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Numri i lëndës: 2020:..3437 

Datë: 11.02.2021 

Numri i dokumentit:     01500514 

         C.nr.1823/2020 

 

Gjykata Themelore në Gjilan, Departamenti i Përgjithshem, përmes gjyqtarit Besnik 

Pireva, në çështjen kontestimore të paditëses V.V.M nga fshati L.  i Ulët Komuna e Gjilanit të 

cilën e përfaqëson Ardian Klaiqi avokat në Gjilan, kundër të paditurës, S.P.Gj rr. “I.S” nr... ( në 

vazhdim SPGJ) të cilën e përfaqëson Sevdail Ahmeti, drejtor i administratës te e paditura, me 

objekt kontesti, kompensimin e të ardhurave personale, vlera e kontestit 5,856.26 euro, pas 

mbajtjes së shqyrtimit kryesor dhe publik, në prani të përfaqësuesve të palëve ndërgjyqëse më 

datë 27.01.2021, mori këtë: 

 

A K T GJ Y K I M 

 

I. Aprovohet në tërësi si e bazuar kërkesëpadia e paditëses V.V.M nga fshati L.  i Ulët, 

Komuna e Gjilanit dhe detyrohet e paditura S.P.Gj rr. “I.S” nr..., që paditëses  në emër të 

diferencës së pagës së papaguar (ndryshimin në koeficientit nga 5.4 në 7.2) për periudhën 

kohore nga data 30.08.2017 deri me datën 24.12.2020 t’ia pagauj paditëses shumën prej 

5,214.94 euro, në Trustin e Kursimeve Pensionale në llogari të paditëses të paguaj 557.72 euro, 

si dhe në emër të obligimeve tatimore ndaj Administratës Tatimore të Kosovës të paguaj 

shumën prej 83.60 euro, me kamatë ligjore 8%, e cila do të llogaritet nga data 04.03.2019 e 

deri në pagesën definitive, brenda afatit prej 7 ditësh nga dita e pranimit të këtij aktgjykimi, 

nën kërcënimin të përmbarimit. 

 

II. Detyrohet e paditura S.P.Gj rr. “I.S” nr..., që paditëses V.V.M nga fshati L. i Ulët, Komuna 

e Gjilanit, t’ia kompensoj shpenzimet e procedurës kontestimore në shumën prej 508.50 euro, 

në afat prej 7 ditësh nga dita e pranimit të këtij aktgjykimi. 

 

A r s y e t i m i 

 

 

Paditësja V.V.M nga fshati L. i Ulët, Komuna e Gjilanit, në këtë gjykatë më date 27.08.2020, 

ka ushtruar padi kundër të paditurës S.P.Gj, me objekt kontesti kompensimin e të ardhurave 

personale. Paditësja në padi ka theksuar se nga viti 1999 ka punuar në Spitalin e Përgjithshëm 

në Gjilan në pozitën motër medicionale kryesore në Repartin e Gjinekologjisë, deri më datën 

29.08.2017 kur edhe me anë të vendimit të lëshuar nga e paditura është caktuar si Zyrtare e 

Pasurisë në Shërbimin e Financave tek e paditura dhe ka lidhur kontratë në kohë të pacaktuar, 

por se të njëjtës nuk i është bërë rregullimi i pagës sipas pozitës së re, duke shtuar se zyrtarët e 

njëjtë për pozitën e njëjtë si të saj, paguhen më shumë në krahasim me pagën e paditëses, e që 

një veprim të tillë nga ana e të paditurës e ka cilësuar diskriminues sipas legjislacionit në 

Republikën e Kosovës, ndërsa nga gjykata ka kërkuar që të aprovoj kërkesëpadinë e paditëses 
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si të bazuar, duke e detyruar të paditurën që paditëses t’ia paguaj dallimin në pagë si zyrtare e 

pasurisë në Shërbimin e Financave.  

