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Numri i lëndës: 2020:031975 

Datë: 13.10.2021 

Numri i dokumentit:     02275363 

C.nr.3021/20 

 

GJYKATA THEMELORE PEJË – Departamenti i përgjithshëm – Divizioni civil, me 

gjyqtaren Ganimete Puka ,  në çështjen juridiko- kontestimore  të paditësve : M. K.,  S. K. , V. 

G.,  S. H.,V. F.,T. A., V. Sh.,  A. J., S. Q., M. F. R., Z. K., F. P., H. L., F. K.,  A. H., të cilët i 

përfaqëson av. B. K. nga Mitrovica, me autorizim , kundër të paditurit, Shërbimi Profesional  i 

Shëndetit Mendor , në Pejë,  të cilën e përfaqëson av. F. A. nga Peja, me autorizim, pas përfundim 

ttë shqyrtimit kryesor të mbajtur me datë 29.09.2021,  në datë 13.10.2021, mori këtë: 

      A K T GJ Y K I M 

 

I:PJESËRISHT APROVOHET kërkesëpadia e paditësve , dhe DETYROHET e 

paditura Shërbimi Profesional i Shëndetit Mendor në Pejë, që paditëses M. K., që në emër të 

kompensimit të pagës t’ia paguaj shumën  prej 1.891.16 €, kontributin pensionale   dhe tatimin 

në pagë , të paguaj shumën 346.58 €, si dhe kamatën ligjor në shumë prej 171.21,€,    

Paditëses S. K. , t’ia paguaj shumë prej 1.891.16 €, kontributin pensionale   dhe tatimin 

në pagë , të paguaj shumën 346.58 €, si dhe kamatën ligjor në shumë prej 171.21,€,    

Paditëses V. G., t’ia paguaj shumën prej 1.891.16 €, kontributin pensionale   dhe tatimin 

në pagë , të paguaj shumën 346.58 €, si dhe kamatën ligjor në shumë prej 171.21,€,    paditëses 

V. F., t’ia paguaj shumën prej 1.891.16 €, kontributin pensionale   dhe tatimin në pagë , të paguaj 

shumën 346.58 €, si dhe kamatën ligjor në shumë prej 171.21,€,     

Paditëse, T. A., t’ia paguaj shumën prej 1.891.16 €,  kontributin pensionale   dhe tatimin 

në pagë , të paguaj shumën 346.58 €, si dhe kamatën ligjor në shumë prej 171.21,€,     

Paditëses, V. Sh., t’ia paguaj shumën prej 1.891.16 €, kontributin pensionale   dhe tatimin 

në pagë , të paguaj shumën 346.58 €, si dhe kamatën ligjor në shumë prej 171.21,€,     

 Paditëses, A. J., t’ia paguaj shumën prej 1.891.16 €,  kontributin pensionale   dhe tatimin 

në pagë , të paguaj shumën 346.58 €, si dhe kamatën ligjor në shumë prej 171.21,€,     

Paditëses,S. Q.,t’ia paguaj shumën prej 1.933.26 €,kontributin pensionale   dhe tatimin 

në pagë , të paguaj shumën 354.6 €, si dhe kamatën ligjor në shumë prej 175.02 €,     

Paditëses, M. F. R. ’ia paguaj shumën prej 1.401.98 €,kontributin pensionale dhe tatimin 

në pagë , të paguaj shumën 257.16 €, si dhe kamatën ligjor në shumë prej 126.92 €,      

Paditëses, Z. K., t’ia paguaj shumën prej 1.891.16 €,  kontributin pensionale  dhe tatimin 

në pagë , të paguaj shumën 346.58 €, si dhe kamatën ligjor në shumë prej 171.21,€,     

Paditëses, F. P., t’ia paguaj shumën prej 1.891.16 €,  kontributin pensionale   dhe tatimin 

në pagë , të paguaj shumën 346.58 €, si dhe kamatën ligjor në shumë prej 171.21,€,     

