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Numri i lëndës: 2019:156311 

Datë: 06.11.2019 

Numri i dokumentit:     00628909 

         C.nr.120/2017 

Gjykata Themelore në Gjilan, Dega në Kamenicë, Departamenti i Përgjithshëm, përmes 

gjyqtarit Besnik Pireva, në çështjen juridike kontestimore të paditëses V.F nga fshati ...., 

Komuna e Kamenicës, të cilën e përfaqëson me autorizim Y.H, avokat nga Gjilani, kundër të 

paditurës Komuna e Kamenicës-Drejtoria e Komunale e Arsimit, të cilën me autorizim e 

përfaqëson E.R avokat nga Prishtina, me objekt kontesti njohjen e së drejtës së normës së plotë 

të orarit të punës dhe kompensimi i diferencës së pagave, në seancën për shqyrtim kryesor më 

datë 07.10.2019 në prani të përfaqësuesve të autorizuar të palëve ndërgjyqëse  mori këtë: 

A   K   T   G J   Y   K   I   M 

 

I.Aprovohet pjesërisht si e bazuar kërkesëpadia e paditëses V.F nga fshati .... , Komuna e 

Kamenicës dhe detyrohet e paditura Komuna e Kamenicës-Drejtoria Komunale e Arsimit, që 

paditëses në emër të diferencës së të ardhurave personale të pa paguara për periudhën kohore 

01.09.2015 deri më 01.09.2017 t’ia paguaj paditëses shumën prej 3,421.72 € si dhe në emër të 

diferencës së kontributeve penionale të pa paguara për periudhën e njëjtë në shumë prej 183.98 

€, me kamatë ligjore në lartësi prej 8%, duke e llogaritur prej ditës së marrjes së këtij 

aktgjykimi (07.10.2019), e deri te pagesa definitive, të gjitha këto në afat prej 7 ditësh, pas 

pranimit të këtij aktgjykimi, nën kërcënim të përmbarimit të dhunshëm. 

 

II. Pjesa tjetër e kërkespadisë së paditëses V.F, me të cilën ka kërkuar që të detyrohet e 

paditura Komuna Kamenicës-Drejtoria Komunale e Arsimit, që në emër të diferencës së të 

ardhurave personale dhe kamatës, tja paguaj edhe shumën prej 1,148.32 € si dhe në në emër të 

kontributeve penionale të pa paguara edhe shumën prej 19.16 € si dhe plotësimin e normës së 

plotë mësimore prej 20 orëve në javë, ashtu sikur e ka pasur paditësja  për vitin shkollor 

2014/2015 sipas kontratës nr.64 e datës 09.09.2014, refuzohet si e pabazuar. 

 

III. Detyrohet e paditura Komuna e Kamenicës- Drejtoria Komunale e Arsimit që paditëses 

V.F nga fshati ...., Komuna e Kamenicës t’ia paguaj shpenzimet procedurale në shumë prej 

1,065.00 €, në afat prej 7 ditësh pas pranimit të këtij aktgjykimi, nën kërcënim të përmbarimit 

të dhunshëm. 

A  r  s  y  e  t  i  m 

Paditësja V.F ( në seancën e datës 22.05.2019 i autorizuari i paditëses e ka precizuar mbiemri i 

paditëses nga K... në F...) nga fshati ...., me vendbanim në fshatin ...., Komuna e Kamenicës, 

me datë 26.02.2016, në gjykatë ka ushtruar padi ndaj të paditurës Komuna e Kamenicës, me 

objekt kontesti njohjen e së drejtës së normës së plotë të orarit të punës.  

Fillimisht paditësja në padinë e datës së larëcekur ka theksuar, se e njëjtë ka themeluar 

mardhënie të punës te e paditura për vitin shkollor 2010/11 dhe 2011/12 me 10 orë mësimore 
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në SHMT “Andrea Durrsaku” në Kamenicë, pastaj në vitin shkollor 2012/13  dhe 2013/14 

paditësja ka punuar në SHFMU “Kadri Zeka”  me 13 orë mësimore, ndërsa në vitin 2015/16 

paditësja ka pasur normën prej 11 orë mësimore për lëndën Gjeografi-Edukatë Qytetare në 

shkollën SHFMU “Kadri Zeka” në fshatin ..... Duke shtuar se edhe pse kanë  qenë të lira 6 orë 

mësimore në lëndën Gjeografi-Edukatë Qytetare në shkollën fillore “Metush Krasniqi” në ..., e 

paditura nuk ja kishte plotësuar normën edhe me këto orë, pavarsisht kërkesave të saj drejtuar 

DKA-së me datë 03.09.2015,  por e njëjta ishte refuzuar me  datën 02.10.2015 sipas sipas 

vendimit nr.462 dhe lëndët nga e paditura i ishin ndarë një personi tjetër me kualifikim 

joadekuat për këtë lëndë. Paditësja e paknaqur me vendimin e të paditurës i ishte drejtuar Zyrës 

Regjionale të Arsimit në Gjilan, ku pastaj Inspektorati Regjional kishte dalë në vendngjarje me 

datë 09.11.2015 përkatësisht në administratën e DKA-së dhe kishte hartuar procesverbal për 

gjendjen faktike, çka pas analizës së dokumentacionit kishte nxjerrur konstatimin se paditësja 

kishte të drejtë në kërkesën e saj, andaj kishte kërkuar nga gjykata që të obligohet DKA në 

Kamenicë që 6 orët e gjeografisë në SHFMU “Metush Krasniqi” në .... ti ndahen paditëses në 

mënyrë që ti plotësohet norma e punës ( më gjërsisht si në padi e dt.26.02.2016). 

