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REPUBLIKA E KOSOVËS / REPUBLIKA KOSOVA 

    

 

Ac.nr.584/17 

 

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

Halide Reka, kryetare e kolegjit Gëzim Llulluni dhe Nora Bllaca-Dula, anëtar, në çështjen 

juridike kontestimore të paditësve E.D. dhe A.K.M. të dy nga Prishtina, të cilët sipas autorizimit 

i përfaqëson A.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, për kompensimin e pagave, duke vendosur sipas 

ankesës së të paditurës e paraqitur kundër Aktgjykimit të Gjykatës Themelore në Prishtinë, 

Departamenti i Përgjithshëm, Divizioni Civil, C.nr.386/12, i datës 29.04.2016, në seancën e 

kolegjit të mbajtur me datë 05.08.2020, mori këtë: 

 

 

 

 

A K T GJ Y K I M 

 

 

 

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

Ministria e Shëndetësisë në Prishtinë, ndërsa Aktgjykimi i Gjykatës Themelore në Prishtinë, 

Departamenti i Përgjithshëm, Divizioni Civil, C.nr.386/12, i datës 29.04.2016, në pikën I, II dhe 

IV të dispozitivit VËRTETOHET. 

 

II. Aktgjykimi i ankimuar në pikën III (tre) të dispozitivit mbetet i pashqyrtuar 

 

 

A r s y e t i m 

 

 

 

Gjykata e shkallës së parë me aktgjykimin e ankimuar, C.nr.386/12, i datës 29.04.2016, në pikën 

I (një) të dispozitivit pjesërisht e ka aprovuar kërkesëpadinë e paditësve E.D. dhe A.K.M. nga 

Prishtina. Në pikën II e ka detyruar të paditurën Qeveria e Republikës së Kosovës - Ministria e 

Shëndetësisë në Prishtinë që në afatin kohor prej 15 ditësh nga marrja e këtij aktgjykimi 

paditësve për periudhën kohore nga data 01.03.2009 deri më 31.10.2010 në emër të kontratës për 

edukimin specialistik t’ua paguaj pagat dhe atë paditësit E.D. shumën e parave 4,680.00 €uro dhe 

paditëses A.K.M. shumën e parave prej 4,680.00 €uro me kamatë ligjore nga data e parashtrimit 
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të padisë 21.02.2012, e deri në pagesën përfundimtare. Në pikën III të dispozitivit e ka refuzuar 

kërkesëpadinë e paditësve për kompensimin e pagave për periudhën kohore nga data 01.11.2007 

e deri më 21.02.2009, për shkak të parashkrimit të kërkesës. Në pikën IV e ka detyruar të 

paditurën që paditësve t’ua paguaj shpenzimet e procedurës në shumë prej 424 €uro. 

 

Kundër këtij aktgjykimi e paditura 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. 

 

I autorizuari i paditësve ka paraqitur përgjigje në ankesë me të cilën i ka kundërshtuar 

pretendimet ankimore të t’paditurës, me propozim për Gjykatën e Apelit që ankesën e të 

paditurës ta refuzojë ndërsa aktgjykimin e atakuar ta vërtetojë.  

 

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 është e pabazuar. 

 

Nga shkresat e lëndës rezulton se paditësit E.D. dhe A.K.M. të dy nga Prishtina me datë 

21.02.2012, në gjykatën e shkallës së parë, kanë paraqitur padi kundër të paditurës Qeveria e 

Republikës së Kosovës- Ministria e Shëndetësisë në Prishtinë, për kompensimin e pagave, me 

arsye sikurse 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.386/12, i 

datës 29.04.2016, me të cilin pjesërisht e ka aprovuar kërkesëpadinë e paditësve duke vendosur 

më decidivisht si në dispozitiv të aktgjykimit të atakuar. 