 

I autorizuari i paditëses, gjatë tërë rrejdhës së detyrimit kryesor  ka deklaruar se mbeten në 

tërësi pranë padisë dhe kërkesëpadise, duke shtuar se paditësja fillimisht para se të ushtronte 

këtë padi, me kërkesën e datë 04.03.2019 dhe ankesën e datës 16.09.2020, ka kërkuar nga e 

paditura që t’ia harmonizoj koeficientin, mirpo e paditura nuk është përgjigjur. Më tej e 

paditura i është drejtuar me ankesë Inspektoriatit të Punës, i cili organ e ka aprovuar aneksën e 

paditëses si të bazuar dhe e ka obliguar të paditurën që në afat prej 15 ditësh ta bëjë 

harmonizimin e koeficientit të paditëses nga 5.4 në koeficientin 7.2 dhe i cili vendim është i 

formës së prerë dhe i ekzekutueshëm. Pas dëgjimit të ekspertit financiar në seancën e datës 

27.01.2021, i autorizuari i paditëses e ka precizuar kërkespadinë si në pkiën I. të dispozitivit të 

këtij aktgjykimi, e në fjalën përfundimtare ka theksuar se gjatë këtij shyrtimi gjyqësor pa 

mëdyshje është vëretura se kërkespadia e paditëses është e bazuar në ligj, sepse nga të gjitha 

provat është vërtetuar fakti se paditëses nga data 30.08.2017e deri më sot i është bërë e padrejt 

dhe diskriminim në të ardhurat personale nga marrëdhënja e punës, andaj i ka propozuar 

gjykatës që ta aprovoj si të bazuar kërkespadinë e paditëses si në precizimin e saj me kamat 

ligjore nga data 30.08.2017. I ka kërkuar shpenzimet e procedurtës dhe atë: për prfaqësim në tri 

seanca nga 135 euro për secilën, shpenzimet në emër të taksës gjyqësore në shumë prej 21 

euro, në emër të përpilimit të padisë shumën ..4 euro, si dhe në emër të shpenzimeve të 

ekspertizës financiare shumën 150 euro. 

E paditura në përgjigjen e dhënë në padi më datën 01.12.2020, gjatë shqyrtimeve gjyqësore dhe 

në fjalën përfundimtare, ka deklaruar se e kundërshton në tërësi kërkesëpadinë e paditëses, 

duke kërkuar nga gjykata që të merr aktgjykim me të cilin do t’a refuzoj si të pabazuar 

kërkesëpadinë e paditëses, ndërsa lidhur me precizimin e kërkesëpadisë nga ana e palës 

paditëse, në seancën e shqyrtimit kryesor të mbajtur më datën 27.01.2021 ka deklaruar se nuk e 

kundërshton ndryshimin- zmadhimin e kërkesëpadisë dhe nuk kërkon që seanca të shtyhet për 

tu deklaruar lidhur me këtë ndryshim, ndërsa ka shtuar se pala paditëse ka punuar tek e 

paditura në pozitën e kryeinfermierës në Qendrën për Mirëqenin e Gruas nga data 26.07.1999 

deri më datën 29.08.2017, kur edhe ka kaluar në pozitën e zyrtares së pasurisë më vetëdëshirë 

dhe pa kurrfarë presioni në administratë. Tutje ka shtuar se e njëjta ka qenë e njoftuar me 

pagën, koeficionetin ekzistues dhe për të cilën edhe e ka nënshkruar vendimin për transferim 

dhe kontratën e punës, pra paditësja që në atë kohë e ka ditur se koeficienti ekzistues është 5.4 

dhe e njëjta me pëlqim të plotë, pa kurrfarë trysnie dhe detyrimi, e ka nënshkruar këtë kontratë. 

E paditura duke ju referuar kërkesave të paditëses për ngritje të koeficientit ka theksuar se të 

njëjtat nuk kanë bazë, nga se në të njëjtën kohë e paditura është duke u ballafaquar edhe me 

kërkesa të punëmarrësve të tjerë dhe kanë menduar se me ligjin e pagave kjo çështje do të 

rregullohet, por një gjë e tillë ende nuk është rregulluar. Ndërsa lidhur me vendimin e 

Inspektoratit të Punës ka deklaruar se kanë bërë ankesë, por se të njëjtit fare nuk e kanë pranuar 

ankesën, me asryetimin se tani duhet ti adresohen gjykatës. 