Gjykata Themelore në Gjilan, Dega në Kamenicë përmes aktvendimit C.nr.50/2016, të datës 

17.01.2017, ishte shpallur jo kompetente për zgjidhjen e kontestit në mes paditëses V.F dhe të 

paditurës Komuna e Kamenicës- Drejtoria e Arsimit dhe padinë e paditëses e kishte hudhur 

poshtë. 

Gjykata e Apelit të Kosovës në Prishtinë përmes aktvendimit me nr. Ac.nr.1132/17 të datës 

28.06.2017, e kishte aprovuar si të bazuar ankesën e paditëses V.F dhe e kishte prishur 

aktvendimin e kësaj Gjykate C.nr. 50/2016, të datës 17.01.2017 dhe lënda është kthyer në 

rigjykim dhe për vendosje në këtë gjykatë. 

Fillimisht  pasi që kjo çështje ishte kthyer në rigjykim i autorizuari i paditëses av. Y.H, me datë 

13.12.2017, parashtroi parashtresë për precizimin e padisë dhe kërkesëpadisë, ku në të theksoi 

se meqenëse gjatë vitit 2017/2018, paditëses i ishte plotësuar norma e plotë e punës, përmes 

parashtresës paditësja ka preciziuar kërkesëpadinë dhe ka kërkuar nga gjykata që e paditura 

paditëses t’ia kompensoj diferencën e të ardhurave personale. Ndërsa më datë 01.07.2019, i 

autorizuari i paditëses av. Y.H përmes parashtresës e ka riprecizuar kërkesëpadinë dhe kërkoi 

nga gjykata që të obligohet e paditura, që në emër të diferencës në të ardhura personale për 

periudhën kohore nga data 01.09.2015 e deri më 16.04.2019 t’ia paguajë paditëses shumën prej 

4.570.04 €, në emër të kontributit personal shumën prej 203.14 € duke përfshirë edhe 

diferencën e të ardhurave personale deri në përmbarim të aktgjykimit, me kamata prej 8 % si  

dhe dhe plotësimin e normës së plotë mësimore prej 20 orëve në javë, ashtu sikur e ka pasur 

paditësja  për vitin shkollor 2014/2015 sipas kontratës nr.64 e datës 09.09.2014. 

Edhe gjatë tërë shqyrtimit kryesor dhe në fjalën përfundimtare në procedurën e rigjykimit i 

autorizuari i paditëses av Y.H, ka mbetur në tërësi pranë padisë dhe kërkesëpadisë  si dhe 

parashtresës mbi precizimin e saj të datës 01.07.2019, duke kërkuar që në tërësi kërkesëpadia e 

paditëses të aprovohet si e bazuar. Sipas tij paditësja kishte themeluar marrëdhënie pune në 

bazë të konkursit publik të të paditurës me numër 284 të datës 03.08.2010, në SHMT “Andrea 

Durrsaku” në Kamenicë, sipas kontratës së punës me nr. 04-02, të datës 01.09.2010, ku ka 

vazhduar edhe në vitin vijues, ndërsa gjatë vitit shkollor 2012/13 e tutje ka punuar në shkollën 

fillore “Kadri Zeka” në fshatin ..... Tutje ka theksuar se nga kontrata e punës vërtetohet se për 

vitin shkollor 2014/15 paditësja kishte pasur orar të plotë të orëve mësimore, mirëpo në vitet 

vijuese, përkatësisht vitin shkollor 2015/16, pa të drejtë nga e paditura sipas kontratës 414 të 

datës 08.09.2015 paditëses i ishin marrë 11 orë mësimore, edhe pse në shkollën të cilën kishte 

punuar paditësja kishte pasur orar të plotë të punës. Tutje ka shtuar se paditësja e pa kënaqur 
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me këtë situatë kishte bërë ankesë tek e paditura, të cilën ankesë e paditura e ka refuzuar si të 

pabazuar, pastaj paditësja kishte bërë ankesë në Departamentin e Inspeksionit në Gjilan, i cili 

departament e kishte aprovuar ankesën në mënyrë që sipas këtij vendimi ishte konstatuar se në 

