
           

REPUBLIKA E KOSOVËS / REPUBLIKA KOSOVA 

 

 

 

AC.nr. 5976/2020 
 

 
GJYKATA E APELIT E KOSOVËS, si gjykatë civile e shkallës së dytë, në kolegjin e përbërë 
nga gjykatësit Makifete Saliuka, kryetare e kolegjit, dhe Kujtim Pasuli e Nenad Llaziq, 
anëtarë, në çështjen kontestimore të paditëses F.P. nga Prishtina, të cilën e përfaqëson me 
autorizim I.G., avokat në Prishtinë, kundër të paditurës Qendra Klinike Universitare e 
Kosovës (QKUK)  në Prishtinë, me përfaqësuesen e autorizuar Teuta Islami, jur. e dipl., për 
kompensimin e pagës  jubilare, duke vepruar sipas ankesës së të paditurës e ushtruar kundër 
Aktgjykimit të Gjykatës Themelore në Prishtinë, C.nr. 4463/2019, i datës 17.9.2020 (SMIL nr. i 

lëndës 2019:290295), në seancën e kolegjit të mbajtur me datën 21.6.2021, mori këtë:    
 
 

   A K T GJ Y K I M  
 

 
NDRYSHOHET   Aktgjykimi i Gjykatës Themelore në Prishtinë  C.nr. 4463/2019, i datës 
17.9.2020, ashtu që: 
 

I. MIRATOHET PJESËRISHT SI E BAZUAR kërkesëpadia e paditëses F.P. nga Prishtina, dhe 
DETYROHET e paditura Qendra Klinike Universitare e Kosovës (QKUK)  në Prishtinë, që 
paditëses  si shpërblim jubilar t’ia paguaj shumën prej 425,oo €,  që është lartësia e një page 
mujore të saj, me kamatë prej  8%, nga data 17.9.2020 e deri në pagesën definitive,  bashkë me 
shpenzimet e procedurës kontestimore në shumë prej 259,oo €, të gjitha këto në afat prej 7 
ditësh nga dita plotfuqishmërisë së këtij aktgjykimi, e nën kanosjen e përmbarimit me dhunë.   
 
II. REFUZOHET SI E PABAZUAR kërkesëpadia e paditëses përtej shumës së gjykuar si në 
paragrafin I të dispozitivit të këtij aktgjykimi. 
 
 
                                                                        A r s y e t i m 
 
 
Gjykata e shkallës së parë, me aktgjykimin e goditur,  e ka  APROVUAR NË TËRËSI SI TË BAZUAR 
kërkesëpadinë e paditëses, duke e DETYRUAR të paditurën që paditëses  në emër të një page si shpërblim 
jubilar, t’ia paguaj shumën prej 491.12 €,  me kamatë prej  8%, nga data 17.9.2020 e deri në pagesën 
definitive,  bashkë me shpenzimet e procedurës kontestimore në shumë prej 259,oo €, të gjitha këto në 
afat prej 7 ditësh nga dita plotfuqishmërisë së këtij aktgjykimi, e nën kanosjen e përmbarimit me dhunë.   
 
Kundër këtij aktgjykimi, me kohë, ka ushtruar ankesë e paditura për shkak të  shkeljeve 
qenësore të dispozitave të procedurës kontestimore, pa i theksuar cilat, vërtetimit të gabuar 
dhe jo të plotë të gjendjes faktike si dhe zbatimit të gabuar të së drejtës materiale, duke 
konsideruar se gjykata e shkallës së parë gabimisht ia ka pranuar paditëses kompensimin e  
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kërkuar, edhe pse kjo e drejtë nuk është paraparë me Ligjin e Punës e nga ana tjetër  e paditura 
as që e ka planifikuar në skemë buxhetore këtë lloj kompensimi sepse as nuk është 
nënshkruese e Kontratës Kolektive Sektoriale të Shëndetësisë, e Qershorit 2018, në të cilën 
paditësja e bazon kërkesëpadinë e saj, dhe që as shuma e gjykuar prej 491.12 €,  nuk përkon 
me lartësinë e pagës mujore të paditëses, e cila në të vërtetë është më e vogël se shuma e 
gjykuar dhe atë gjithsej 425,oo €, me propozim që aktgjykimi i goditur  të ndryshohet me 
refuzimin e kërkesëpadisë së paditëses.  
  
