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REPUBLIKA E KOSOVËS / REPUBLIKA KOSOVA 

 

Ac.nr.5288/20 

 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 paditëses S.M. nga Mitrovica, të cilën e përfaqëson H.D. av. 

nga Mitrovica, kundër të paditurës Qendra Kombëtare për Transfuzionin e Gjakut, me seli në 

Prishtinë, të cilën e përfaqëson mbrojtësi shtetëror M.K. nga Prishtina, me objekt të padisë pagim 

i kompensimit të shpërblimit jubilar, vlera e kontestit 1.753,20 €, duke vendosur sipas ankesës së 

paditëses kundër aktgjykimit të Gjykatës Themelore në Mitrovicë – Departamenti Civil 

C.nr.402/20, të datës 14.09.2020, në seancën e kolegjit të mbajtur më 27.01.2021 mori këtë:  

 

A K T GJ Y K I M 

 

 APROVOHET si e themeltë ankesa e paditëses S.M. nga Mitrovica, NDRYSHOHET 

aktgjykimi i Gjykatës Themelore në Mitrovicë, C.nr.402/20, i datës 14.09.2020 dhe çështja tani 

gjykohet si në vijim: APROVOHET si e themeltë kërkesëpadia e paditëses S.M. nga Mitrovica, 

DETYROHET e paditura Qendra Kombëtare për Transfuzionin e Gjakut, me seli në Prishtinë, që 

paditëses S.M. nga Mitrovica, në emër të tri pagave për shpërblim jubilar t’ia paguaj shumën prej 

1,753.20 €, me kamatë vjetore prej 8 %, duke e llogaritur nga dita e marrjes së aktgjykimit të 

gjykatës së shkallës së parë (14.09.2020), e deri në pagesën definitive, si dhe shpenzimet e 

procedurës në shumë prej 404.00 €, të gjitha në afat prej 15 ditëve nga dita e pranimit të këtj 

aktgjykimi, nën kërcënim të përmbarimit. 

 

A r s y e t i m 

 

 Gjykata e shkallës së parë me aktgjykimin e atakuar C.nr.402/20 të datës 14.09.2020, në 

pikën I të dispozitivit ka refuzuar si të pa bazuar kërkesëpadinë e paditëses S.M. nga Mitrovica, 

me të cilën ka kërkuar nga gjykata që të obligohet i padituri Qendra për transfuzionin e gjakut 

nga Prishtina që të paguaj shumën prej 1.753,20 €, në emër të tri pagave për shpërblim jubilar me 
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kamatë ligjore, të gjitha në afat prej 7 ditësh nga dita e plotfuqishmërisë së aktgjykimit. Në pikën 

II të dispozitivit gjykata e shkallës së parë ka vendosur që secila palë t’i bartë shpenzimet e veta 

procedurale. 

 Kundër këtij aktgjykimi brenda afatit ligjor, ka paraqitur ankesë pala paditëse për shkak 

të shkeljeve esenciale të procedurës kontestimore, vërtetimit të gabuar dhe jo të plotë të gjendjes 

faktike  si dhe aplikimit të gabuar të së drejtës materiale, me të cilën ka kërkuar nga Gjykata e 

Apelit që të ndryshohet aktgjykimi i atakuar dhe të aprovohet si e bazuar kërkesëpadia e 

paditëses ose i njëjti të prishet dhe çështja t’i kthehet gjykatës së shkallës së parë në rishqyrtim 

dhe rivendosje. 

 Paditësja nuk ka paraqitur përgjigje 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 paditëses është e themeltë. 

 Nga shkresat e lëndës rezulton se paditësja me padinë e parashtruar në gjykatën e shkallës 

së parë ka kërkuar që të aprovohet kërkesëpadia e paditëses dhe të obligohet e paditura që 

paditëses t’ia paguaj shumën prej 1,753,20 € në emër të tri pagave për shpërblim jubilar dhe atë 

me kamatë ligjore nga dita e ushtrimit të kësaj padie e nën kërcënim të përmbarimit me dhunë, si 

dhe të detyrohet e paditura që paditëses t’ia kompensoj shpenzimet e procedurës kontestimore.  