SHFMU “Metush Krasniqi” në .... për lëndët gjeografi dhe edukatë qytetare ishte caktuar 

mësimdhënës A.K i cili ishte pranuar pa konkurs dhe punonte tek e paditura pa kontratë, andaj 

sipas të autorizuarit të paditëses konstatohet se e paditura në mënyrë të kundërligjshme nuk ia 

ka plotësuar normën e punës paditëses. Tutje ka theksuar se provat dhe faktet e paraqitura, në 

tërësi e vërtetojnë kërkesëpadinë e paditëses, si dhe i kundërshtojnë pretendimet e palës së 

paditur se marrëdhënia e punës së paditëses është bërë pa konkurs dhe në mënyrë të 

kundërligjshme, andaj ka kërkuar nga gjykata që përveç plotësimit të normës së plotë 

mësimore ta obligoj të paditurën që t’ia kompensoj edhe diferencën në të ardhura personale, të 

konstatuar sipas ekspertit të aktuaristikës si dhe trustin pensional. Shpenzimet e procedurës i ka 

kërkuar dhe atë në emër të përpilimit të padisë shumën 104 €, në emër të përfaqsimit për 11 

seanca nga 135€ në emër të ekspertizës shumën prej 120€, në emër të ankesës shumën prej 

100€ apo shumën e përgjithëshme prej 1.809.00€. 

I autorizuari i të paditurës av. Engjëll Rexhepi gjatë tërë shqyrtim kryesor si dhe në fjalën 

përfundimtare  ka deklaruar se e kundërshton në tërësi kërkesëpadinë e paditëses me arsyetimin 

se paditësja kishte krijuar marrëdhënie të punës në mënyrë të kundërligjshme. Tutje ka 

theksuar se konkursi publik nr. 284, i datës 03.09.2010 i cili ishte shpallur nga e paditura, nuk 

kërkonte dhe nuk paraqiste fare vende të lira për profesor të gjeografisë. Tutje ka shtuar se 

paditësja në deklaratën e saj të dhënë pranë kësaj gjykate kishte deklaruar se 10 orët në SHMT 

“Andrea Dursaku”, i’u kishin ofruar nga Drejtoresha e Drejtorisë Komunale të Arsimit, kinse 

duke pasur parasysh kualifikimin e saj, fakt ky i mjaftueshëm për të vërtetuar se paditësja nuk 

ishte punësuar përmes konkursit publik. Më tej ka theksuar se kërkesa që mësimdhënësit të 

pranohen në punë përmes konkursit publik gjen mbështetje në nenin 32 të Ligjit nr. 2002/2 mbi 

Arsimin Fillor dhe të Mesëm në Kosovë, nenin 35 të Ligjit për Arsimimin Parauniversitar si 

dhe në Udhëzimin Administrativ MASHT 17/2009 për Procedurat e Zgjedhjes së Personelit 

Arsimor në Shkollë. Tutje ka shtuar se paditëses nuk i kanë takuar dhe më tutje nuk i takon e 

drejta që ti ketë 6 orë shtesë në SHFMU “Metush Krasniqi” në ...., me arsyetimin se paditësja 

që nga fillimi ishte e punësuar me normë jo të plotë sepse në konkursin publik nr. 284, i datës 

03.08.2010 vërtetohet se në SHMFU “Metush Krasniqi” kërkohej një arsimtar e gjeografisë për 

10 orë në javë, prandaj paditësja do të duhej të kishte njohuri që e njëjta kishte krijuar 

marrëdhënie pune për 10 orë. Më tej ka theksuar se duke pasur parasysh se në SHFMU 

“Metush Krasniqi” në .... ofrohet mësimi nga klasët e 6-9, sipas nenit 12 parag. 2 të Udhëzimit 

Administrativ MASHT nr. 06/2015 për Normativin mbi Kuadrin Profesional të Arsimit të 

Përgjithshëm për t’u kualifikuar për mësimdhënie në këto institucione paditësja duhej ti kishte 

300 kredi ECTS, ndërsa paditësja i ka pasur vetëm 240 kredi ECTS, andaj ka kërkuar nga 

gjykata që refuzohet në tërësi kërkesëpadia e paditëses.Shpenzimet e procedurës i ka kërkuar 

dhe atë në emër të përfaqësimeve për seancat e datës 26.07.2019, 19.08.2019, dhe 30.09.2019 

shumën prej 405 € si dhe ne emër të përpilimit me shkrim të fjalës përfundimtare shumën prej 

156€. 

Gjykata me qëllim të vërtetimit të drejtë dhe të plotë të gjendjes faktike në këtë çështje 

juridiko-kontestimore ka bërë administrimin e provave si: lexohet dëshmia e dëshmitares 

Safete Bajrami e dhenë në seancën për shqyrtim kryesor të dt.22.11.2016,  kërkesa për 

punësim,  kopja e dosjes së punës së paditëses,  vendimi i Drejtorit të Departamentit të 

Inspeksionit të Arsimit, me nr.1033, prej dt.21.01.2016,  vendimi i Inspeksionit të Arsimit-

Inspektores Safete Bajrami, me nr.10/1-3, prej dt.03.12.2015,në Gjilan, ankesa e paditëses, e 

dt.22.10.2015 dhe 03.09.2015, vendimi i Drejtorit të Arsimit Agim Shkodra, me nr.462, prej 
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dt.02.10.2015, ankesa e paditëses, prej dt.06.10.2015, përgjigja në ankesë nr.223/15 prej 

dt.22.10.2015 e Inspektorit të Arsimit në Gjilan, procesverbali i përpiluar nga inspektorja 