Paditësja, në përgjigje në ankesë, përmes të autorizuarit të tij, i ka kontestuar si të pa bazuara 
dhe të pa argumentuara me asgjë pretendimet ankimore të të paditurës, duke konsideruar se 
aktgjykimi i goditur është i drejtë dhe i ligjshëm dhe se gjykata e shkallës së parë ka vendosur 
drejtë duke ia pranuar kompensimin e kërkuar, me propozim që ankesa të refuzohet ndërsa 
aktgjykimi i goditur të vërtetohet.   
 
Gjykata e Apelit pas vlerësimit të shkresave të lëndës, aktgjykimit të goditur dhe 
pretendimeve ankimore të të paditurës, sipas autorizimeve ligjore që ka në kuptim të nenit 
194 të LPK-së,  gjeti se: 
 
Ankesa e të paditurës është e bazuar. 
 
Nga shkresat e lëndës vërehet se, paditësja, e lindur me 2.9.1983, është punëtore e të paditurës 
nga viti 2009, si  infermiere në Hemodializë në Klinikën e Nefrologjisë në QKUK –Prishtinë, 
dhe se në vitin 2019 i ka mbushur 10 vjet përvojë pune, por që nuk i është paguar shpërblimi 
jubilar në lartësi të një page mujore, ashtu siç parashihet me nenin 17 të Kontratës Kolektive 
Sektoriale të Shëndetësisë e Qershorit 2018,   prandaj me padinë e datës 13.12.2019 ka kërkuar 
të detyrohet e paditura t’ia paguaj këtë lloj kompensimi  në shumë prej 491,19 €, me kamatë 
8% nga dita e ushtrimit të padisë e deri në pagesën definitive, duke i kërkuar edhe shpenzimet 
e procedurës kontestimore. 
 
Nga ana tjetër e paditura, për arsyet e njëjta si në ankesë, e ka kontestuar kërkesëpadinë e 
paditëses, duke propozuar refuzimin e të njëjtës si të pa bazuar.  
  
Gjykata e shkallës së parë, pas vlerësimit të deklaratave të ndërgjyqësve dhe provave të 
administruara të cilat gjinden në shkresat e lëndës e që kanë të bëjnë me çështjen konkrete 
juridike sipas padisë së paditëses,  me zbatimin e nenit 17 të Kontratës Kolektive Sektoriale e 
Qershorit 2018 dhe nenit 245 lidhur me nenin 382 të LMD-së, ka vendosur që kërkesëpadinë 
e paditëses ta miratoj në tërësi si të bazuar.  
  
Gjykata e Apelit, nisur nga kjo gjendje e çështjes, vlerëson se përfundimi logjik dhe qëndrimi 
juridik i gjykatës së shkallës së parë  është i drejtë dhe i bazuar në ligj, ku baza juridike e 
kërkesëpadisë së paditëses nuk mund të vëhet në dyshim me pretendimet ankimore të të 
paditurës. 
  
Gjykata e shkallës së parë, nisur nga fakti jo  kontestues në mes të ndërgjyqësve se paditësja 
te e paditura, në vitin 2019 ka mbushur 10 vjet përvojë pune dhe atë si  infermiere në 
Hemodializë në Klinikën e Nefrologjisë në QKUK –Prishtinë, e ka zbatuar drejtë nenin 17 të 
Kontratës Kolektive Sektoriale të Shëndetësisë, e Qershorit 2018, dhe nenin 245 lidhur me 
nenin 382 të LMD-së,  që ka rezultuar me miratimin e drejtë të kërkesëpadisë së saj.   
  
