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Numri i lëndës: 2022:002939 

Datë: 05.12.2022 

Numri i dokumentit:     03713547 

 

C.nr.74/2022 

 

 

GJYKATA THEMELORE NË PRIZREN, Departamenti i Përgjithshëm, gjyqtarja 

Edije Sezairi, me bashkëpunëtorin profesional Sh.S. në çështjen juridike kontestimore të 

paditëses A.K. nga Prizreni, të cilën me autorizim e përfaqëson i autorizuari avokat B.K. nga 

Prizreni, kundër të paditurës Komuna e Prizrenit Drejtoria e Arsimit, me objekt kontesti 

kompensimin e të ardhurave për kualifikim, jashtë seancës në kuptim të nenit 398 dhe 399 të 

LPK-së, më datën 02.12.2022, mori këtë:  

 

 

A  K  T  GJ  Y  K  I  M 

 

 

I. APPROVOHET pjesërisht si e bazuar kërkesëpadia e paditëses A.K. nga Prizreni dhe 

DETYROHET e paditura Komuna e Prizrenit, Drejtoria e Arsimit, që paditëses në emër të 

kompensimit të ardhurave për kualifikim t'i paguajë diferencën prej datës 10.01.2019 e deri më 

datën 21.01.2021 (24 muaj) shumën prej 1,328.40 (një mijë e treqind e njëzetë e tetë e 

katërdhjetë) euro, me kamatëvonesë vjetore prej 8%, duke filluar nga paraqitja e padisë datë 

10.01.2022 deri në pagesën përfundimtare, të gjitha këto në afat prej 7 ditësh nga dita e 

plotfuqishmërisë të këtij aktgjykimi, nën kërcnim të ekzekutimit të dhunëshëm.  

 

II. Refuzohet pjesa tjetër e kërkesëpadisë përtej shumës së gjykuar në emër të 

kualifikimit për periudhën 18.04.2017 e deri me datën 09.01.2019 dhe periudhës 22.01.2021 e 

deri më datën 18.04.2021, në tërësi si e pabazuar. 

 

III. Detyrohet e paditura që ti paguaj shpenzimet e procedurës paditëses në shumën prej 

124.00 euro, në afatin prej 7 (shtatë) ditë nga plotfuqishmëria e aktgjykimit, nën kërcnim të 

ekzekutimit të dhunëshëm. 

 

A  r  s  y  e  t  i  m 

 

 

Paditësja me datën 07.12.2021 ka paraqitur padi kundër të paditurës për të kompensimit 

të ardhurave për kualifikim pasi që ka theksuar në padi se pretendimi i paditëses mbështetet në 

bazë të marrëveshjes së përgjithshme kolektive të Kosovës të lidhur nga Bashkimi i Sindikatave 

të Pavarura të Kosovës me Qeverinë e Republikës së Kosovës ka hyrë në fuqi nga data 

18.01.2017, dhe kontratës kolektive të arsimit e datës 22.01.2021. Ka theksuar se paditësja është 

e punësuar pranë paditëses në shkollë të lartë pedagogjike andaj sipas kësaj kontrate të njëjtës i 
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takon kompensimi apo shtesa prej 27% e pagës bazë. Si prova në lidhje me këto fakte ka 

parashtruar licencën e mësimdhënësit, kopjen e listës së pagave, diplomën e fakultetit dhe 

kontratën e punës.  

 

Shpenzimet e procedurës i ka kërkuar për përpilimin e padisë në shumën prej 104.00 euro 

dhe taksën gjyqësore. 

 

E paditura, me anë të përgjigjes në padi, e ka kundërshtuar në tërësi kërkesëpadinë e 

paditëses, duke theksuar se pretendimet e paditëses janë në kundërshtim me nenin 2 par.1.1 të 

kontratës kolektive të Arsimit në Kosovë të datës 22.01.2021 sepse në këtë dispozitë shkruan 

kjartë se përfitues të beneficioneve që rrjedhin nga kontrata kolektive janë vetëm anëtarët e 

sindikatës së Arsimit SBASHK ndërsa paditësja në padi nuk paraqet fakte se është anëtare e 

kësaj sindikate. Paditësja ka ushtruar padi pranë gjykatës pa e zhvilluar procedurën 

administrative. Poashtu e drejta e paditëses për kompensimin e kualifikimit është parashkruar 

prej vitit 2017 e deri me datën 18.04.2021. Se e paditura në kontratat kolektive të arsimit nuk 

është palë dhe nënshkruese e këtyre kontratave dhe në këtë rast nuk mund të obligohet e paditura 

për kompensimin e paditëses. 

 

Gjykata pas pranimit të përgjigjes në padi ka gjetur se janë plotësuar kushtet ligjore të 

përcaktuara në nenin 398 dhe 399 të LPK - së për marrjen e aktgjykimit jashtë seancës, sepse në 

mes të palëve nuk është kontestuese gjendja faktike dhe nuk ekzistojnë pengesa të tjera për 

dhënien e vendimit meritor, pasi që nga përgjigja në padi rezulton qartas se kërkesëpadia e 

paditësit është pjesërisht e bazuar. 

 

Nga parashtrimet e palëve ndërgjyqësore të paraqitura me padi dhe përgjigje në padi, 

gjykata ka gjetur se nuk është kontestues fakti se paditësja është në marrëdhënie pune tek e 

paditura për më shumë se 14 vite përvojë pune, duke përfshirë edhe vitet prej 2017 deri në vitin 

2022. 