Safete Bajrami, me nr.247/15, prej dt.09.11.2015, kontrata e punës, me nr.0402, prej 

dt.01.09.2010, kontrata e punës, me nr.84/02, prej dt.01.09.2011, kontrata e punës, pa nr. prej 

dt.03.09.2012, kontrata e punës, me nr.07, prej dt.03.09.2012, kontrata e punës, me nr.694, prej 

dt.07.10.2013, kontrata e punës, me nr.64, prej dt.09.09.2014, kontrata e punës, me nr.414, prej 

dt.08.09.2015,  konkursi për plotësimin e vendeve të lira të punës për vitin shkollor 2010/11, 

me nr.284, prej dt.03.08.2010, kërkesa për punësim për arsimtar, pa nr. e vitit 2010, kërkesa 

për fillimin e procedurës kundërvajtëse, me nr.10/1-3, prej dt.16.03.2016 e inspektores së 

arsimit Safete Bajrami, ankesa për anulimin e vendimit DDI, me nr.10/33, prej dt.21.01.2016, 

kontrata e punës me nr.358 e dt.07.09.2017, e lëshuar nga Komuna e Kamenicës-DKA, 

vendimi i Ministrisë së Arsimit, me nr.090/2019, e dt.06.02.2019, vendimi i  Inspektoriatit të 

Punës, me nr.02/C-338/1,e dt.19.11.2018, certifikata me nr.15-314/2, e dt.18.02.2019- mbi 

marrjen e titullit të paditëses Magjister e Gjeografisë-Gjeografi Regjionale e lëshuar nga 

Universiteti i Tetovës si dhe parashtresa me nr.11993,  e dt.26.04.2019, e pas administrimit të 

këtyre provave një nga një dhe të tërave bashkërisht në kuptim të nenit 7 dhe 8 të LPK-së ka 

gjetur se këkesëpadia e paditëses është pjesërisht e bazuar.  

Me leximin e kontratës së punës me nr. 04-02, të datës 01.09.2010, gjykata vërtetoi faktin se 

me datën e lartcekur V.F ka lidhur kontratë me Komunën e Kamenicës- DKA-në, për punësim 

si mësimdhënse, për 10 orë mësimi në javë, për periudhën prej 01.09.2010 deri më 31.08.2011. 

Me leximin e kontratës së punës me nr. 84-02, të datës 01.09.2011, gjykata vërtetoi faktin se 

me datën e lartcekur V.Fka lidhur kontratë me Komunën e Kamenicës- DKA-në, për periudhën 

prej 01.09.2011 deri më 31.08.2012, për punësim si mësimdhënse, për 10 orë mësimi në javë.  

Me leximin e kontratës së punës me nr. 07, të datës 03. 09.2012, gjykata vërtetoi faktin se me 

datën e lartcekur V.Fka lidhur kontratë me Komunën e Kamenicës- DKA-në, për periudhën 

prej 01.09.2012 deri më 31.12.2012, për punësim si mësimdhënse, për 11 orë mësimi në javë, 

në SHFMU “Kadri Zeka” në fshatin ..... 

Me leximin e kontratës së punës me nr. 694, të datës 07.10.2013, gjykata vërtetoi faktin se me 

datën e lartcekur V.F ka lidhur kontratë me Komunën e Kamenicës-DKA-në, për periudhën 

prej 01.09.2014 deri më 31.08.2015, për punësim si mësimdhënse në  ” Kadri Zeka”, në fshatin 

...., Komuna e Kamenicës, për 13 orë mësimi në javë. 

Me leximin e kontratës së punës me nr. 64, të datës 09.09.2014, gjykata vërtetoi faktin se me 

datën e lartcekur V.F ka lidhur kontratë me Komunën e Kamenicës- DKA-në, për periudhën 

prej 01.09.2014 deri më 31.08.2015, për punësim si mësimdhënse në  SHFMU ” Kadri Zeka”, 

në fshatin ...., Komuna e Kamenicës, për 13 orë mësimi në javë. 

Me leximin e kontratës së punës me nr. 358, të datës 07.09.2017, gjykata vërtetoi faktin se me 

datën e lartcekur V.F ka lidhur kontratë me Komunën e Kamenicës- DKA-në, duke filluar nga 

01.09.2017, për kohë të pacaktuar, për punësim si mësimdhënëse në  SHFMU ” Dëshmorët e 

Kombit”, në Kamenicë, për 20 orë mësimore në javë. 

Me leximin e vendimit me nr.10/1-3, me nr. prot. 283/15, të dt.03.12.2015, gjykata vërtetoi 

faktin se Inspeksioni Arsimor në Gjilan, e kishte aprovuar ankesën e V.F, lidhur me plotësimin 

e normës së punës për orët e lira në lëndën e Gjeografisë dhe Edukates Qytetare në SHFMU” 

Metush Krasniqi” në ... . 
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Me leximin e vendimit me nr.10/33,  të dt.21.01.2016, gjykata vërtetoi faktin se organi i 

shkallës së dytë të Inspeksionit Arsimor në Prishtinë, e kishte refuzuar ankesën e DKA-së në 

Kamenicë, lidhur me plotësimin e normës së punës për orët e lira në lëndën e Gjeografisë-

Edukates Qytetare në SHFMU” Metush Krasniqi” në .... dhe kishte lënë në fuqi vendimin e 

Inspeksionit Arsimor në Gjilan. 

