktuar me nenin 90.4 i Ligjit të Punës, 

është afat ligjor të cilin palët, nuk mund ta ndryshojnë me rastin e lidhjes së 

marrëveshjeve ose kontratave kolektive. 

 

Andaj, kolegji vlerëson, se gjykata e shkallës së parë, në këtë rast  drejtë dhe 

plotësisht ka konstatuar gjendjen faktike, në të cilën drejtë ka zbatuar të drejtën 

materiale, duke marrë për bazë faktet se ne kohen e pensionimit të paditëses me 

dt.20.01.2018, nuk ishte ne fuqi  MPKK, e as Marrëveshja Sektoriale për 

Shëndetësi, e cila kishte hyrë në fuqi nga  dt.11.06.2018, do të thotë pas pensionimit 

të paditëses. 

 

Për fitimin e të drejtës në emër të shpërblimit jubilar dhe pagës për përcjellje 

në pension, nuk është i vetë mjaftueshëm vetëm përvoja e caktuar e punës dhe 

pensionimi i punëtorit, por në këtë rast duhet të ekzistoi edhe MPKK, ose Kontrata 

Kolektive e Kosovës, në kuptim të dispozitave ligjore të nenit 90 të Ligjit të Punës, 

e cila duhet të jetë në fuqi. 

 

E drejta në shpërblim jubilar dhe e drejta në pagë në rastin e përcjelljes në 

pension, nuk janë detyrim ligjor i punëdhënësit, por baza e tyre rezulton nga 

Marrëveshjet kolektive, lidhja e të cilave nuk është detyrim ligjor, por mundësi 

ligjore (neni 90.1 i LP).  

 

Andaj, kolegji vlerëson se pretendimet ankimore të paditësit në këtë rast 

ishin të pa themelta sepse ai nuk provoj se ne momentin e pensionimit të tij ishte ne 
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fuqi marrëveshja apo kontrata kolektive, si bazë e realizimit të së drejtës së 

pretenduar. 

 

Me sa u ma me lartë, kolegji, vlerëson se janë plotësuar kushtet ligjore nga 

neni 200 i LPK,  për të vendosur si në dispozitiv të këtij aktgjykimi.  

   

GJYKATA E APELIT E KOSOVËS-PRISHTINË 

CA.nr.3213 dt. 04.02.2021 

  

         Kryesuesi i Kolegjit-gjyqtari                                                                                                                                         

                                                                                                 Gani Avdiu 


