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Numri i lëndës: 2021:216935 

Datë: 10.02.2023 

Numri i dokumentit:     03965503 

 

 

   C.nr.1258/21 

 

GJYKATA THEMELORE NË GJILAN, Departamenti i Përgjithshëm, gjyqtarja Kaltrinë 

Haliti,  në çështjen kontestimore të paditësve E.R, E.S, F.Z, F.SH dhe H.H, nga Gjilani,  të cilat 

i  përfaqëson me autorizim  L.B, avokat nga Prishtina,  ndaj të paditurës Komuna e Gjilanit – 

Drejtoria Komunale e Arsimit në Gjilan, të cilën e përfaqëson përfaqësuesi i saj me autorizim 

Burim Maliqi nga Gjilani, me objekt kontesti kompensimi i  diferencën në pagë për shkak të 

gradimit-licencimit dhe inflacionit, pas mbajtjes së shqyrtimit gjyqësor dhe publik, më datë 

27.01.2023 mori këtë: 

 

AKTGJYKIM 

 

I. APROVOHET PJESËRISHT si e bazuar kërkesëpadia e paditësve  E.R, E.S, F.Z, F.SH 

dhe H.H, e ushtruar kundër të paditurës Komuna e Gjilanit - Drejtoria Komunale e Arsimit dhe 

DETYROHET e paditura Komuna e Gjilanit që paditësit E.R në emër të inflacionit për 

periudhën kohore nga data 28.09.2018 deri më 30.09.2022, për 48 muaj t’ia paguaj shumën 

prej 383.24 €, paditësit E.S në emër të inflacionit për periudhën kohore nga data 28.09.2018 

deri më 30.09.2022, për 48 muaj t’ia paguaj shumën prej 514.68 €, paditësit F.Z në emër të 

inflacionit për periudhën kohore nga data 28.09.2018 deri më 30.09.2022, për 48 muaj t’ia 

paguaj shumën prej 616.17 €, paditësit F.SH në emër të inflacionit për periudhën kohore nga 

data 28.09.2018 deri më 30.09.2022, për 48 muaj t’ia paguaj shumën prej 383.24 €, paditëses 

H.H në emër të inflacionit për periudhën kohore nga data 28.09.2018 deri më 30.09.2022, për 

48 muaj t’ia paguaj shumën prej 383.24 € të gjitha këto me kamatë ligjore prej 8% në vit nga 

data e paraqitjes së padisë 28.09.2021 deri në pagesën definitive, në afat prej 7 ditësh, nga dita 

e pranimit të aktgjykimit, nën kërcënimin e përmbarimit. 

 

II. REFUZOHET në tërësi si e pabazuar pjesa tjetër e kërkesëpadisë së paditëseve përtej 

shumës së gjykuar si në pikën I të dispozitivit të këtij aktgjykimi me të cilën kanë kërkuar që të 

detyrohet e paditura që paditësve në emër të diferencës në pagë, për punonjësin me licencim/ 

fakultet, për periudhën kohore nga data 28.09.2018 deri me datë 30.09.2022, për 48 muaj, t’ia 

paguaj  shumat si në vijim për paditësin E.R shumën prej 2, 898.00 €, për paditësin  E.S 

shumën prej 3, 756.60 €, për paditësin  F.Z shumën prej 4, 741.83 €, për paditësin F.SH 

shumën prej 2, 898.00 €, dhe për paditësen H.H shumën prej 2, 898.00 €. 