Me leximin e vendimit me nr. 02/C-338/1, t’ datës 19.11.2018 , gjykata vërtetoi se trupi 

ekzekutiv i Inspektoratit të Punës – Inspektori i Punës e kishte aprovuar ankesën e V.F (K..), 

B.B dhe G.F dhe kishte urdhëruar M.M – Drejtoreshë në Drejtori Komunale të Arsimit në 

Kamenicë që  te zbatoj dispozitat e nenit 5 të  Udhëzimit Administrativ ( MASHT) nr.10/2018 

për  Normativin mbi Kuadrin Profesional  të Arsimit të përgjithshëm dhe nenit 14 parag 6 nen 

parag 6.3 të Kontrates Kolektive  të Arsimit ne Kosove nr .01/B 2056, të datës 18.04.2017 në 

shpërndarjen e orëve gjatë caktimit të punëtorëve si tepricë teknologjike për  lënden Edukatë 

Qytetare dhe Gjuhes dhe Letersisë Shqipe. 

Me leximin e ekspertizës financiare të datës 18.04.2019, e punuar nga eksperti  A.G dhe ka   

konstatuar se e paditura për periudhën kohore prej dtës 01.09.2015 deri më 30.04.2019 duhet 

t’ja paguaj paditëses difernecësn e pagës neto të pa paguar në shumë prej  3.783.71€, 

kontributin për trustin pensional e cila është dashur të paguhet nga paditësja në shumë prej 

203,14€ si dhe shumën që ka pasur obligim ta paguaj e paditura në emër të trusit për sigurime 

personale paditëses shumën prej 203,15 € si dhe kamatën prej 786.33€ e në total shumën prej 

4,570.04€.  

Gjykata me pajtimin e palëve ka lexuar deklaratën e dëshmitarës, S.B nga Gjilani, inspektore e 

Arsimit në MASHT- Gjilan, e cila gjatë dëshmisë së saj të dhënë në shqyrtimin kryesor ka 

theksuar se është e vërtet se paditësja ka parashtruar një ankesë tek Zyrja e  tyre në Gjilan për 

cenimin e të drejtave nga marrëdhënia e punës si mësimdhënëse e gjeografisë dhe edukatës 

qytetare në SHFMU “Metush Krasniqi”, në .... dhe ankesa ka qenë për plotësimin e normës, me 

tej ka theksuar se DKA-ja në Kamenicë e kishte pranuar në punë paditësen me konkurs pasi që 

i ishte nënshtruar intervistës, si inspektorë e kanë detyrim që ti shqyrtojnë ankesat e  

punonjësve arsimor, ku pas shqyrtimit e kanë detyruar DKA-në në Kamenicë që t’ia plotësoj 

normën me orët gjeografi dhe edukatë qytetare në shkollën fillore në ..., shkresën që ia kishin 

lënë DKA-së kishte qenë e afatizuar dhe DKA nuk i ishte përmbajtur vendimit të MASHT- 

Gjilan, pas kësaj kishin dal në riinspektim në shkollën fillore “Metush Krasniqi” në fshatin ..., 

ku kishin vërtetuar se paditëses nuk i janë plotësuar norma dhe këtë çështje e kishin dërguar në 

Gjykatën Themelore në Gjilan- Dega në Kamenicë, Divisioni për Kundërvajtje, për 

moszbatimin e vendimit administrativ sepse orët e gjeografisë dhe edukatës qytetare i kishte 

marrë kandidati tjetër A.K, për të cilin sipas dokumentacionit që e kanë shikuar nuk kishte të 

kryer fakultetin e gjeografisë por të gjeologjisë. 

Gjykata ka dëgjuar paditësen V.F në cilësi të palës, ku e njëjta ka theksuar se tek e paditura ka 

filluar të punoj në vitin 2010 në lëndën gjeografi dhe edukatë qytetare, në shkollën e mesme 

“Andrea Dursaku” në Kamenicë, këtu ka hyrë në mënyrë të rregullt nga se i ishte nënshtruar 

konkursit, ku kishin qenë 5 anëtarë, në konkurs kishte aplikuar për shkollat “Metush Krasniqi” 

në ... dhe “Sadri Misini” në ..., ndërsa në Shkollën e Mesme “Andrea Durrsaku” e kishin 

pranuar sepse ishin orë të profesionit të saj dhe se e kishin vlerësuar se është adekuate për atë 

punë. Tutje ka theksuar se në vitin 2010 ka pasur gjysmë norme mësimore sa i kujtohet kishte 