Me Kontratën Kolektive Sektoriale të Shëndetësisë, e Qershorit 2018, e lidhur në mes të 
Ministrit të Shëndetësisë dhe Federatës së Sindikatave të Shëndetësisë së Kosovës, e cila ka 
qenë në fuqi në vitin 2019, në kohën kur kompensimi në të cilin pretendon paditësja - është  
 
 



 
bërë i kërkueshëm, konkretisht me nenin 4 të saj, është paraparë fusha e zbatimit të saj, me të 
cilën  janë  rregulluar   raportet  juridike   për  të  gjithë   të  punësuarit   nëpër   institucione 
shëndetësore, duke përfshirë tri nivelet e sistemit shëndetësor, atë parësor, dytësor dhe 
tretësor, dhe është paraparë se kjo Kontratë ka efekt  te punëtorët shëndetësor dhe 
administrativ në institucione shëndetësore, të cilët gëzojnë beneficionet që dalin nga kjo 
marrëveshje. 
 
Me nenin 17 të Kontratës aktuale, paragrafi 3, nënpar. 3.1, 3.2 dhe 3.3 i të njëjtit,  është 
paraparë se, punëtorët shëndetësor, në vitet jubilare të punësimit përfitojnë shpërblimin 
jubilar  nga punëdhënësi i fundit në vlerë prej:  
- për 10 vjet të përvojës ë punës  në institucione shëndetësore – në vlerë të një page mujore;  
- për 20 vjet të përvojës ë punës  në institucione shëndetësore – në vlerë të dy pagave mujore;   
- për 30 vjet të përvojës ë punës  në institucione shëndetësore – në vlerë të tri pagave mujore. 
 
Ndërsa me paragrafin 4 të nenit 3 të Kontratës..., parashihet se punëdhënësi i fundit është ai 
mbi të cilin bie barra e këtij lloj kompensimi, pas plotësimit të kushteve nga paragrafi 3 i të 
njëjtit nen.  
 
Paditësja e ka fituar të drejtën në këtë lloj kompensimi në vitin 2019, kur i ka mbushur 10 vjet 
përvojë pune te e paditura, si institucion shëndetësor, dhe kur ka qenë në fuqi  Kontrata 
Kolektive Sektoriale e Shëndetësisë e Qershorit 2018, prandaj gjykata e shkallës së parë ka 
vepruar drejtë kur paditëses ia ka pranuar këtë kompensim, por që lartësia e pranuar në 
shumë prej   491.12 €,  nuk përkon me pagën reale të paditëses e cila sipas Vërtetimit të të 
paditurës, i lëshuar në vitin 2019 - sipas kërkesës së paditëses, është në shumë prej 425,oo €, 
ku nuk përfshihet shujta as kujdestaritë, si pagesa shtesë.  
 
Si rezultat, gjykata e shkallës së dytë vlerëson se shuma e pranuar paditëses për këtë lloj 
kompensimi e në lartësi prej 491.12 €, është e gabuar, gjë që aktgjykimin e goditur e bënë të 
përfshirë me zbatimin e gabuar të së drejtës materiale, prandaj në këtë drejtim i njëjti duhet 
të ndryshohet në kuptim të nenit 195.1 pika e) e LPK-së, ashtu që  paditëses i pranohet shuma 
prej 425,oo €, me të njëjtën kamatë prej 8 %, nga data 17.9.2020, që është data e vendosjes nga 
gjykata e shkallës së parë,  e deri në pagesën definitive.  
  
Aktgjykimi i goditur nuk është i përfshirë me kurrfarë shkelje esenciale të dispozitave të 
procedurës kontestimore e as atyre nga  neni 182 par. 2 pika b), g) j) k) dhe m) të LPK-së,  për 
të cilat kjo gjykatë, si gjykatë e shkallës së dytë,  kujdeset sipas detyrës zyrtare në kuptim të 
nenit 194 të LPK-së, sikurse edhe për zbatimin e drejtë të së drejtës materiale.  
  
Gjykata e Apelit, për arsyet e paraqitura si më lart e në pajtim me dispozitën e nenit 195.1 
pika e)  të LPK-së, vendosi si në dispozitiv të këtij aktgjykimi.    
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                                                                                        KRYETARJA E KOLEGJIT-GJYKATËSJA, 
                                                                                                       Makifete Saliuka                                                                                                                                   

  
  
 