Në arsyetim të aktgjykimit gjykata ka theksuar se nga deklarimet e palëve ndërgjyqëse ka 

rezultuar se nuk është kontestuese që me vendimin e të paditurës Nr. ref. 3013/2007dhe Ref. 

nr.3162/2007, datë 08.10.2007, paditësve iu është lejuar specializimi nga lëmia sëmundjet e 

dhëmbit dhe se me dt.18.10.2007, paditësit me të paditurën kanë lidhur kontratë për financimin e 

edukimit specialistik pas diplomik dhe janë pajtuar që specializimi të kryhet në QKUK, nga data 

01.11.2007 deri më 01.11.2010. Sipas kontratës është paraparë që paga për specializantë të jetë 

234 €uro në muaj. Me vendimin Ref.nr. 2/319, datë 24.11.2006 paditësi E.D. është emëruar 

asistent i ri në Fakultetin e Mjekësisë për lëndën sëmundja e dhëmbit. Për lëndën e njëjtë me 

vendimin e datës 03.12.2010, është zgjedhur asistent. Ndërsa paditësja A.K. është zgjedhur 

asistent i ri me vendimin Ref. nr. 2/322, datë 24.11.2006 dhe Ref.nr. 4/431, datë 03.12.2010, të 

cilat vendime ishin lëshuar nga Universiteti i Prishtinës dhe se paditësit me ankesën Nr.Prot.02-

05-1485, datë 30.04.2010 dhe datë 31.12.2007 i janë drejtuar të paditurës me kërkesë për 

kompensimin e pagave të përcaktuara si në kontratën për financimin e edukimit specialistik.  

Lidhur me pretendimin e të paditurës për mungesë legjitimiteti gjykata e shkallës së parë e ka 

arsyetuar se referuar kontratave mbi financimin e edukimit specialistik pas diplomik të lidhur në 
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mes të paditësve dhe Ministrisë së Shëndetësisë, (këtu palë e paditur) rezulton se Ministria e 

Shëndetësisë përmes sekretarit permanent ka lidhur kontratë me paditësit, duke u pajtuar që atyre 

për periudhën kohore tre vjeçare sa ka zgjatur specializimi, t’iu paguhet paga mujore në lartësi 

234 €uro. Pra, paditësit nuk kanë lidhur kontratë me subjektin tjetër për financimin e edukimit 

specialistik nga i cili fakt do të vihej në pyetje legjitimiteti pasiv i të paditurës. Meqë raporti 

detyrimor kontraktues është krijuar në mes të paditësve dhe të paditurës Ministria e Shëndetësisë 

dhe palët kontraktuese janë pajtuar që specializimi të kryhet në QKUK, gjykata ka vlerësuar se 

pretendimi i të paditurës për mungesë legjitimiteti në këtë çështje nuk qëndron.  

 

Lidhur me pretendimin e të paditurës për parashkrimin e kërkesës gjykata e shkallës së parë ka 

arsyetuar se i është referuar datës së ushtrimit të padisë 21.02.2012 si dhe kërkesës nga padia e 

cila ka të bëjë me detyrimin e palës së paditur që paditësve t’ua kompensoj pagat për specializim 

për periudhën kohore nga data 01.11.2007 deri më 01.11.2010 dhe se bazuar në dispozitën e 

nenit 87 të Ligjit për Punë nr.03/L-212 (të miratuar më 01.11.2010), në të cilin nen përcaktohet 

se të gjitha kërkesat nga marrëdhënia e punës në para parashkruhen brenda afatit prej tre 

vitesh, nga dita e paraqitjes së kërkesës, gjykata ka vlerësuar se kërkesëpadia është pjesërisht e 

bazuar dhe atë sa i përket kompensimit të pagave për periudhën kohore nga data 21.02.2009 (pra 

tre vite nga parashtrimi i padisë) e deri më 31.10.2010, si datë e përfundimit të specializimit, 

gjersa kërkesën për kompensimin e pagave sipas kontratës për financimin e edukimit specialistik 

për periudhën kohore nga data 01.11.2007 deri më 21.02.2009 gjykata e ka gjetur si të 

parashkruar, pasi padia për këtë periudhë kohore, është paraqitur pas afatit ligjor tre vjeçar, dhe 

nga kjo arsye ka vendosur që kërkesëpadinë në këtë pjesë ta refuzoj si të pabazuar. 