Paditëses, H. L., t’ia paguaj shumën prej 1.891.16 €,  kontributin pensionale   dhe tatimin 

në pagë , të paguaj shumën 346.58 €, si dhe kamatën ligjor në shumë prej 171.21,€,     

Paditësit, F. K.,  t’ia paguaj shumën prej 1.891.16 €,  kontributin pensionale   dhe tatimin 

në pagë , të paguaj shumën 346.58 €, si dhe kamatën ligjor në shumë prej 171.21,€,     
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Paditësit, A. H., t’ia paguaj shumën prej 1.891.16 €,  kontributin pensionale   dhe tatimin 

në pagë , të paguaj shumën 346.58 €, si dhe kamatën ligjor në shumë prej 171.21.€, të gjitha këto 

t’ia paguaj në afat prej 7 ditësh, nga dita e marrje së këtij aktgjykimit e nën kërcënim të 

përmbarimit me dhunë. 

 

II:DETYROHET e paditura Shërbimi Profesional i Shëndetit Mendor në Pejë, që 

paditësve, tua paguaj shpenzimet e procedurës në shumë 2.797.00€, në afat prej 7 ditësh, nga 

dita e marrje së këtij aktgjykimit , e nën kërcënim të përmbarimit me dhunë.  

 

III:REFUZOHET pjesa tjetër e kërkesëpadisë së paditësve , me të cilën kanë kërkuar 

që të DETYROHET e paditura Shërbimi Profesional i Shëndetit Mendor në Pejë, që paditëses 

M. K., që në emër të kompensimit të pagës t’ia paguaj shumën  prej 4914.84 €,  kontributin 

pensionale  dhe tatimin në pagë , shumën 546.37 €, si dhe kamatën ligjor në shumë prej 444.95€,    

Paditëses S. K. prej 4914.84 €,  kontributin pensionale  dhe tatimin në pagë , të paguaj shumën 

546.37 €, si dhe kamatën ligjor në shumë prej 444.95€,    

Paditëse V. G., prej 4914.84 €,  kontributin pensionale  dhe tatimin në pagë , të paguaj shumën 

546.37 €, si dhe kamatën ligjor në shumë prej 444.95€,    

Paditëses V. F., t’ia paguaj shumën prej  4914.84 €,  për kontributin pensionale  dhe tatimin në 

pagë , të paguaj shumën 546.37 €, si dhe kamatën ligjor në shumë prej 444.95€,    

Paditëses T. A., , t’ia paguaj shumën prej 4914.84 €,  për kontributin pensionale  dhe tatimin në 

pagë , të paguaj shumën 546.37 €, si dhe kamatën ligjor në shumë prej 444.95€,   Paditëses V. 

Sh., t’ia paguaj shumën prej 4914.84 €,  për kontributin pensionale  dhe tatimin në pagë , të 

paguaj shumën 546.37 €, si dhe kamatën ligjor në shumë prej 444.95€,    

Paditëse, A. J., t’ia paguaj shumën prej, prej 4914.84 €,  për kontributin pensionale  dhe tatimin 

në pagë , të paguaj shumën 546.37 €, si dhe kamatën ligjor në shumë prej 444.95€,   Paditëses, 

S. Q., tia paguaj shumën prej 376.01 €,  për kontributin pensionale   dhe tatimin në pagë , të 

paguaj shumën 11.14 €, si dhe kamatën ligjor në shumë prej 34.04 €,     

Paditëses, Z. K., t’ia paguaj shumën prej 4914.84 €,  për kontributin pensionale  dhe tatimin në 

pagë , të paguaj shumën 546.37 €, si dhe kamatën ligjor në shumë prej 444.95€,    

Paditëses, F. P., t’ia paguaj shumën prej 4914.84 €,  për kontributin pensionale  dhe tatimin në 

pagë , të paguaj shumën 546.37 €, si dhe kamatën ligjor në shumë prej 444.95€,    

Paditëses, H. L., t’ia paguaj shumën prej 4914.84 €,  për kontributin pensionale  dhe tatimin në 

pagë , të paguaj shumën 546.37 €, si dhe kamatën ligjor në shumë prej 444.95€,    

Paditësit, F. K.,  t’ia paguaj shumën prej 4914.84 €,  për kontributin pensionale  dhe tatimin në 

pagë , të paguaj shumën 546.37 €, si dhe kamatën ligjor në shumë prej 444.95€,    

Paditësit, A. H., t’ia paguaj shumën prej 4914.84 €,  për kontributin pensionale  dhe tatimin në 

pagë , të paguaj shumën 546.37 €, si dhe kamatën ligjor në shumë prej 444.95€, SI E 

PABAZUAR.    