 

III. Secila palë i bartë shpenzimet e veta procedurale. 
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A r s y e t i m i 

 

Fillimisht, paditësit përmes të autorizuarit së tyre, në këtë gjykatë me datë 28.09.2021 kanë 

paraqitur padi kundër të paditurës Komuna e Gjilanit- Drejtoria Komunale e Arsimit në Gjilan, 

për kompensimin e diferencës për kualifikim shkollor, licencim, shujtë ditore dhe udhëtim, 

duke pretenduar se paditësit janë anëtar të SBASHKUT dhe me këtë rast përfitojnë të gjitha të 

drejtat e tyre që përfshinë Kontrata Kolektive e datës 18.04.2017 dhe 22.01.2021, andaj 

gëzojnë sipas nenit 7 të kësaj kontrate kompensimin mbi bazën e kualifikimit, licencimit dhe 

nenit 35 shujtën ditore dhe udhëtimin. 
1
 

 

Me parashtesën e datës 24.01.2023, përfaqësuesi i paditësve ka bërë ndryshimin e padisë duke 

specifikuar kërkesat për secilën paditës, dhe ka kërkuar që  të detyrohet e paditura Komuna e 

Gjilanit – Drejtoria Komunale e Arsimit që: paditësit E.R në emër të diferencës në pagë, për 

punëonjësin me licencim/fakultet për periudhën kohore nga data 28.09.2018 deri më datë 

30.09.2022, për 48 muaj, nga 60.25 € për muaj, t’ia paguaj shumën prej 2, 898 €, ndërsa në 

emër të inflacionit, për periudhën kohore nga data 28.09.2018 deri më 30.09.2022, për 48 muaj 

t’ia paguaj shumën prej 383.24 €, të gjitha këto në shumë të përgjithshme prej 3, 281.24 €; 

paditësit E.S, në emër të diferencës në pagë, për punëonjësin me licencim/fakultet për 

periudhën kohore nga data 28.09.2018 deri më datë 30.09.2022, për 48 muaj, nga 78.10 € për 

muaj, t’ia paguaj shumën prej 3, 756.60 €, ndërsa në emër të inflacionit, për periudhën kohore 

nga data 28.09.2018 deri më 30.09.2022, për 48 muaj t’ia paguaj shumën prej 514.68 €, të 

gjitha këto në shumë të përgjithshme prej 4, 271.28 €; paditësit F.Z në emër të diferencës në 

pagë, për punëonjësin me licencim/fakultet për periudhën kohore nga data 28.09.2018 deri më 

datë 30.09.2022, për 48 muaj, nga 96.97 € për muaj, t’ia paguaj shumën prej 4, 741.83 €, 

ndërsa në emër të inflacionit, për periudhën kohore nga data 28.09.2018 deri më 30.09.2022, 

për 48 muaj t’ia paguaj shumën prej 616.17 €, të gjitha këto në shumë të përgjithshme prej 5, 

256.00 €; paditësit F.SH në emër të diferencës në pagë, për punëonjësin me licencim/fakultet 

për periudhën kohore nga data 28.09.2018 deri më datë 30.09.2022, për 48 muaj, nga 60.25 € 

për muaj, t’ia paguaj shumën prej 2. 898.00 €, ndërsa në emër të inflacionit, për periudhën 

kohore nga data 28.09.2018 deri më 30.09.2022, për 48 muaj t’ia paguaj shumën prej 383.24 €, 

të gjitha këto në shumë të përgjithshme prej 3, 281.24 €; paditëses H.H në emër të diferencës 

në pagë, për punëonjësin me licencim/fakultet për periudhën kohore nga data 28.09.2018 deri 

më datë 30.09.2022, për 48 muaj, nga 60.25 € për muaj, t’ia paguaj shumën prej 2, 989.00 €, 

ndërsa në emër të inflacionit, për periudhën kohore nga data 28.09.2018 deri më 30.09.2022, 

për 48 muaj t’ia paguaj shumën prej 383.24 €, të gjitha këto në shumë të përgjithshme prej 3, 

281.24 €, të gjitha këto me kamatë ligjore prej 8% në vit,  e llogaritur nga data e paraqitjes së 

padisë 28.09.2021 deri në pagesën definitive, në afat prej 7 ditësh, nga dita e pranimit të 

aktgjykimit, nën kërcnimin e përmbarimit. 

 

Gjithashtu i ka kërkuar shpenzimet e procedurës duke i specifikuar edhe atë 100€ për pagesën e 

taksës gjyqësore, për përplimin e padisë 624 € dhe nga 811.20 € për dy seanca të mbajtura dhe 

ekspertizë financiare 100 €. 

