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Numri i lëndës: 2020:164855 

Datë: 12.04.2022 

Numri i dokumentit:     02905279 

                                                                                 C.nr.2289/20 

 

 

GJYKATA THEMELORE NË GJILAN -Departamenti i Përgjithshëm, Divizioni Civi, 

përmes gjyqtarit Blerim Beshtica, me bashkëpuntorin profesional Baki Sylejmani, në çështjen 

kontestimore të paditësit M. C nga fshati ..., Komuna e Gjilanit, të cilin e përfaqëson me 

autorizim bartës Malsore Halili, avokate nga Vitia, kundër të paditurës K. e Gj – Drejtoria e 

Arsimit në Gjilan, të cilën sipas autorizimit e përfaqëson zyrtari ligjor, B. M nga Gjilani, me 

objekt kontesti kompensimi nga marrëdhënia e punës, vlera e kontestit 770.88 euro, pas 

mbajtjes së shqyrtimit kryesor dhe publik, në prezencën e të autorizuarëve të palëve 

ndërgjyqëse, më datë 12.04.2022 mori këtë: 

 

A K T G J Y K I M 

 

I. APROVOHET PJESËRISHT si e bazuar kërkesëpadia e paditësit M. C nga fshati ..., 

Komuna e Gjilanit, e parashtruar kundër të paditurës K. e Gj -Drejtoria e Arsimit, dhe 

DETYROHET e paditura që paditësit t’ia kompensoj të ardhurat personale të papaguara, edhe 

atë  në mënyrë retroaktive, për periudhën kohore nga data 17.07.2017 e deri më datën 

31.10.2019, përkatësisht shumën prej 440.32 euro, në afat prej 7 ditësh nga dita e pranimit të 

këtij aktgjykimi, e nën kërcënimin e përmbarimit të dhunshëm. 

 

II. REFUZOHET pjesa tjetër e kërkesëspadisë së paditësit M. C nga fshati ..., K. e Gj, e 

kërkuar për periudhën kohore nga data 01.10.2015 e deri më datën 17.07.2017 në shumë prej 

330,56 euro të kërkuara më tepër se shuma e gjykuar. 

 

III. DETYROHETe paditura K. e Gj – Drejtoria e Arsimit, që paditësit M.C nga fshati ...., K. 

e Gj, t’ ia paguaj shpenzimet e procedurës kontestimore, dhe atë: 104 për përpilimin e padisë, 

21 euro për taksën gjyqësore dhe 135 euro për përfaqësimin e paditësit nga avokatja për një 

seance gjyqësore, apo shumën  e përgjithshme prej 260 euro, në afat prej 7 ditëve, nga dita e 

pranimit të këtij aktgjykimi, e nën kërcënim të përmbarimit më dhunë. 
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A r s y e t i m i 

 

 

Paditësi, përmes  të autorizuarit të saj në këtë gjykatë më datë 25.11.2020 ka paraqitur padi, 

kundër të padurës K. e Gj – Drejtoria e Arsimit në Gjilan, me objekt kontesti kompensim nga 

marrëdhënia e punës, me të cilën ka kërkuar që të aprovohet kërkesëpadia e paditësit dhe të 

detyrohet e paditura që paditësit t’ia kompensoj të ardhura personale të papaguara dhe ate në 

mënyrë retroaktive që nga muaji tetor 2015, e deri në pagesën definitive, duke paguar edhe 

ndryshimin e trusit pensional, ndërsa me parashtresën e datës 22.03.2022 e ka bërë precizimin 

e padisë dhe këkresëpadisë, ashtu pas precizimit  ka kërkuar nga gjykata  që të detyrohet e 

paditura që paditësit t’ia kompesojë të ardhurat personale të papaguara, edhe atë në mënyrë 

retroaktive që nga muaji tetor 2015 deri në muajin tetor të vitit 2019 dhe atë për çdo muaj 

shumën prej 16.04 euro, e që si shumë të përgjithshme ka kërkuar që t’i kompensohet shuma 

prej 770.88 euro.   

E paditura përmes përgjigjes në padi ka theksuar se e kundërshton në tërësi padinë dhe 

kërkesëpadinë e paditësit, duke arsyetuar se paditësi nuk i ka bashkangjitur padisë  si provë 

diplomën për gradën master, si dhe i mungon vendimi nga MASHT me të cilin bëhet 

baraspesha në mes të kualifikimit të paditësit dhe njohjes së të njëjtit me 300 kredi konform 

sistemit të Bolonjës. Tutje, ka shtuar se paditësi  nuk ka vepruar konform nenit 79 të Ligjit të 

Punës, pasi aty parashihet afati 30 ditor për ndërrmarrjen e veprimit të caktuar si dhe nuk ka 

ndërrmarrë asnjë veprim konform nenit 82 të Ligjit të Punës, ku parashihet e drejta që përmes 

inspektoriatit të punës të realizoj kërkesa e saj. Pos të cekurave, e paditura është thirrë edhe në 

parashkrim të kërkesës duke u bazuar në nenin 353 të Ligjit mbi Marrëdhëniet Detyrimore, të 

vitit 2012 dhe nenin 87 të Ligjit të Punës. Nga aryet e cekura, i ka propozuar gjykatës që 

padinë dhe kërkesëpadinë e paditësit ta refuzoj si e pabazuar. 