 

IV:REFUZOHET, në tersi kërkesëpadia e paditësit S. H., me të cilën ka kërkuar që të 

DETYROHET e paditura Shërbimi Profesional i Shëndetit Mendor në Pejë, që në emër të 

kompensimit të pagës t’ia paguaj shumën  prej 4.496.73,  për kontributin pensionale   dhe tatimin 

në pagë , të paguaj shumën 589.85 €, si dhe kamatën ligjor në shumë prej 407.10€,  të gjitha këto 

t’ia paguaj në afat prej 7 ditësh, nga dita e marrje së aktgjykimit , e nën kërcënim të përmbarimit 

me dhunë, si e pa bazuar. 

 

 

A r s y e t i m 
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I autorizuari  paditësve në padi, gjatë shqyrtimit kryesor dhe në fjalën përfundimtarë ka mbet në 

tersi pranë padisë dhe kërkesës së saj të zgjeruar në seancën e datës 29.09.2021, duke  i propozuar 

gjykatës që të aprovoj në tersi kërkesëpadinë  e paditësve, pasi që baza juridike është e bazuar 

në Ligjin e Punës me konkretisht në nenin 55 , si dhe në vendimin e Qendrës së Shëndetit 

Mendorë në Pejë,  i datës 14.01.2020, ku është ngritur koeficienti i pagesës për paditësit nga 4.8 

në 5.4, duke u bazuar në aktvendimin e Gjykatës Themelore në Mitrovicë, dhe vendimin e 

Inspektoratit të Punës në Mitrovicë dhe Vendimin e Inspektoratit të Punës në Pejë , ku është 

vërtetuar qartë se ka dallim në koeficient në Qendrën e Shëndetit Mendor në Pejë dhe për ketë 

është bërë rregullimi i koeficientit , për çka edhe baza juridike e kërkese padisë nuk duhet të jetë 

kontestuese ndërsa lartësia e kërkesë padisë është vërtetuar me ekspertizën financiare. 

Shpenzimet e procedurës i ka kërkuar për përpilim të padisë shumë prej 624€, për taksë gjyqësore 

për padi në shumë prej 101€, për përfaqësim për dy seanca të mbajtura për secilën nga 811€ , si 

dhe për ekspertizë financiare shumë prej 450€.         

 

I autorizuari  i paditurit në përgjigje në padi, gjatë shqyrtimit kryesor dhe në fjalën përfundimtare 

ka mbet pranë përgjigjes në padi të datës 19.03.2021, duke e kontestuar në tërësi  kërkesë padinë 

e paditësve, si për nga baza ashtu edhe për nga lartësia,  me arsyetim se paditësit në bazë të 

kontratës së punës për kohë të pa caktuar të vitit 2013 , e kanë pas të rregulluar  koeficientin në 

4.8, ndërsa në bazë të vendimit të QSHM në Pejë të datës 01.04.2020 , paditësve ju ngritët 

koeficientit i pagës nga 4.8 ne 5.4 , dhe në bazë të këtij vendimi revokohet kontrata e mëparshëm 

dhe hynë në fuqi kontrata e re e punës e datës 01.04.2020, dhe të njëjtit nga kjo datë marrin 

pagesës me koeficientin 5.4, ndërsa sipas këtij vendimi nuk është e paraparë që paditësit të 

realizojnë kompensimin e pagës ne koeficient 5.4 prej datës 01.01.2019 deri me datën 