 

Gjykata i ka pranuar si fakte vendimtare për aprovimin e kërkesëpadisë ekzistimin e 

marrëdhënies së punës të paditëses tek e paditura, kohëzgjatjen e saj, edhe sa i përket lartësisë të 

kërkesëpadisë e njëjta rezulton nga thëniet sipas padisë dhe provave të ofruara nga pala paditëse 

siç janë licenca e mësimdhënësit me të cilën vërtetohet se paditësja është e licencuar me licencë 

të karrierës, kopja e listës së pagave me të cilën vërtetohet se paditësja është anëtare e SBASHK-

ut, dhe në pjesën e kualifikimit fakultet realizon shtesën prej 58.32 euro, nga diploma e paditëses 

me nr 1272 e dt 14.04.2015 e lëshuar nga Universiteti i Prishtinës “Hasan Prishtina” vërtetohet 

fakti se paditësja i ka mbaruar studimet bachelor dhe nga kontrata e punës e lidhur në mes 

paditëses dhe të paditurës rezulton se paditësja realizon pagën 421 euro. Për lartësinë e 

kërkesëpadisë në pjesën e aprovuar gjykata ka vepruar në bazë të nenit 323 të LPK-së si dhe 

duke marrë parasysh pagën bazë prej 421 euro e cila është llogaritur 27% e kësaj page bazë del 

shuma prej 113.67 euro të cilës shumë i zbritet vlera prej 58.32 euro ndërsa vlera diferenciale 

për kompensim del 55.35. 

 

Për pjesën tjtër të kërkesëpadisë gjykata e ka refuzuar duke e marrë për  bazë faktin se e 

paditura në përgjigje në padi është thirre në parashkrim të detyrimit sipas nenit 353 të LMD-së 

dhe duke marrë për bazë edhe dispozitat e kontratës kolektive të referuara sikurse në poshtë, gjeti 

se kërkesëpadia për kompensim të kualifikimit për vitin 2017, 2018 deri me 10.01.2019 është e 

parashkruar sepse ka kaluar afati 3 vjeçar sipas nenit 87 të Ligjit të Punës edhe pse e paditura 

është thirr shprehimisht në parashkrim në përgjigje në padi, gabimisht i referohet nenit 353 të 

LMD-së megjithatë gjykata nuk e ka lidhur për bazën juridike dhe ka vlerësuar se në këtë rast 
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aplikohet nenit 87 i ligjit të punës dhe se afati 3 vjeçarë këtë rast ka skaduar sepse detyrimi i 

paditëses është krijuar gjatë vitit 2017,2018 deri me 10.01.2019 ndërsa padia është parashtruar 

me datën 10.01.2022 dhe prej kohës së detyrimit kanë kaluar më shumë se 3 vite. Sa i përket 

kompensimit të kualifikimit për periudhën 22.01.2021 e deri me 18.04.2021 nuk ka bazë për 

kompensim pasi që siç shihet nga lista e pagave paditësja është duke realizuar shtesën për 

kualifikim 58.32 euro ndërsa me nenin 7 të Kontratës Kolektive e cila ka hyrë në fuqi me 

21.01.2021, përcaktohet se për mësimdhënësit me licencë të karrierës iu takon kompensimi prej 

10% të pagës bazë e në rastin konkret paditësja është duke realizuar shtesën më shume se 10% 

andaj për këtë pjesë kërkesëpadia është e pabazuar. 

 

Gjykata, pas pranimit të përgjigjes në padi , i ka vlerësuar kushtet ligjore nga neni 398 

dhe 399 të LPK-së, po ashtu duke ju referuar edhe ligjit Nr. 03/L-212 i punës, nenit 87 ku është 

përcaktuar se ‘’Të gjitha kërkesat nga marrëdhënia e punës në para, parashkruhen brenda afatit 

prej tri (3) vitesh, nga dita e paraqitjes së kërkesës.’’ dhe ka gjetur se në këtë çështje juridike 

plotësohen kushtet ligjore për aprovimin e pjesërishëm të kërkesëpadisë së paditëses si të bazuar 

ndërsa pjesa tjetër të kërkesëpadisë si të pabazuar sikurse në dispozitiv të këtij aktgjykimi. 

 

Kamatëvonesa është vendosur në kuptim të dispozitave të nenit 382 të LMD- së.  

 

Vendimin që pala e paditur t'i bartë shpenzimet e procedurës gjykata e ka mbështetur në 

dispozitat ligjore konform nenit 449 dhe 452 të Ligjit për Procedurën Kontestimore. Lartësia e 

këtyre shpenzimeve të aprovuara i referohet shpërblimit për taksën gjyqësore në shumën prej 20 

euro. 

Duke u bazuar në të dhënat e lartcekura, gjykata ka vendosur si në dispozitiv të këtij 

aktgjykimi. 

 

GJYKATA THEMELORE NË PRIZREN 

Departamenti i Përgjithshëm 

C.nr.74/2022 me datën 02.12.2022 

 

 B. profesional               Gjyqtarja 

 Shqipron Sedolli                                                                                               Edije Sezairi 

 

 

UDHËZIM JURIDIK: Kundër këtij aktgjykimi palët kanë të drejtë ankese në afat prej 

shtatë (7) ditëve nga dita e pranimit pranë Gjykatës e Apelit e Kosovës, përmes kësaj Gjykate. 

 

 

 

 

 

 