 

E autorizuara e paditësit si në seancën përgaditore, kryesore po ashtu edhe në fjalën 

përfundimtare ka deklaruar se mbetet në tërësi pranë padisë dhe kërkesëpadisë si dhe 

ndryshimit të saj përmes parashtresës së datës 22.03.2022, ndërsa ka hequr dorë nga marrja e 

ekspertizës me ekspertin finaciar, me arsyetimin se në rastin konkret kemi të bëjmë me një 

mbledhje, zbritje të thjeshtë, e po ashtu, ka hequr dorë nga ndryshimi në trustin pensional për 

shkak se shuma është e vogël. Nga të cekurat, i ka propozuar gjykatës që ta aprovojë në tërësi 

si të bazuar padinë dhe kërkesëpadinë e paditësit, si dhe i ka kërkuar edhe shpenzimet e 

procedures sipas tarifës së OAK-së, ashtu që 104 euro i ka kërkuar për përpilim të padisë, 21 

euro për taksën gjyqësore për padinë e parashtruar, dhe 135 euro për përfaqësimin e paditësit 

për një seance gjyqësore, apo shumën e përgjithshme prej 260 euro. 

 

I autorizuari i të paditurës, si në seancën përgaditore, kryesore dhe në fjalën përfundimtare ka 

deklaruar se mbetet në tërësi pranë përgjigjes në padi, duke e kundërshtuar në tërësi padinë dhe 

kërkesëpadinë e paditësit si dhe ndryshimin e saj, duke  ritheksuar se në rastin konkret kemi të 

bëjmë me parashkrim të kërkesëpadisë së paditësit. Po ashtu, i njëjti gjatë kësaj seance ka 

theksuar se nuk e kundërshton propozimin e të autorizuarës së paditësit për tërheqjen e 

propozimit për nxjerrjen e provës me ekspertizë, me arsyetimin se për të paditurën nuk është 
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kontestuese lartësia e kërkesës, pasi që kërkesa e paditësit është parashkruar. Në fund, i ka 

propozuar gjykatës që padinë dhe kërkesëpadinë e paditësit ta refuzoj  në tërësi si e pabazuar. 

 

Gjykata për të vepruar drejtë dhe për t’i vërtetuar pretendimet e palëve ndërgjyqëse dhe për të 

vëretuar drejtë gjendjen faktike në këtë çështje kontestimore ka administruar dhe vlerësuar këto 

prova materiale dhe  atë: Kërkesën e të autorizuarit të paditësit drejtuar të paditurës për 

pagesën e diferencës në lartësinë e kërkuar për kompensim e datës 17.07.2020; Shtojcën e 

diplomës të lëshuar nga UP“Hasan Prishtian”-Fakulteti i Inxhinierisë Elektrike dhe 

Kompjuterike, nr.... i datës 03.01.2013 si dhe Xhirollogarinë bankare të paditëses, të lëshuar 

nga Raiffeisen Bank-Njësia Gjilan, të lëshuar për periudhën nga data 02.06.2019 e deri më 

datën 07.09.2020. 

 

Pas vlerësimit me kujdes të secilës provë veç e veç dhe të gjithave së bashku si në kuptim të 

nenit 8 të LPK si dhe në bazë të rezultatit të gjithmbarshëm të procedurës kontestimore, gjykata 

e aprovoj  pjesërisht si të bazuar kërkesëpadinë e paditësit dhe vendosi si në dispozitivin  e 

këtij aktgjykimi. 

 

Nga Kërkesa e të autorizuarit të paditësit drejtuar të paditurës për pagesën e diferencës në 

lartësinë e kërkuar për kompensim e datës 17.07.2020, gjykata vërtetoi faktin se paditësi 

fillimisht i është drejtuar të paditurës për kompenzimin e pagës sipas kërkesës së parashtruar 

permes padisë.  

 

Nga Shtojca e diplomës, me nr.... i datës 03.01.2013, gjykata vërtetoi faktin se paditësi ka 

diplomuar në Unviersitetin e Prishtinës  “Hasan Prishtina” në Fakultetin e Inxhinierisë 

Elektrike dhe Kompjuterike, me kohëzgjatje sipas programit 5 vjecar/10 semestra  dhe i njejti 

ka 300 kredi. 