01.01.2020 ne mënyrë retroaktive ,  dhe asnjëri prej paditësve nuk e ka kundërshtuar asnjëherë 

vendimin e QSHM në Pejë. Pastaj ka shtuar se paditura QSHM në Pejë është Institucion i pavarur 

dhe e njëjta nuk ka lidhje statusore me institucionet tjera të Qendrave të Shëndetit Mendor në 

Kosovë, si dhe arsye tjetër se kërkesa e paditësve duhet të refuzohet sepse kërkesa është e 

parashkruar sepse ka me shumë se 7 vite, që po kërkohet me padi, andaj i ka propozuar gjykatës 

që ta refuzoi si të pa bazuar kërkesëpadisë e paditësve. Shpenzimet e procedurës gjyqësore i ka 

kërkuar dhe paditësit ne mënyre solidare ti paguajnë për përpilimin e përgjigjes ne padi ne shumë 

prej 624€, për dy seanca të mbajtur ne 804€ në total 2246€.  

 

Gjykata në këtë çështje kontestimore, me qellim të vërtetimit të plotë të gjendjes faktike, sipas 

propozimit të palëve ka zhvilluar procedurën dhe ka administruar këto prova : ka lexuar kontratat 

për punës për pacaktuar të paditëseve, vendimin e Inspektoratit të Punës nr. 10, të dt. 14.01.2020, 

ekspertizën financiare të punuar nga eksperti U. S., me dt. 08.06.2021, aktvendimi i Gjykatë 

Themelore në Mitrovicë, CP.nr.104/2019, i datë 09.10.2019, kërkesa e paditës dt.23.12.2029, 

vendimet e Qendrës së Shëndetit Mendor në Pejë, të datë 01.04.2020, për paditësit, Vendim i 

Inspektorati të Punës në Mitrovicë, nr.308/19, i dt.14.01.2020, e ekzekutueshëm, si dhe 

deklarimet e të autorizuarve të palëve ndërgjyqësorë. 

 

Pasi që gjykata bëri vlerësimin e secilës provë veç e veç, dhe të gjitha së bashku e në lidhmëni 

njëra me tjetrën, e duke u mbështetur në dispozitat e nenit 8 të Ligjit për Procedurë Kontestimore, 

erdhi në përfundim se në këtë çështje juridike- civile duhet vendosur si në dispozitiv, të këtij 

aktgjykimi, pasi që vërtetoj ketë gjendje faktike.  
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Nga provat e administruara, me konkretisht kontratave të punës të paditësve, për kohë të 

pacaktuar të vitit 2013, rezulton si e provuar se paditësit janë punonjëse të te paditurës, dhe për 

punën e kryer realizoj të ardhurat mujore me koeficientin 4.8, sipas këtyre kontratave .  Paditësit 

kanë kërkuar nga punonjësi këtu e paditura, që t’ju rregullohet koeficienti nga 4.8, në koeficienti 

5.4, pasi që të gjithë punonjësit e tjerë të Qendrave të Shëndetit Mendor në territorin e Kosovës, 

paguhen me koeficientin 5.4, dhe atë të regjionit të Prishtinës dhe të Mitrovicë, dhe me 

Aktvendimin e Gjykatës Themelor në Mitrovicë, me numër CP.nr.104/2019, të datës 09.10.2019,  

punonjësit e Shëndetit Mendor në Mitrovicë, i realizojnë të ardhurat e tyre. E paditura nuk ka 

vepruar në rastin konkret dhe paditësit me kërkesën e datës 23.12.2019, i drejtohen Inspektoratit 

të Punës në Pejë, dhe Inspektori i Punës , me vendimin e saj, nr. 10, të dt. 14.01.2020,  konsideron 

se kërkesa e paditësve është e bazuar , punëdhënëse e ka shkelur nenin 55. të Ligjit të Punës, dhe 

e ka obliguar punëdhënësin Qendrën e Shëndetit Mendor  në Pejë, që të gjithë punonjësve këtu 

paditësve tu behët nivelizimi i koeficientit -pagës, dhe të  paguhet njëjtë për punën e njëjte sipas 

dispozitave ligjor nga nenin 55 par.3 të Ligjit të Punës. E paditura, bazuar në ketë vendim të 

Inspektoratit të Punës, merr vendim më datë 01.04.2020, dhe të gjithë paditësve, u ngrit 

koeficientin nga 4.8, në koeficienti 5.4, dhe pastaj me të gjithë paditësit përpilon dhe nënshkruan 

kontratë të re me kohë të pacaktuar me dt. 01.04.2020, ku edhe nga kjo datë paguhen  sipas 

koeficienti 5.4 , si rrethana të vërtetuar dhe të pa kontestuar nga të autorizuarit e palëve  në 

procedurë. 