Gjykata për vlerësimin e drejtë dhe të plotë të gjendjës faktike në këtë çështje juridike 

kontestimore në procedurën e provave i ka administruar këto prova: Kontrata për marrëdhënie 

të punës me nr. 092 për titullin e postit H-33; Vendimi për caktimin e punëtorit në vendin e 

punës nr. 01-1292 të datës 29.08.2017; Kontrata për kohë të pacaktuar me nr. 01-1302 e datës 

30.08.2017; Kontrata e punës për kohë të caktuar me nr. 01-876 e datës 19.05.2015; Diploma 

me nr. 28/2018 e datës 21.07.2018; Përshkrimi i detyrave të punës për titullin e punës H-55; 

Kërkesa me nr. 349 e datës 04.03.2019; Ankesa me nr. 1152 e datës 16.09.2020; Vendimi i 
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Inspektoratit të Punës me nr. 02/C-330 i datës 06.11.2020; Ekspertiza financiare e datës 

24.12.2020. 

 

Gjykata pas vlerësimit të secilës provë veç e veç dhe të gjitha së bashku në kuptim të nenit 8 të 

LPK-së, erdhi në përfundim se kërkesëpadia e paditëses është e bazuar dhe ka vërtetuar këtë 

gjendje faktike: 

 

Gjykta vlerëson se nga deklarimet e palëve ndërgjyqëse të bëra gjatë rrjedhës së shqyrtimit 

gjyqësor se në mes tyre nuk kanë qenë kontestuese faktet se paditësja nga data 26.07.1999 deri 

më datën 29.08.2017 ka qenë e punësuar te e paditura si Kryeniferimere në Repartin e 

Gjinekologjisë, ndërsa në bazë të vendimit të të paditurës të datës 29.08.2017, paditsëaj është 

sitemuar në pozitën Zyrtare e Pasurisë, ku për këtë palët kanë lidhur kontratën me datë 

30.08.2017, po ashtu nuk ka qenë kontestuse as fakti se paditësja realizon të ardhura mujore te 

e paditura sipas koeficinetit 5.4. Kontestuese në mes palëve ndërgjyqese ka rezultuar baza 

juridike dhe lartëseia e kërkespadisë. 

 

Nga Kërkesës me nr. 349 e datës 04.03.2019, gjykata vërtetoi faktin se me anë të kësaj kërkese 

paditësja i është drejtuar të paditurës duke kërkuar nga e njëjta kompensimin e pagës bazë prej 

565.00 € apo dallimin nga koeficineti 5.4 në 7.2,  në mënyrë retroaktive që nga momenti i 

krijimit të marrëdhënis së punës. 

 

Nga Ankesa me nr.1152 e datës 16.09.2020, gjykata vërtetoi faktin se me anë të kësaj ankese 

paditësja i është drejtuar të paditurës dhe ka kërkuar që paga e saj e barzohet me zyrtaret e tjer 

të institucionit. 

 

Nga Vendimi nr.02/C-330 dt.06.11.2020, i formës së prerë dhe i ekzekutueshëm nga data 

23.11.2020, të lëshuar nga Inspektoriati i Punës, gjykata vërtetoi faktin se është aprovuar 

ankesa e paditëse, dhe është obliguar e paditurën – Spitalin e Përgjithshëm në Gjilan që të bëjë 

harmonizimin e koeficientit të pagës për punëtoren Venera Mustafa-Murtezi, nga koeficioneti 

5.4 në koeficioneti 7.2, njëjtë me të gjitha njësitë përbërëse organizative e Shërbimit Spitalor 

dhe Klnik Universitar të Kosovës (SHSKUK-së). Në arsyetimin e këtij vendimi thuhet se 

Inspektoriati ka marr për bazë kontratat e punës të punëtorvëve për pozitën e njëjtë ( kontratën 

e punës së paditëse dhe kontratën të Zyrtarit të Pasurisë në Spitalin e Përgjithshëm në Ferizaj)  

nga të cilat shihet se të dy puntorët kanë titull të njëjt të punës, ndërsa koeficinete të ndryshme 

të pagës, kjo ëdhtë dëshmuar edhe me kopjet elektronike të sistematizimit të titullit të punës 

dhe koeficentet si dhe me lsitën e pagave të buxhetit të Kosovës, nga se Spitalet e Përgjithshme 

me akte normative për shëndetësi janë pjesë prëbërse organizative e SHSKUK-së. Nga të 

lartcekurat S.P.Gj, ka cënuar dispozitën e nenit 55 paragrafi 3 të Ligjit të Punës, sepse i ka 

mohuar V.V.M të drejtën e pages njëjtë për punën e njëjtë. 