 

Nga Xhirollgoara bankare e paditësit e lëshuar nga Raiffeisen Bank-Njësia Gjilan, e lëshuar për 

periudhën nga data 02.06.2019 e deri më datën 07.09.2020, gjykata vërtetoi faktin se paditësi 

ka marr pagën neto në shumë 520.38 euro. 

 

Gjykata në këtë çështje kontestimore sa i përket të drejtës subjektive të paditësit dhe lartësisë 

së saj, ka zbatuar dispozitat e Kontratës Kolektive të Arsimit në Kosovë, të datës 18.04.2017 

(në vijim: KKAK) konkretisht nenin 7 parag.1.4 të kësaj Kontrate,  sipas te cilit shprehimisht 

parashihet se “Me licencim fitohet e drejta për punë, avancim në karrierë dhe zhvillim 

profesional në bazë të legjislacioniit të punës në fuqi. Të punësuarve u mundësohet kualifkimii 

pa shkëputje nga puna sipas lejgislacioniti të arsimit në fuqi, dhe mbi bazën e kualifikimit dhe 

ate Mësimdhënës me diplomë 5 vjeaqar, magjitraturë/master dhe doktoraturë 35 % e pagës 

bazë”, e po ashtu edhe me nenin 5 të Udhezimit Adiministrativë  (MASHT), nr.11 - 

Krahasueshmëria dhe Barasvlera e Diplomave dhe Programeve Studimore para Sistemit të 

Bolonjës dhe të Sistemit të Bolonjës, shprehimisht është paraparë se ”Diplomat e studimeve 

universitare  4.5 (kater vite e gjysmë) dhe 5 (pesëvjecare) që kanë përfunduar me mbrojtje 

publike të temës në fushat teknike të sistemit para Bolonjes barasvlerësohet me 300 ECTS ”,  e 

me nenin 4 parag. 1 të po këtij UA është paraparë se “Diplomat studimore universitare (4) 
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vjecare të sistemit të Bolonjes barasvlerësohen me 240 ECTS”, kurse me parag. 2 të po këtij 

është paraparë se “Për të fituar gradën mastër , këta të diplomuar duhet të akumulojnë së paku  

edhe 60 ECTS  në ndonjë nga këto programe”,  andaj në rastin konkret paditësi është paguar 

për gradim- licencim pjesërishtë dhe meqë u vërtetua gjendja faktike siç është potencuar më 

lartë, gjykata vendosi si në pikën I të dispozitivit të këtij aktgjykimi, që ta aprovoj pjesërisht si 

të bazuar kërkesëpadinë e paditësit. 

 

Me Ligjin e Punës, nr.03-L/212 (në vijim: LP) parashihet se sa i përket çështjeve të 

punëdhënsit me punëmarrësin ata të drejtat dhe detyrimet e tyre mund t’i rregullojnë edhe me 

Kontratë Kolektive dhe Kontrata Kolektive, të cilat nuk mund të përmbajë të drejta më pak të 

favorshme për të punësuarin dhe pundhënësin se sa të drejtat e përcaktuara me LP, pra të 

drejtat e punëmarrësit me Kontratën Kolektive mund të avancohen më lartë se të drejtat e 

parapara me Ligjin e Punës. 

 

Gjykata e refuzoj kërkesëpadinë e paditësit sa i përket diferencës në pagë për periudhën kohore 

nga data 01.10.2015 e deri më datën 17.07.2017, në shumë prej 330.56 euro të kërkuara më 

tepër se shuma e gjykuar, ngase në rastin konkret kemi parashkrim të kërkesës duke u bazuar 

në nenin 87 të LP-së, pasi që paditësi përmes padisë ka këkuar që të detyrohet e paditura që të 

njejtit në mënyrë retroaktive t’ia përmbush detyrimin për pagesën e diferencës në pagë që nga 

muaji tetor i vitit 2015, ndërsa i njëjti padinë në gjykatë e ka parashtruar me datë 25.11.2020 

kurse kërkesën për pagesën e kësaj diference në pagë te e paditura e ka parashtruar më datën 

17.07.2020, çka do të thotë se kërkesa nga paditësi është parashtruar pas kalimit të afatit prej 3 

vitesh nga dita kur të njejtës i ka lindur e drejta për të realizuar kërkesën e tij në rrugë 

gjyqësore, e kjo duke u bazuar në LP, i cili është aktualisht në fuqi dhe i cili ka dispozitë 

prekluzive lidhur me kërkesat në para, pasi që më këtë dispozië shprehimisht është paraparë se 

“të gjitha kërkesat nga marrëdhënia e punës në para, parashkruhen brenda afatit prej 3 vitesh, 

nga dita e paraqitjes së kërkesës”, andaj mbi bazën e të lartëcekurave gjykata vendosi si në 

pikën II të dispozitivit të këtij aktgjykimi. 