10-12 orë, pas vitit 2010 ju kishte vazhduar kontrata dhe nuk iu kishte nënshtruar procedurave 

të rekrutimit, në vitin 2014 në këtë shkollë kishte 22 orë me kontratë, gjatë viteve 2015-2016 i 

kishte 13 orë profesionale, ku në këtë vit shkollor me ishin marrë orët plotësuese të normës 

pasi që e paditura kishte pranuar pa konkurs një person tjetër dhe ja kishte ndarë orët e mia ku 
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për këtë rast unë kam inicuar edhe procedurën në këtë gjykatë, ndërsa në vitin 2017-2018 ka 

kaluar në SHMU “Dëshmorët e Kombit” në Kamenicë, ndërsa në 2019 i janë ndarë 18 orë. Më 

tej ka theksuar se studimet themelore i ka pasur të përfunduara në kohën kur ka themeluar 

mardhënie të punës ndërsa ka qenë duke vijuar studimet master ku kishte dorzuar edhe 

certifikatën e përfundimit të provimve në vitin 2012/13 ndërsa mbrojtjen e temes së masterit  

kishte bërë në vitin 2018.    

Me nenin 78 paragrafi 1 të Ligjit të Punës është paraparë se “I punësuari i cili vlerëson se 

punëdhënësi ka shkelur të drejtën e marrëdhënies së punës, mund të paraqesë kërkesë te 

punëdhënësi apo organi përkatës i punëdhënësit nëse ekziston, për realizimin e të drejtave të 

shkelura”, ndërsa në paragrafin 2 të kësaj dispozite parashihet “ Punëdhënësi është i obliguar 

për të vendosur sipas kërkesës së të punësuarit, në afatin brenda pesëmbëdhjetë (15) ditëve 

nga data e pranimit të kërkesës”, në nenin 79 parashihet se “Çdo i punësuar i cili nuk është i 

kënaqur me vendimin me të cilin mendon se i janë shkelur të drejtat e tij, ose nuk merr 

përgjigje brenda afatit nga neni 78 paragrafi 2. të këtij ligji, në afatin vijues prej tridhjetë (30) 

ditësh, mund të inicioj kontest pune në Gjykatën Kompetente” .  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”. Me nenin 82 të Ligjit të Punës është 

parapar mbrojtja e të punësuarit nga Inspektorati i Punës, ku në paragrafin 1 të kësaj dispozite 

parashihet se “I punësuari në çdo kohë mund t’ia dorëzojë ankesën Inspektoratit të Punës për 

çështje të cilat bien nën kompetencat e këtij organi”, ndërsa pargrafi 2 i kësaj dipozite prasheh 

se “Inspektorati i Punës duhet të nxjerrë vendime lidhur me ankesën brenda tridhjetë (30) 

ditëve ose ta informojë parashtruesin e ankesës lidhur me zgjatjen e afatit brenda të cilit duhet 

të merret vendimi”. 

Në këtë çështje kontestimore në mes palëve nuk ishte kontestues fakti se paditësja ka qenë 

duke punuar te e paditura në shkollat të ndryshme që nga viti 2010 e deri më tani, kontestuese 

në mes palëve ishte kërkesa-e drejta e paditëses për plotësimin  e normës si dhe kompensimin e 

diferencës së pagave të pa paguara si rezultat i mosplotësimi të normës së plotë nga viti 

shkollor 2015/16 e tutje.  

 

Gjykata pas vlerësimit të të gjitha provave të adiminstruara si dhe fakteve jokontestuese dhe 

deklarimeve të palëve gjatë rrjedhës së këtij shqyrtimi gjyqësor, ka gjetur se kërkesëpadia e 

paditëses është pjesërishtë e bazuar vetëm sa i përket kërkesëpadisë në para lidhur me 

difernecën e pagave të papaguara nga e paditura. 

 

Bazueshmëria e kërkespadisë së paditëses sa i përket pjesës së aprovuar të kërkespadisë 

rezulton nga fakti jo kontestues se fillimisht paditësja me kërkesë për plotësimin e normës i 

ishte drejtuar të paditurës, ndërsa kjo e fundit me vendimin e saj e kishte refuzuar të njëjtën, më 

pastaj paditësja i ishte drejtuar në procedurë administrative me  ankesë Sektorit të Inspeksionit 

të Arsimit në Gjilan (SIA), i cili institucion pas inpesktimeve në terren të udhëhequr nga 

inspektoret e arsimit të konstatuara si në procesverbalin me numër të  prot.247/15 i datës 

06.11.2015, kishte marr vendim me numër prot.283/15 datë  03.12.2015, që të aprovohet 

ankesa e paditëses për plotësimin e normës në orët e Edukatë Qytetare, Gjeografi në shkollën 

SHFMU”Metush Krasniqi” në.... . Gjykata duke u bazuar edhe nga vendimet e dhëna në 

procedurë administrative si vendim përfundimtar sa i përket obligimit të të paditurës që 

paditëses t’ja plotësoj normën e orëve mësimore si dhe duke u nisur nga fakti se e paditura 

zbatimin e këtij vendimi e kishte bërë vetëm me datën 07.09.2017 me kontratën nr.358 e lidhur 

në mes paditëses dhe të paditurës në kohë të pacaktuar, ku në bazë të kësaj kontrate paditësja 