 

Si kontestuese gjatës shqyrtimit kryesorë është ngit çështja se baza e kërkesëpadisë  është apo 

nuk është e bazua në Ligj, me konkretisht me dispozita ligjor të nenit 55.3 të Ligjit të Punës në 

Kosovës, pasi që paditësit nuk janë paguar sipas koeficienti të njëjtë për punën dhe vendin e 

njëjtë të punës.  

 

I autorizuari i paditësve konsideron se ekzistojnë prova të mjaftueshme për ta vërtetuar 

bazueshmërinë e kërkesëpadisë së paditësve, ndërsa i autorizuari i të paditurës, konsideron  se 

marrëdhënia e punës në mes të paditësve dhe e paditurës si punëdhënëse , është e rregulluar me 

kontratë të punës, paditësit asnjëherë nuk janë ankuar dhe tani kjo çështje është rregulluar dhe të 

gjithë paditësit paguhen sipas koeficientit 5.4 , nga data 01.04.2020, dhe kompensimi i pagës 

sipas këtij koeficientit në mënyrë retroaktivë është e pabazuar ,  si dhe kërkesa e paditësve është 

e parashkruar . 

 

Gjykata duke vlerësuar dhe analizuar secilën pretendim të autorizuarve të palëve në procedurë 

dhe me qellim të zgjidhjes së këtij kontesti , bazuar në provat material në lëndë dhe dispozitave 

ligjore nga neni 4. par.4 , nenit 55 par.3 , nenin 87, të  Ligjit të Punës Nr. 03/L-2012, erdhi në 

përfundim se kërkesëpadia e paditësve, pjesërisht është e bazuar. 

 

Kërkesëpadia e paditësve ka të beje me kompensimin e diferencës se pagës,dhe gjykata 

konsideron se kërkesa e paditësve është e bazuar , pasi që u vërtetu se paditësit për vendin dhe 

punën e njëjtë , nuk janë paguar me koeficiente të njëjtë, si punonjësit e tjerë të Qendrave të 

Shëndetit  Mendor në territorin e Kosovës, dhe kjo rrethanë u vërtetua në bazë të vendimit të 

Inspektoratit të Punës në Mitrovicë, Aktvendimit të Gjykatës Themelor në Mitrovicë, dhe 

vendimit të Inspektoratit të Punës në Pejë  , dhe paditësit janë dëmtuar për punën e kryere , dhe 

kërkesa e tyre gjënë mbështetje në dispozitat ligjor të Ligjit të Punës, me konkretisht nenin 55.3, 

që përcakton se punëdhënësi duhet t’i paguajë femrave dhe meshkujve kompensimin e njëjtë për 

punën e vlerës së njëjtë, kompensim i cili mbulon pagën bazë dhe shtesat e tjera, për çka edhe 

gjykata ka vendosur si në pjesën e aprovuar të dispozitivit të këtij aktgjykimit.  
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Ndërsa lartësinë e kërkesëpadisë së paditësve,  Gjykata e ka  vërtetuar më ekspertizën financiare 

ëe punuar nga eksperti U. S. të datës 08.06.2021, nga konstatimet e ekspertit rrjedh se diferenca 

e kompensimit të ardhurave për paditësit , për  periudhën kohore nga data 01.04.2017, deri me 

01.04.2020, për secilin paditëse veç e veç është shuma e gjykuar si në dispozitive të këtij 

aktgjykimit , përfshirë kontributet në pension , tatimin në pagë, dhe kamatat ligjore, e cila 

ekspertizë nuk është kundërshtuar nga të autorizuarit të palëve ndërgjyqësorë, në seancën e 

shqyrtimit kryesor të mbajtur me datë  29.09.2021, ku prezentë ka qenë edhe eksperti financiar. 