 

Gjykata në këtë çështje juridike kontestimore pas pranimit të padisë duke vepruar konform 

nenit 394 dhe 395 të LPK-së,  palës së paditur ia ka dërguar aktvendimin për përgjegjje në 

padi. Me të cilin e ka njoftuar të paditurën për detyrimin ligjor për dhënie të përgjigjes në padi 

dhe për pasojat ligjore që do t’i ketë nëse nuk paraqet  përgjigje në padi. 

 

                                                 
1
 Nga kërkesa për shujtë ditore dhe udhëtim janë tërhequr në seancën e datës 19.12.2022. 
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E paditura përmes përgjigjes në padi të dorëzuar në këtë gjykatë me datë  07.10.2021, ka 

kërkuar që të refuzohet në tërësi si e pabazuar kërkesëpadia e paditësve. Si në përgjigje në padi, 

ashtu edhe në seancë përgatitore dhe atë të shqyrtimit kryesor e ka kundërshtuar në tërësi 

kërkesëpadinë e paditësve me arsyetimin se  paditësve nuk i takon kurfar diference në pagë 

sepse është duke u paguar konform koeficientit të paraparë me konkurs për pozitën që ka 

krijuar marrëdhënie pune  dhe se me rastin e themelimit të marrëdhënies së punës në konkurset 

e publikuara nga DKA askund nuk ceket se i punësuari do të paguhet me shtesë mbi pagën 

bazë sipas kualifikimit por sipas pagës së paraparë në konkurs. Tutje ka shtuar se kjo kërkesë 

është vjetruar konform Ligjit të Punës nenit 87  dhe nenit 353 të Ligjit mbi marrëdhëniet e 

detyrimeve, e gjithashtu lidhur me këtë rast nuk janë shterrur as mjetet admnistrative dhe 

juridike sipas procedurës administrative sepse paditësi nuk ka ndërmarr veprime për mbrojtjen 

e të drejtës së vet konform nenit 779 të Ligjit të punës, ku parashihet afati 30 ditor për 

ndërmarrjen e veprimeve në marrëdhëniet e punës. Lidhur me licencën së mësimdhënësit të 

karrieres shihet se validiteti i kësaj licence ka skaduar me datë 11.09.2017. Lidhur me nenin 7 

të Kontratës Kolektive të Arsimit, ku paditësi kërkon pagë për shkak të licencimit të saj – 

pajisjes me leje pune mendojmë se ky nen është antiligjor dhe nuk ka bazë pasiqë licenca është 

kriter për themelimin e marrëdhënies së punës jo kriter për pagë shtesë. Lidhur me Kontratën 

Kolektive të Arsimit të datës 18.04.2017 në të cilën është mbështetur paditësi, ka theksuar se 

kontrata e tillë nuk është valide pasiqë me datë 22.01.2021 ka hyrë në fuqi Kontrata e Re 

Kolektive, ku sipas nenit 47 të kësaj kontrate me hyrjen në fuqi  të saj shfuqizohet kontrata e 

datës 18.04.2018 dhe se pagesa e paditësve në lidhe me gradimin bëhet konform nenit 2 të 

Kontratës së Punës për mësimdhënës dhe sipas nenit 7 të K.K.A të Kosovës të datës 

22.01.2021. 

 

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: Lista e pagave me numër EM 00056750,  EM 00015105,  EM 

00015005, EM 00015112, EM 00015102,  Kontrata e Punës për mësimdhënëse në kohë të 

pacaktuar me numër 301, Licenca e mësimdhënësit me numër 100000244, Diploma e 

kualifikimit universitar me numër 927 e datës 30.10.2009 në emër të E.R, Kontrata e Punës për 

mësimdhënëse në kohë të pacaktuar me numër 2104,  Licenca e mësimdhënësit me numër 

100000241, Vendimi me numër 6/2040 i datës 29.03.2013, Cerfikata e datës 02.05.2012, 