 

Kurse lidhur me pretendimin e të paditurës se paditësi fillimisht nuk i ka shfrytëzuar mjetet 

juridike në procedurë administrative para se të paraqes padi në gjykatë, për gjykatën edhe ky 

pretendim i të paditurës është i pabazuar, për arsye se në bazë të shkresave të lëndës dhe 

provave të administruara, përkatësisht nga kërkesa e datës 17.07.2020 për kompensimin e 

shpenzimeve të gradimit-licencimit, gjykata ka vërtetuar faktin se paditësi fillimisht iu ka 

drejtuar me kërkesë te paditurës për realizimin e të drejtës së tij subjektive, por e paditura nuk 

është përgjigjur në kërkesën e paditëses, dhe si rrjedhoj i njëjti  ka parashtruar padi në gjykatë 

për realizimin e të drejtës së tij subjektive. Përveç kësaj, gjykata vlerëson se meqë e drejta e 

punës është kategori kushtetuese dhe e garantuar me konventat ndërkombëtare dhe me ligj dhe 

në rastet e paraqitjes së kërkesës së punonjësit për kompensim dëmi apo në kërkesat e tjera në 

të holla-para nga marrëdhënia e punës (kërkesat materiale) punonjësi nuk ka nevojë që 

paraprakisht t’i drejtohet punëdhënësit apo ndonjë organi tjetër me kërkesë për mbrojtjen e të 

drejtave të tij si kusht themelor për parashtrimin e padisë në gjykatë, e kjo duke u bazuar në 

nenit 87 të LP-së,  pasi që  sipas ketij neni pa mëdyshje del se afati për ngritjen e padisë lidhur 

me kërkesat në të holla është afati 3 vjeçar dhe parashtrimi i padisë në gjykatë pas këtij afati 
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është kërkesë e parashkruar, mirëpo kjo nuk nënkupton se paditësja nuk mund të kërkoj 

mbrojtje gjyqësore pa i shtjerrë mjetet juridike te e paditura ashtu siç pretendon e paditura, kjo 

ngase e paditura ka pas detyrim ligjor që të përmbush detyrimin e saj ndaj paditësit në shumën 

e kërkuar dhe të aprovuar me kërkesëpadi në bazë të dispozitave të cekura më lartë. 

 

Nga se u tha më lartë, duke pasë parsysh faktin se paditësit i ka lindur e drejta për të kërkuar në 

rrugë gjyqësore realizimin e të drejtës së tij lidhur me kërkesën e parashtruar, i njëjti si palë e 

legjitimuar ka të drejtë që të kërkoj përmbushjen e detyrimit nga e paditura, sepse, sipas nenit 

245 të LMD-së, është paraparë se: “Kreditori në marrëdhëniet e detyrimit ka të drejtë që prej 

debitorit të kërkojë përmbushjen e detyrimit, ndërsa debitori ka për detyrë ta përmbushë atë me 

ndërgjegje dhe në tërësi, në përputhje me përmbajtjen e tij”, andaj, duke pasur parasysh të 

cekurat më lartë, gjykata gjeti se e paditura nuk e ka përmbushur detyrimin e saj ndaj paditësit 

ku edhe vendosi që ta detyroj të paditurën që paditësit t’ia kompensoj shumën e kërkuar dhe të 

aprovuar nga gjykata si në dispozitiv të këtij aktgjykimi.  

 

Gjykata për kamatën ka vendosur duke u bazuar në dispoziten e nenit 382 të LMD-së. 

 

Gjykata ka vlerësuar edhe theksimet e tjera të palëve ndërgjyqëse, por ka gjetur se të njëjtat 

janë irrelevante në nxjerrjen e këtij aktgjykimi. 

 

Gjykata duke patur parasysh suksesin në procedurë të paditësit dhe duke u bazuar në nenin 

449, 452 dhe 463, parag. 1 të LPK-së dhe nr. tarifor  6 dhe 7  të Rregullores për Tarifat e 

Avokatëve, të datës 18.03.2017, ka aprovuar në tërësi kërkesën për shpenzimet e kërkuara nga 

e autorizuara paditësit, ashtu që e ka detyruar të paditurën që paditësit t’ia paguaj shpenzimet e 

procedurës,  edhe atë: 104 euro për përpilimin e padisë, 135 euro për përfaqësimin e paditësit 

në një seancë gjyqësore nga avokatja,  si  dhe 21 euro për taksë gjyqësore, apo në shumë të 

përgjithshme prej 260 euro. 

 

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

 

GJYKATA THEMELORE NË GJILAN 

C.nr.2289/2020,  me datë 12.04.2022 

                                                                           Gjyqtari, 

                               Blerim BESHTICA 

 

 

 

 

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 

nëkopje të mjaftueshme përmes kësaj gjykate. 
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