 Gjykata e shkallës së parë ka mbajtur shqyrtimin kryesor dhe pas administrimit dhe 

shqyrtimit të provave si në vijm: kontrata e punës nr.94 të dt. 08.01.2015, vërtetimin e Spitalit të 

Përgjithshëm “Dr.Sami Haxhibeqiri” nr.851 të dt.10.07.2015, vërtetimin mbi lartësinë e të 

ardhurave personale dhe kohëzgjatjes së përvojës së punës, vërtetimin e Qendrës së Shëndetësisë 

Mitrovicë të dt. 23.03.1999, vërtetimin e qendrës për transfuzionin e gjakut nr.99/20 të dt. 

21.02.2020, kërkesa e dt.13.03.2020, certifikata e llogarisë bankare BKT të dt.01.10.2019, lista e 

pagës në emër të S.M., ka refuzuar kërkesëpadinë e paditëses, duke vendosur më decidivisht si 

në dispozitiv të aktgjykimit të atakuar.  

 Në arsyetim të aktgjykimit të atakuar, mes tjerash gjykata ka theksuar se në bazë të 

kontratës së punës nr.851 të dt.10.07.2015  të Spitalit të Përgjithshëm “Dr.Sami Haxhibeqiri” ka 

vërtetuar së paditësja ka qenë në marrëdhënie pune të pandërprerë te e paditura  prej periudhës 

01.10.1999 deri më 31.12.2014. Mes palëve kontestuese nuk ka qenë kontestuese që paditësja ka 

qenë në marrëdhënie pune tek e paditura, mirëpo kontestuese mes palëve ndërgjyqëse ka qenë 

gjatësia e përvojës së punës dhe realizimi i të ardhurave të paditëses. Në fund gjykata e shkallës 

së parë e ka refuzuar kërkesëpadinë e paditësit, duke e mbështetur vendimin e saj në dispozitat e 

nenit 17 të Kontratës Kolektive Sektoriale dhe Ligjin e Punës. Ndërsa lidhur me shpenzimet e 

peocedurës ka vendosur në bazë të nenit 450 të LPK-së. 
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Gjykata e Apelit duke shqyrtuar ankesën e të paditurës brenda kufijve të saj, por duke u 

kujdesur sipas detyrës zyrtare për shkeljet thelbësore të dispozitave të procedurës kontestimore 

nga neni 182 parag.2 pika b), g), j), k) dhe m), si dhe për zbatimin e së drejtës materiale vjen në 

përfundim se aktgjykimi i ankimuar nuk është përfshirë me shkelje thelbësore të dispozitave të 

procedurës kontestimore të cilat gjykata e shkallës së dytë i vëren sipas detyrës zyrtare dhe as me 

shkelje tjera që pretendohet me ankesë, gjendja faktike është konstatuar drejtë dhe në mënyrë të 

plotë, por me rastin e vendosjes sipas aktgjykimit të atakuar, ka ardhur deri te zbatimi i gabuar i 

të drejtës materiale, pasi që gjykata ankimore me anë të vlerësimit ndryshe të shkresave dhe 

provave të cilat janë administruar gjatë shqyrtimit kryesor nga gjykata e shkallës së parë, 

konstaton një gjendje tjetër faktike nga ajo e konstatuar nga gjykata e shkallës së parë, mbi bazën 

e së cilës gjendje faktike kjo gjykatë tani ka ardhë në përfundim se kërkesëpadia e paditëses 

është bazuar, duke gjetur se në këtë rast ka kushte që aktgjykimi i atakuar të ndryshohet, prandaj 

si rezultat i kësaj edhe u vendos si në dispozitivin e këtij aktgjykimi. 