Diploma e kualifikimit universitar me numër 212 e datës 02.07.1997 në emër të  E.S,  Kontrata 

e punës për mësimdhënëse në kohë të pacaktuar me numër 381, Licenca e mësimdhënësit me 

numër 100000974, Diploma e kualifikimit universitar me numer 6269 e datës 02.12.1998  në 

emër të F.Z, Kontrata e punës për mësimdhënëse në kohë të pacaktuar me numër 290, Licenca 

e mësimdhënësit me numër 100001949, Diploma e kualifikimit universitar me numër 62  e 

datës 15.01.2002 në emër të F.SH,  Certifikata e vendbanimit me numër B 10255483 e datës 

16.12.2011, Kontrata e punës për mësimdhënëse në kohë të pacaktuar me numër 293, licenca e 

mësimdhënësit me numër 100000365, ekspertiza financiare e datës 27.12.2022. 

  

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 

vendosi si në dispozitivin  e këtij aktgjykimi. 

 

Nga Lista e pagave me numër EM 00056750,  EM 00015105,  EM 00015005, EM 00015112, 

EM 00015102, gjykata ka vërtetuar se paditësit pagën bazë e kanë 459 €. 
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Nga Kontrata e Punës për mësimdhënëse në kohë të pacaktuar me numër 301, vërtetoi faktin se 

paditësi  E.R  ka themeluar marrëdhënie pune me kohë të pacaktuar tek e paditura me datë 

01.09.2017, me titull të punës Mësimdhënës i Biologjisë. 

 

Nga Licenca e mësimdhënësit me numër 100000244, gjykata vërtetoi faktin se paditësi E.R 

është i pajisur me licencë të rregullt,  e lëshuar me datë  11.09.2012. 

 

Nga Diploma e kualifikimit universitar me numër 927 e datës 30.10.2009 në emër të E.R, e 

lëshuar nga Universiteti i Prishtinës, gjykata vërtetoi faktin se paditësi posedon diplomë 

universitare dhe ka marrë  titullin Profesor i Biologjisë. 

 

Nga Kontrata e Punës për mësimdhënëse në kohë të pacaktuar me numër 2104, vërtetoi faktin 

se paditësi E.S ka themeluar marrëdhënie pune me kohë të pacaktuar tek e paditura me datë 

01.09.2016, me titull të punës Mësimdhënës i Gjuhës Frenge. 

 

Nga Licenca e mësimdhënësit me numër 100000241, gjykata vërtetoi faktin se paditësi E.S  

është i pajisur me licencë të karrieres,  e lëshuar me datë  11.09.2012. 

 

Nga Vendimi me numër 6/2040 i datës 29.03.2013, gjykata vërtetoi faktin se paditësi E.S, ka 

fituar gradën “Master i Shkencave të Historisë”, e fituar në Universitetin Shtetëror të Tetovës. 

 

Nga Diploma e kualifikimit universitar me numër 212 e datës 02.07.1997 në emër të  E.S, 

vërtetohet se paditësi E.S, në Universitetin e Prishtinës, Fakulteti Filologjik, ka mbaruar 

fakultetin filologjik në degën Gjuhë dhe Letërsi Frënge. 

 

Nga Kontrata e punës për mësimdhënëse në kohë të pacaktuar me numër 381, gjykata vërtetoi 

faktin se paditësi F.Z ka themeluar marrëdhënie pune me kohë të pacaktuar tek e paditura me 

datë 01.09.2016, me titull të punës Mësimdhënës i lëndës së Filozofisë dhe Sociologjisë.  

 

Nga Licenca e mësimdhënësit me numër 100000974, gjykata vërtetoi faktin se paditësi F.Z 

është i pajisur me licencë të rregullt,  e lëshuar me datë  11.09.2012. 

 

Nga Diploma e kualifikimit universitar me numer 6269 e datës 02.12.1998  në emër të F.Z,  e 

lëshuar nga Universiteti i Prishtinës, gjykata vërtetoi faktin se paditësi nga Universiteti i  

Prishtinës, në degën Filozofi – Sociologji dhe ka marrë titullin profesor i filozofisë – 

sociologjisë. 