 

Në fund ka shtuar se palët kontraktuese këtu paditësit dhe e paditura, 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 natyra e të drejtave dhe detyrimeve që janë krijuar sipas kontratës, janë të disponueshme 

për palët dhe që në fillim palët kanë ditur se cilat janë të drejtat dhe detyrimet reciproke të tyre, 

me mos përmbushjen e kontratës nga ana e të paditurës paditësve pa fajin e tyre iu është 

shkaktuar dëm material respektivisht pa bazë ligjore iu është mohuar realizimi i pagave gjatë 

kryerjes së specializimit. 

 

Për vlerësimin e lartësisë së pagave të parealizuara nga paditësit gjykata i është referuar 

kontratave për financimin e edukimit specialistik të datës 18.10.2007, nga të cilat është vërtetuar 

se shuma fikse e pagës për secilin paditës është nga 234 €uro.  

 

Për bazën juridike të kërkesëpadisë gjykata i është referuar dispozitës së nenit 46; 51; 148 dhe 

262 të Ligjit për Marrëdhëniet e Detyrimeve, ndërsa vendimin për shpenzimet e procedurës e ka  

mbështetur në dispozitën e nenit 449 dhe 452 par. 2 të LPK-së. 

 

Gjykata e Apelit e aprovon vlerësimin juridik të gjykatës së 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 

aktgjykim nuk është përfshirë me shkelje thelbësore të dispozitave të procedurës kontestimore 

nga neni 182 paragrafi 2, pika b), g), j), k) dhe m) të LPK-së dhe nuk ka aplikim të gabuar të së 
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drejtës materiale, për të cilat gjykata e shkallës së dytë në kuptim të dispozitës së nenit 194 të 

LPK-së çdoherë kujdeset sipas detyrës zyrtare. Gjendja faktike po ashtu del të jetë vërtetuar 

plotësisht dhe në mënyrë të drejtë, ku nga gjykata e shkallës së parë janë dhënë arsye të 

mjaftueshme lidhur me faktet vendimtare të cilat kanë pasur ndikim në mënyrën e vendosjes, e 

cila ka mbështetje të plotë në provat shkresore dhe në ligj. Aktgjykimi i ankimuar nuk del të jetë 

përfshirë as me shkelje tjera procedurale të pretenduara sipas ankesës së ushtruar nga pala 

ankuese. 

 

Nuk qëndrojnë pretendimet ankimore të t’paditurës se aktgjykimi është përfshirë në shkelje të 

dispozitave të procedurës kontestimore. 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. 

Gjykata e Apelit e ka vlerësuar mënyrën e vendosjes në këtë çështje juridike kontestimore nga 

ana e gjykatës së shkallës së parë dhe ka gjetur se është vendosur në mënyrë të drejtë duke u 

mbështetur në provat e administruara të cilat i referohen gjendjes faktike të vërtetuar në mënyrë 

të plotë dhe të drejtë nga gjykata e shkallës së parë dhe rrjedhimisht duke zbatuar në mënyrë të 

drejtë të drejtën materiale.  

 

Nuk qëndrojnë pretendimet e të paditurës për gjendjen faktike të vërtetuar në mënyrë të gabuar 

dhe jo të plotë, pasi që gjykata e shkallës së parë ka administruar dhe ka nxjerrë të gjitha provat e 

propozuara të cilat i ka konsideruar si të nevojshme për të vërtetuar faktet vendimtare të çështjes 

të cilat të kualifikuara në raport me normat materialo-juridike kanë përcaktuar që kërkesëpadia 

është pjesërisht e bazuar. Gjykata përveç se ka vërtetuar të gjitha faktet e çështjes të njëjtat edhe i 

ka arsyetuar dhe vlerësuar në mënyrë specifike, prandaj pretendimi i të paditurës se gjykata e ka 

vërtetuar gabimisht dhe në mënyrë jo të plotë gjendjen faktike është një pretendim i pa bazuar. 