Gjykata e Apelit vlerëson se gjykata e shkallës së parë gabimisht ka zbatuar të drejtën 

materiale kur e ka refuzuar kërkesëpadinë e paditëses, përkitazi me lartësinë e shpërblimit 

jubilar. Kjo për faktin se ajo pasi ka konstatuar drejtë gjendjen faktike dhe ka vërtetuar faktet të 

cilat ishin vendimtare për çështjen kontestuese, gabimisht ka ardhur në përfundim se 

kërkesëpadia e paditëses duhet të refuzohet për shkak se e njëjta të drejtën për shpërblim jubilar e 

ka arritur në vitin 2012, ndërsa kontrata sektoriale e shëndetësisë ka hyrë në fuqi me datë 

11.06.2018, ndërsa padinë në gjykatë e ka parashtruar me datë 29.04.2020, që sipas saj në kohën 

e lindjes të së drejtës për shpërblim jubilar nuk ka qenë në fuqi kontrata sektoriale e cekur më 

lartë, e cila në fakt nuk ka efekt prapaveprues. Si rrjedhojë, sipas vlerësimit të Gjykatës së Apelit 

një qëndrim i tillë juridik i gjykatës së shkallës së parë është i gabuar, pasi që meqenëse paditëses 

baza juridike për të kërkuar shpërblimin jubilar i është krijuar me hyrjen në fuqi të kontratës 

sektoriale të shëndetësisë me datë 11.06.2018, ndërsa padinë e njëjta e ka parashtruar brenda 

afatit tre vjeçar të paraparë me këtë kontratë, atëherë rezulton se të njëjtës i takon e drejta për 

shpërblim jubilar. 

 

Gjykata e Apelit sa i përket çështjes së lartësisë së pagave për shpërblim jubilar kur ka 

vendosur si në dispozitiv të aktgjykimit të saj është mbështetur në dispozitën e nenit 17 parag.3 

pika 3.3 të Kontratës Sektoriale të Shëndetësisë të dates 11.06.2018, në të cilin përcaktohet se: 

“Punëtorët shëndetësor, në vitet jubilare të punësimit përfitojnë shpërblim jubilar nga 

punëdhënësi i fundit…në vlerë prej: për 30 vite të përvojës së punës në insitucione shëndetësore, 

në vlerë të tri pagave të fundit”. Zbatimi i kësaj dispozite në përputhje me konstatimin e gjendjes 

faktike të vërtetuar nga gjykata e shkallës së dytë si më lartë, argumenton plotësisht qëndrimin e 

kësaj të fundit se kërkesëpadia e paditësit në rastin konkret është e bazuar. Ndërsa lidhur me 

lartësinë e kërkesëpadisë gjykata e shkallës së dytë është bazuar në provat përkatëse që gjenden 

në shkresat e lëndës, përkatësisht në pasqyrën bankare të dates 11.03.2020, ndërsa përvoja e 

punës së paditësës është provuar përmes vërtetimit nr.99/2020, datë 21.02.2020, të lëshuar nga 

vet e paditura, ku konstatohet se paditësja ka afër 40 vite përvojë pune tek e paditura. Mbi bazën 
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e tërë të lartcekurave gjykata e shkallës së dytë gjeti se ankesa e paditëses është e bazuar, për çka 

edhe aktgjykimi në fjalë i gjykatës së shkallës së parë është ndryshuar dhe është aprovuar 

kërkespadia e paditësit pjesërisht e bazuar, sikurse në dispozitiv të këtij aktgjykimi.  

Lidhur me vendimin mbi shpenzimet e procedurës, gjykata ka vendosur duke u bazuar në 

dispozitat e nenit 449 dhe 452.1 të LPK-së, pasi janë në përputhje më veprimet e ndërmarra në 

këtë çështje juridike kontestuese, në përputhje me tarifën për përcaktimin e lartësisë së 

shpenzimeve, të kërkuara nga pala paditëse, andaj edhe u vendos sikurse në dispozitiv të këtij 

aktgjykimi. Për kamatën e gjykuar, gjykata e shkallës së dytë ka vendosur në bazë të nenit 382.2 të 

LMD-së. 

        Gjykata e Apelit i ka vlerësuar edhe pretendimet e tjera ankimore të të paditurës, por 

vlerësoi se të njëjtat nuk ishin me ndikim për një vendim ndryshe, për çka në mbështetje të 

dispozitave nga neni 194, 195 paragrafi 1 pika (e), në lidhje me nenin 201 pika (b) dhe (d) të LPK-

së, vendosi si në dispozitiv të këtij aktgjykimi.  

GJYKATA E APELIT E KOSOVËS NË PRISHTINË 

Ac.nr.5288/20, datë 01.02.2021 

 

Kryetari i kolegjit, 

Lumni Sallauka 

 

 