 

Nga Kontrata e punës për mësimdhënëse në kohë të pacaktuar me numër 290, gjykata vërtetoi 

faktin se paditësi F.SH  ka themeluar marrëdhënie pune me kohë të pacaktuar tek e paditura me 

datë 01.09.2017, me titull të punës mësimdhënës i lëndës së matematikës. 

 

Nga Licenca e mësimdhënësit me numër 100001949, gjykata vërtetoi faktin se paditësi F.SH 

është i pajisur me licencë të karrieres,  e lëshuar me datë  11.09.2012. 

 

Nga Diploma e kualifikimit universitar me numër 62  e datës 15.01.2002 në emër të F.SH, e 

lëshuar nga Universiteti i Prishtinës, gjykata vërtetoi faktin se paditësi F.SH posedon diplomë  

nga Universiteti i  Prishtinës “Hasan Prishtina” dhe ka marrë titullin profesor i Matematikës. 

 

Nga Certifikata e vendbanimit me numër B 10255483 e datës 16.12.2011, vërtetohet se 

paditësja H.H, vendbanim e tashëm e ka në Fushë Kosovë, Rr. “Dardania”, hyr.I/31. 
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Nga Kontrata e punës për mësimdhënëse në kohë të pacaktuar me numër 293, gjykata vërtetoi 

faktin se paditësja H.H ka themeluar marrëdhënie pune me kohë të pacaktuar tek e paditura me 

datë 01.09.2017, me titull të punës mësimdhënëse e fizikës. 

 

Nga licenca e mësimdhënësit me numër 100000365, gjykata vërtetoi faktin se paditësja H.H 

është e pajisur me licencë të karrieres,  e lëshuar me datë  11.09.2012. 

 

 

Në ekspertizën financiare të përpiluar nga eksperti finiciar Ibrahim Tahiri, është kalkuar 

diferenca e kompensimit të pagesës në gradimin e paditësve sipas shkallës së përqindjes për 

secilin prej tyre, si dhe është bërë llogaritja e inflacionit sipas të dhënave të publikuara nga 

Agjensia Statistikore e Kosovës, të gjitha këto për periudhën kohore nga 28.09.2018 deri 

30.09.2022 ku për paditësen E.R për periudhën kohore 28.09.2018 deri 30.09.2022 shuma e 

mjeteve të llogaritura në emër të inflacionit është 383.24€. Për paditësin E.S për periudhën 

kohore 28.09.2018 deri 30.09.2022 shuma e mjeteve të llogaritura në emër të inflacionit është 

514.68€. Për paditësin Fahrush Zeka për periudhën kohore 28.09.2018 deri 30.09.2022 shuma 

e mjeteve të llogaritura në emër të inflacionit është 616.17€. Për paditësin F.SH për periudhën 

kohore 28.09.2018 deri 30.09.2022 shuma e mjeteve të llogaritura në emër të inflacionit është 

383.24€. Për paditësen H.H për periudhën kohore 28.09.2018 deri 30.09.2022 shuma e mjeteve 

të llogaritura në emër të inflacionit është 383.24€.   

 

Gjykata kësaj eksperiza ia fali besimin e plotë pasi që e njejta ishte punuar në mëynrë 

profesionale në pajtim me rregullat e profesionit dhe shkencës. 

 

 

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

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

dhe e datës 22.01.2021, ndërsa procedura është zhvilluar në bazë të Ligjit të Procedurës 

Kontestimore në fuqi. 