është angazhuar me normë të plotë prej 20 orëve mësimore në javë në lëndën  Edukatë 
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Qytetare, Gjeografi në shkollën SHFMU ‘Dëshmoret e Kombit” në Kamenicë, mbi këtë bazë 

kjo gjykatë gjeti se kërkespadia e paditëses në shumën e aprovuar si në pikën I. të dispozitivit 

është e bazuar dhe e cila periudhë përfshin diferencësn e pagave të pa paguara nga e paditura 

nga muaji shtator i vitit 2015 deri në muajin shtator të viti 2017 në shumë prej 3,421.72 € si 

dhe shumën prej 183.98€ për këtë periudhë në emër të diferencë së kontributeve pensionale të 

pa paguara nga ana e të paditurës në llogari të paditëses, nga fakti se e paditura në bazë të Ligjit 

2004/37 për  Inspeksionin e Arsimit në Kosovë i cili ka qenë në fuqi në këtë periudhë ka qenë e 

obliguar që ta zbatoj pa vonesë vendimin e  Inpektorit të Arsimit vendim ky përfundimtar, me 

çka rezukton edhe e drejta e paditëses për kompensimin e diferencës së pagave të papaguara 

për periudhën e lartëcekur është e bazuar perderisa ky vendim nuk ishte zabtuar nga e paditura.  

 

Gjykata pjesën tjetër të kërkespadisë së paditëses e ka refuzuar si të pa bazuar në provat dhe 

faktet e shtjelluara, gjatë rrejdhës kësaj çështje juridike-kontestimore, nga fakti se fillimisht 

gjykata e ka vlersuar afatshmërinë e kërkesëpadisë së paditëses lidhur me plotësimin e nomës 

mësimore, ku nga deklarimet e paditëses në padi dhe po ashtu edhe nga faktet që vërtetohen me 

provat materiale rezulton fakti se paditësja kishte ushtruar ankesë te e paditura me datën 

03.09.2015 për shkak të mënyrës së ndarjes së orëve mësimore, ndërsa e paditura me vendimin 

numër 462 të datës 02.10.2015 e kishte refuzuar ankesën e paditëses, e ku paditësja këtë 

vendim kishte vazhduar ta atakoj në procedurë administrative, ku nga shkresat e lëndës 

vërtetohet fakti se fillimisht paditësja me ankesë i ishte drejtuar Zyrës Regjionale të Arsimit në 

Gjilan me datë 06.10.2015, pastaj me ankesën tjetër të datës 22.10.2015 i ishte drejtuar 

Departamentit të Inspektoriatit, ndërsa tek me datën 26.02.2016 paditësja kishte ushtruar padi 

në këtë gjykatë për të kërkuar mbrojtje gjyqësore lidhur me plotësimin e normës mësimore. 

Nga vërtetimi i këtyre faktve gjykata kostaton se padia e paditëses sa i përket shkeljes së të 

drejtave lidhur me plotësimin e normës mësimore është e pasafatshme, fakt për të cilin gjykata 

kujdeset gjatë gjithë rrjedhës së procedurës gjyqësore, nga se vendimi me të cilën është 

refuzuar ankesa e paditëses figuron i datës 02.10.2015 ndërsa padia është  ushtruar në gjykatë 

pas 4 (katër ) muajve e  21 ditëve, e me dispozitat e Ligjit të Punës ky afat është paraparë të 

jetë 30 ditë nga dita e pranimit të vendimit të paditurës në rastin konkret vendimit me numër 

462 të datës 02.10.2015. Andaj mos ushtrimi i padisë brenda afatit të lartëcekur (afatit 

prekluziv) ka si pasojë edhe humbjen e të drejtës për mbrojtje gjyqësore, dhe jo për shkak se 

kjo e drejtë i është mohuar paditëses por nga fakti se e njëjta ka dështuar që me kohë t’i 

shfrytëzoj mjetet juridike brenda afatit ligjor në gjykatë të parapara me dispozitat e Ligjit të 

Punës dhe atë nenin 78 dhe 79. 

  

Përveq si e pasafatshme, kërkesëpadia e paditëses sa i përket plotësimit të nomës mësimore 

rezulton të jetë edhe me mungesë të interesit juridik, nga se gjykata në shkresat e lëndës ka 

administruar kontratën e punës me numër 358 të datës 07.09.2017 me të cilën vërtetohet fakti 

se palët ndërgjyqëse kanë lidhur kontratë në kohë të pacaktuar me për normën e plotë 

mësimore prej 20 orë në javë për lëndën Edukatë qytetare, gjeografi në SHFMU “Dëshmoret e 

Kombit” në Kamenicë. Paditësja, përkatësisht i autorizuari i saj gjykatës nuk i kanë ofruar 

ndonjë dëshmi të ndryshimit të njëanshëm të kësaj kontrate nga e paditura apo çfardo kontrate 

tjetër  të lidhur në mes tyre pas kësaj kontrate, e mbi këtë bazë edhe për këtë fakt gjykata edhe 

po të kishte mundësinë e vendosjes për këtë pjesë të kërkespadisë, një gjë e tillë ka qenë e 

pamundur nga se pala paditëse gjykatës kontratën e fundit i ka ofruar atë të lartëcekuren me të 

cilën paditësja ka normën e plotë mësimore, e jo edhe ndonjë kontratë pas kontratës së datës 

07.09.2017. 