Në rastin konkret gjykata e shkallës së parë ka vlerësuar sikurse faktet që shkojnë në favor të 

themelësisë së kërkesëpadisë ashtu edhe faktet që e kanë kundërshtuar kërkesëpadinë, me 

vlerësimin dhe analizimin e të cilave i ka rezultuar se kërkesëpadia e paditësve për pjesën e 

aprovuar gjënë mbështetje në prova dhe në ligj me çka edhe ka vendosur që për këtë pjesë 

kërkesëpadinë e paditësve ta miratojë si të bazuar. 

 

Rrjedhimisht, pretendimet ankimore të të paditurës se të njëjtës i mungon legjitimiteti real pasiv, 

janë pretendime të paqëndrueshme, për arsye se nga provat shkresore ka rezultuar se Ministria e 

Shëndetësisë përmes Sekretarit permanent ka lidhur kontrata mbi financimin e edukimit 

specialistik pas diplomik me paditësit, duke u pajtuar që atyre për periudhën kohore tre vjeçare 

sa ka zgjatur specializimi, t’iu paguhet paga mujore në lartësi 234 €uro. Andaj paditësit dhe e 

paditura me kontratat e lidhura në pajtim me dispozitat ligjore kanë krijuar marrëdhënjen juridike 

civile me efekt veprimi në mes të tyre, duke përcaktuar të drejta dhe detyrime reciproke dhe se 

me mos përmbushjen e kontratës nga ana e të paditurës paditësve pa fajin e tyre iu është 

shkaktuar dëm material, respektivisht pa bazë ligjore iu është mohuar realizimi i pagave gjatë 

kryerjes së specializimi, andaj si e tillë ka legjitimitet të plotë pasiv në këtë çështje juridiko 

civile. 
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Është vlerësim i Gjykatës së Apelit se gjykata e shkallës së parë ka aplikuar drejtë të drejtën 

materiale në raport me gjendjen faktike të vërtetuar në këtë çështje juridike kontestuese nga ku 

ka rrjedhur se kërkesëpadia e paditësve është pjesërisht e bazuar. Sipas dispozitës së nenit 148.1 

të Ligjit mbi Marrëdhëniet e Detyrimeve (Gazeta Zyrtare e ish RSFJ nr.29, e datës 30 Mars 

1978), i cili ka qenë në fuqi në kohën e krijimit të raportit juridiko civil si dhe në kohën e 

ushtrimit të padisë në gjykatë është paraparë se“ Kontrata krijon të drejta dhe detyrime për palët 

kontraktuese”, ndërsa me dispozitën e nenit 262 par.1 të të njejtit ligj parashihet se: ”Kreditori 

në raportin e obliguar është i autorizuar që prej debitorit të kërkojë përmbushjen e detyrimit, 

ndërsa debitori ka për detyrë ta përmbushë me ndërgjegje krejtësisht sikundër është përmbajtja e 

tij”. Në kuptim të këtyre dispozitave rezulton se gjykata e shkallës së parë me të drejtë e ka 

gjetur si të themeltë bazueshmërinë e kërkesëpadisë për pjesën e aprovuar. 

 

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. 

 

Aktgjykimi i ankimuar në pikën III (tre) të dispozitivit që ka të bëjë me pjesën e refuzuar të 

kërkesëpadisë ka mbetur i pashqyrtuar, sepse në bazë të thënieve në ankesë kjo gjykatë ka 

konstatuar se aktgjykimi i ankimuar në këtë pjesë nuk është goditur. 

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.584/17, me datë 05.08.2020 

 

Kryetarja e kolegjit  

Halide Reka, d.v. 

 

 

 

 

 