 

Neni 35 i kontratës në fjalë, nga paragrafi 4 e deri në paragrafin 10 ka rregulluar sistemin e 

pagave sa i përket orës mësimore mbi normë, shpenzimeve të rrugës, shtesës për përvojën e 

punës, kompensimit për ushqim gjatë punës, shpërblimit jubilar, pagave përcjellëse dhe 

shkallës së inflacionit, duke specifikuar saktësisht në këto paragrafe se mësimdhënësit i 

paguhen këto shpenzime/kompensime, e në këtë rast këtu edhe rrjedh obligimi i të paditurës në 

kompensimin e kërkesës së paditëseve. Gjykata vendosi si në pikën I të dispozitivit të këtij 

aktgjykimi, lidhur me kërkesën për inflacion bazuar në nenin 35 paragrafi 10 të po kësaj 

kontrate i cili  ka paraparë shprehimisht se “Për çdo vit të përcillet shkalla e inflacionit sipas 

Entit të Statistikave të Republikës së Kosovës dhe përqindja e inflacionit të futet në pagë”, se 

në rastin konkret të gjithë paditësit i plotësojnë kushtet për kompensim sipas dispozitave 

lartcekura në njërën anë e në anën tjetër një dispozitë e tillë është e karakterit imperativ dhe si e 

tillë do të duhej që shkalla e inflacionit të llogaritet në pagë. 

Gjykata vendosi si në pikën II të dispozitivit të këtij aktgjykimi pasi që licencimi sipas nenit 7 

të kësaj kontrate,  gjykata vlerëson se nuk ka karakter detyrues për shpërblim të së njëjtës nga 

pala nënshkruese, këtu e paditura, pasi në këtë nen është përcaktuar mundësia e kualifikimit të 

mësimdhënësve, e cila rrjedhë sipas legjislacionit të punës dhe legjislacionit për arsim në fuqi, 

ndërsa nga Ligji i Punës dhe Ligji për Arsimin e Lartë Parauniversitar e lidhur me Udhëzimin 
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Administrativ Nr.5/2017 për Sistemin e Licencimit dhe Zhvillimit të Mësimdhënësve në 

Karrierë, gjykata nuk ka gjetur se është paraparë obligim për ngritjen e shkallës së pagës, sipas 

licencimit-kualifikimit, konkretisht neni 7 i KKAK-së nuk ka karakter imperativ dhe si i tillë 

nuk e obligon asnjërin nga subjektet e përfshira në procesin e licencimit, gjykata vlerëson se 

përcaktimi në aktet ligjore dhe nënligjore për ngritjen e shkallës së pagës është kusht që duhet 

plotësuar, në mënyrë që të merrë karakterin detyrues ky nen, siç e thekson edhe paragrafi 3 i 

nenit 35 të kontratës kolektive se pagat e punonjësve të arsimit përcaktohen me aktet ligjore 

dhe nënligjore në fuqi, ndërsa ky kusht shihet se nuk është plotësuar, andaj i njëjti nen ka 

karakter deklarativ për palët nënshkruese, për më tepër këtë detyrim nuk e parasheh as UA, ku 

në nenin 17 janë përcaktuar punët dhe detyrat e secilit nga 9 faktorët e pjesëmarrjes në 

licencim. 

 

Gyjkata vendosi si në pikën III të dispozitivit të këtij aktgjykimi që secila palë t’i bartë 

shpenzimet e veta procedurale duke u bazuar në nenin 452.2  të LPK-ës  ku shprehimisht 

parashihet se “Po që se paditësi vetëm pjesërisht ka sukses në procesin gjyqësor, atëherë 

gjykata mundet, duke marrë parasysh suksesin e arritur, të caktojë që secila palë t’i bartë 

shpenzimet e veta apo që njëra palë t’ia shpërblej tjetrës, dhe ndërhyrësit që i është bashkuar, 

pjesën proporcionale të shpenzimeve”. 

 

Nga të cekurat më lartë, u vendos si në dispozitiv të këtij aktgjykimi, bazuar në nenin 142.1 

lidhur me  nenin 143.1 të LPK-së 

GJYKATA THEMELORE NË GJILAN 

Departamenti i Përgjithshëm 

C.nr.1258/21, datë 27.01.2023 

 

           Gjyqtarja, 
             Kaltrinë HALITI 

 

 

 

 

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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