 

Gjykata ka refuzuar pjesën tjetër të kërkesëpadisë së paditësve, duke vendosur sikur në pikën III, 

të dispozitivi të këtij aktgjykimi , pasi që konsideroj se kërkesa  e paditësve, përtej pjesës 

aprovuese është e parashkruar, në kuptim të dispozitave ligjor nga nenin 87, të Ligjit të Punës,  

që përcaktohen se të gjitha kërkesat nga marrëdhënia e punës në para, parashkruhen brenda afatit 

prej tri (3) vitesh, nga dita e paraqitjes së kërkesës, dhe bazuar në ketë kërkesa e paditësve për 

periudhën 01.01.2013, deri me datës 01.04.2017, është kërkesë e parashtruar dhe u refuzuar .   

 

Gjykata ka refuzuar në tersi kërkesën e paditësit S. H.,  pasi që kërkesa e tij për periudhën kohore 

nga data 01.01.2013, deri  me datë 31.08.2016 , është kërkesë e parashtruar , ndërsa  pas kësaj 

datë ka rezultuar si e provuar nga ekspertiza financiarë, se paditësit ka punuar në një pozitë tjetër 

që është  paguar me një koeficiente me të lartë, dhe kërkesa e tij në tërësi u refuzua.  

 

Gjykata ka vlerësuar dhe analizuar me vëmendje shqetësimet e ngritura nga i autorizuari i të 

paditurës  , mirëpo, për gjykatën janë të pa qëndrueshme, për faktin se Gjykata gjithnjë vendos 

sipas ligjit, brenda kufijve të kërkesave që janë parashtruar nga palët, dhe i zbaton rregullat e të 

drejtës material sipas çmuarjes së saj dhe nuk është e lidhur me thëniet e palëve që kanë të bëjmë 

me të drejtën materiale ,  dhe bazuar në të gjeturat përveç se paditësit nuk janë kompensuar për 

punën e kryer , si të gjithë koleget e tjerë, në rastin konkretë edhe janë diskriminua në raport me 

koleget e tjerë ,  sepse punëdhënësi është ai i cili duhet të rregullojë të drejtat dhe detyrimet e 

punonjësve të vetë nga marrëdhënia e punës, siç përcaktohen me këtë ligj, dhe kontrata e punës 

duhet të përmbajnë dispozita me të cilat përcaktohen më shumë të drejta dhe kushte të favorshme, 

nga të drejtat dhe kushtet e përcaktuara me ligj, përveç nëse me këtë ligj është përcaktuar 

ndryshe, e jo të aplikoj kushte dhe të drejta me të pafavorshme , siç ka vepruar e paditura në 

rastin konkrete. 

 

Lidhur me shpenzimet e procedurës gjykata ka vendos në kuptim të nenit 452.1 të LPK, që 

përcakton se pala e cila e humbë procesin gjyqësor tërësisht ka për detyrë që palës kundërshtare 

gjyq fituese, dhe ndërhyrësit që i është bashkuar, t’ia shpërblej të gjitha shpenzimet gjyqësore.  

 

Nga arsyet e lartcekura në kuptim të nenit 143 të LPK/së , u vendos si në dispozitiv te këtij 

aktgjykimi. 

GJYKATA THEMELORE PEJË  

DEPARTAMENTI I PËRGJITHSHËM – DIVIZIONI CIVIL 

2020:031975, 13.10.2021 

                                                                                                                          G j y q t a r e         

                                                                                                                         _____________ 

                                                                                                  Ganimete Puka 

 

                                                                                                                          

KËSHILLË JURIDIKE: Kundër këtij Aktgjykimi pala e pakënaqur ka të drejtë ankese në afat 

prej 7 ditësh nga dita e pranimit, Gjykatës së Apelit në Prishtinë , nëpërmjet të kësaj Gjykate.  
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