 

Nga leximi i ekspertizës financiare të dt. 24.12.2020 dhe të plotësuar me dt. 25.01.2021, të 

punuar nga eksperti financiar gjyqësor Ma.sc. Ramadan Sejdiu ekspert financiar nga Prishtina,  

si në ekspertizën me shkrim e po ashtu i dëgjuar edhe gjatë shqyrtimit gjyqësor gjykata ka 

provuar faktin se: nga përllogaritjet e diferencës mujore bruto prej 140.00 euro e dalur mes 

koeficientit 7.2 dhe 5.4, për periudhën 30.08.2017 deri më 24.12.2020, rrjedhin obligimet për 

pagesë nga punëdhënësi si viojn: Shtesa neto si diferencë nga pagat mujore 5,214.94 euro; 

Obligimet (5+5%) ndaj TKPK në llogari të punëmarrësit 557.72 euro; Obligimet tatimore ndaj 

ATK-ës 83.60 euro; gjithsejë për pagesë shumën prej 5,856.26 euro. Ndaj të cilit konstatim të 

ekspertit financiar palët ndërgjyqëse nuk kanë pasur vërejtje.  
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Me dispoziten e nenit 5 par. 1 të Ligjit të Punës është parapar “Diskriminimi është i ndaluar në 

punësim dhe profesion, lidhur me rekrutimin në punësim, trajnimin, promovimin e punësimit, 

kushtet e punësimit, masat disiplinore, ndërprerjen e kontratës së punës ose çështjeve të tjera 

nga marrëdhënia e punës të rregulluara me këtë ligj dhe me ligjet e tjera në fuqi”, në dispotën 

e neit 55 të po këtij ligji është parapar se “1. I punësuari ka të drejtë në pagë, e cila 

përcaktohet me Kontratën e Punës, në pajtim me këtë ligj, Kontratën Kolektive, Aktin e 

Brendshëm të Punëdhënësit . 2. Të drejtën për pagë, pagën shtesë, kompensimin në pagë dhe të 

ardhurat e tjera, i punësuari i realizon sipas marrëveshjes së arritur me punëdhënësin për 

punën e kryer dhe kohën e kaluar në punë, të përcaktuar me Kontratën e Punës. 3. 

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. 4. Punëdhënësi duhet të 

nxjerrë një deklaratë për çdo pagesë dhe çdo shtesë tjetër të paguar të të punësuarve. Pagat 

mund të paguhen përmes transferit bankar ose me para të gatshme me ç’rast punëdhënësi 

duhet të mbajë regjistrin për pagesat e bëra. 5. Pagat në Kosovë paguhen sipas valutës zyrtare 

në Euro (€). 6. Paga, paguhet në afatet e përcaktuara me Kontratë Kolektive, Aktin e 

Brendshëm të Punëdhënësit ose Kontratën e Punës, më së paku një (1) herë në muaj”, ndërsa 

në nenin 87 të po këti ligji parashihet se ” Të gjitha kërkesat nga marrëdhënia e punës në para, 

parashkruhen brenda afatit prej tri (3) vitesh, nga dita e paraqitjes së kërkesës”. 

 

Gjykata bazën juridike të kerkespadisë në këtë çështje kontestimroe e ka vërtetuar me 

Vendimin nr.02/C-330 dt.06.11.2020, i formës së prerë dhe i ekzekutueshëm nga data 

23.11.2020, të lëshuar nga Inspektoriati i Punës, me ë cilin vendim është aprovuar ankesa e 

paditëses dhe është obliguar e paditura – Spitalin e Përgjithshëm në Gjilan që në afat prej 15 

ditësh nga dita e marrjes së ktëij vendim, ta bëjë harmonizimin e koeficientit të pagës për 

punëtoren Venera Mustafa-Murtezi, nga koeficioneti 5.4 në koeficioneti 7.2, njëjtë me të gjitha 

njësitë përbërëse organizative e SHSKUK-së. 