 

Përveç dy arsyeve të lartëcekuar edhe petitumi i kërkespadisë së paditëses me të cilën ka 

kërkuar plotësimin e normës mësimore është i pa qartë dhe i pa përshtatshëm për procedurën e 
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përmbarimit, nga se në këtë pjesë të kërkespadisë nuk është precizuar se sa orë mësimore  i 

mungojnë paditëses në plotësimin e normës mësimore, por si pikë referuese nga paditësja është 

marr kontrata e punës me nr.64 e datës 09.09.2014,  e kur shikohet kjo kontratë atëherë shihet 

se e njëjta është dorëzuar e pa kompletuar, pa faqen e fundit në të cilën duhet të jenë 

nëshkrimet e palëve kontraktuese, pra si e tillë gjykata nuk do të kishte mundësi ta bazoj 

vendimin e saj në një kontratë e cila është e mangët-jokomplete dhe e pa nënshkuar. 

 

Mbi arsyet e lartëcekura është refuzuar si në pikën II. të dispozitivit të këtij aktgjykimi edhe 

pjesa tjetër e kërkespadis së paditëses sa i përket pagesës së diferencave të pagave të pa 

paguara pas periudhës kohore prej muajt shtator 2017 në shumë e përgjithëshme prej 

1,148.32€, përfshirë në këtë shumë edhe  kamatën e  përllogaritur nga eksperti aktuar  në 

shumë prej  786.33€ si të pa bazuar, ndërsa kamatën prej 8% për shumën e aprovuar si në pikën 

I. të dispozitivit të këtij aktgjykimi gjykata e ka aplikuar dispozitën e nenit 382 të LMD-së dhe 

atë duke filluar nga dita e njerrjes së këtij aktgjykimi.  

 

Edhe pse kunderpadia e të paditurës në këtë çështje sa i përket vërtetimit nëse paditësja në 

mënyrë të kundërligjshme ka krijuar marrdhënien e punës tek e paditura, nuk është lejuar nga 

gjykata nga se e njëjta ishte ushtruar në fund të shyrtimit gjyqësor e për këtë nuk është dhënë 

pëlqimi i të paditurës, kjo gjykatë pretendimet e të paditurës se paditësja nuk ka themeluar 

mardhënje të punës në mënyr të rregullt nuk i mori parasysh nga fakti se paditësja që nga viti 

2010 e deri më tani vazhdon të jetë në kontratë vit pas viti me të paditurën, pastaj paditësja si 

dëshmi në shkresat e lëndës në momentin e ushtrimit të padisë kishte ofruar si dëshmi edhe 

kërkesën e punësimit për arsimtar e cila figuron të jetë e vitit 2010, kërkesë kjo e cila është në 

përputhje edhe me dëshminë e paditëses së dhënë në këtë çështje e cila në mënyrë kronologjike 

e ka përshkruar mënyrën e aplikimit, procedurat e rekrutimit të kaluara në testet me shkrim dhe 

intervistën me gojë para komisionit e mbi të gjitha edhe dëshmia e Inspektorit të Arsimit e 

vërteton një fakt të tillë kur konstaton se paditësja ka themeluar marrëdhënie të punës te e 

paditura në mënyrë të rregullt. 

 

Gjykata me rastin e vendosjes si në dispozitiv të këtij aktgjykimi, i ka vlerësuar edhe provat 

tjera të administruara në këtë çështje, por vlerëson se të njëjtat janë pa ndikim në vendosjen 

ndryshe në këtë çështje juridike-kontestimore. 

 

Vendimi mbi shpenzimet procedurale është nxjerrë konform nenit 452.3 të LPK-së dhe atë : 

për 7 seanca të mabjtura për secilen nga 135 euro apo shumën prej 945 euro si dhe  për 

shpenzimet në emër të përpilimit të ekspertizës shumën prej 120 €, respektiktivisht shumën e 

tërësishme të shpenzimeve në lartësi prej 1,065.00 €, e të gjitha këto sipas sipas Tarifës së 

Avokatëve, ndërsa pjesën tjetër të shëenzimeve të kërkuara mbi këtë shumë gjykata i ka 

refuzuar si të pa bazuara dhe të pa mbështetura me prova. 

 

Nga të cekurat më lartë gjykata ka vendosur si në dispozitiv të këtij aktgjykimi. 

Gjykata Themelore Gjilan - Dega në Kamenicë, Departamenti i Përgjithshëm 

C.nr.120/2017, më dt. 07.10.2017 

                Gj y q t a r i, 

                                                                                                                            Besnik Pireva d.v 

 

 

KËSHILLA JURIDIKE - Kundër këtij aktgjykimi është e lejuar ankesa në afat prej 7 ditësh 

nga dita e pranimit të tij, Gjykatës së Apelit të Kosovës në Prishtinë, përmes kësaj gjykate. 
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