 

Gjykata duke u bazuar në vendimin e lartëcekur të dhënë në procedurë administrative si 

vendim përfundimtar, sa i përket obligimit të paditurës që paditëses t’ia hormonizoj 

koeficientin, lartësin e kërkespadisë së paditses e ka vërtetuar përmes provës së nxjerrë me 

ekspertizën financiare të punuar nga eksperti financiar Ramadan Sejdiu, me të cilën provë 

gjykata vëretojë faktin se për periudhën kohore prej datës 30.08.2017 deri më 24.12.2020, për 

dallimin në mes koeficientit nga 5.4 në 7.2, diferencën neto në pagën mujore për këtë periudhë 

është në shumën prej 5,214.94 euro, obligimet ndaj Trustin e Kursimeve Pensionale shumën 

prej 557.72 dhe 83.60 euro, në emër të obligimeve tatimore ndaj Administratës Tatimore të 

Kosovës. Gjykata ekspertizën financiare të punuar nga eksperti financiar Ramadan Sejdiu, e ka 

vlerësuar si profesionale dhe ia ka falur besimin e plotë nga se e njëjta ka rezultuar në 

përputhje me provat tjera dhe me gjendjen faktike të vërtetuar në këtë çështje kontestuese, e 

ndaj të njëjtës as palët ndërgjyqëse nuk kanë pasur vërejtje. 

 

Në bazë të gjendjes faktike të vërtetuar në këtë çështje kontestimore, gjykata ka ardhë në 

përfundim se kërkesëpadia e paditëses është e bazuar dhe të njëjtën e ka aprovuar në tërësi si të 

bazuar, pasi që gjykata nga provat e administruara ka vërtetuar faktin se paditësja është në 

marrëdhënie pune te e paditura dhe e njëjta punon si zyrtare e pasurisë në Spitalin e 

Përgjithshëm në Gjilan, poashtu nga provat e administruara me të cilat u vërtetua baza juridike 

gjykata erdhi në përfundim se paditëses  i takon e drejta e kompenzimit të pagës në emër të 

diferencës së pagës së papaguar (ndryshimin në koeficientit nga 5.4 në 7.2) për periudhën 

kohore nga data 30.08.2017 deri me datën 24.12.2020, në atë mënyrë që e paditura e ka për 

obligim që paditëses t’ia pagauj shumën prej 5,214.94 euro, në Trustin e Kursimeve Pensionale 

në llogari të paditëses të paguaj 557.72 euro, si dhe në emër të obligimeve tatimore ndaj ATK-
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së të paguaj shumën prej 83.60 euro, me kamatë ligjore 8%, e cila do të llogaritet nga data 

04.03.2019 e deri në pagesën definitive, prandaj edhe ka vendosur si në pikën I të dispozitivit 

të këtij aktgjykimi. 

 

Gjykata lidhur me kamatëvonesën ka vendosur duke u bazuar në dispozitën e nenit 382 Ligjit 

për Marrëdhëniet e Detyrimeve, dhe si datë e rrjedhjes së kamatës ka llogaritur momentin e 

parshtrimit të kërkesës për kompensimin në procedurën adimnistrative te e paditura me datën 

04.03.2019. 

 

Gjykata për shpenzimet e procedurës kontestimre ka vendosur në bazë të nenit 449 paragrafi 2 

dhe 452 paragrafi 1, të LPK-së, pasi që paditësja ka pasur sukses në procedurë, por edhe i ka 

kërkuar shpenzimet e procedurës në mënyrë të specifikuar edhe atë: për 2 seanca të mbajtura 

dhe të përfaqësuara nga 135 € për secilën seancë, dhe për një séance të shtyrë shumën 67.50 

euro, shpenzimet në emër të taksës gjyqësore prej 21 €, si dhe në emër të ekspertizës financiare 

shumën prej 150 €. Pjesën tjetër të shpenzimeve të kërkuara, gjykata e ka refuzuar si të 

pabazuar dhe atë: shumën 67.50 euro nga se sanca e datës 14.01.2021 është shtyrë, ndërsa sa i 

përketë përpilimit të padisë gjykata e ka refuzuar në tërësi kërkesën në shumën prej ..4 euro, 

nga fakti se padia nuk ishte hartuar nga avokati.  

 

                         Nga të cekurat më lartë, u vendos si në dispozitiv të këtij aktgjykimi.  

 

                                          GJYKATA THEMELORE NË GJILAN 

C.nr. 1823/2020,  dt.27.01.2021. 

                                                                      Gjyqtari, 
                                                    Besnik 

Pireva 

 

 

UDHËZIM JURIDIK: Kundër këtij aktgjykimi,  është e lejuar ankesa Gjykatës së Apelit të 

Kosovës në Prishtinë, në afat prej 7 ditë, pas ditës së pranimit të vendimit. Ankesa dorëzohet 

në kopje të mjaftueshme përmes kësaj gjykate. 
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