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Numri i lëndës: 2021:078799 

Datë: 28.04.2022 

Numri i dokumentit:     02966396 

 

C.nr.548/21 
 

GJYKATA THEMELORE GJAKOVË - Departamenti i Përgjithshëm, Gjyqtari Durim Balaj 

me zyrtaren ligjore Albana Curri, në çështjen kontestimore të paditësit F.S. nga Gj., rruga..., të 

cilin e përfaqëson i autorizuari Ylli Bokshi, avokat në Gjakovë, kundër të paditurës Komuna e 

Gjakovës – Drejtoria Komunale e Arsimit, të cilën e përfaqëson i autorizuari D.B. me autorizim 

në shkresat e lëndës, për kompensimin e shpenzimeve të udhëtimit, vlera e kontestit 791,00 

euro, pas përfundimit të shqyrtimit kryesor – publik të mbajtur me 15 prill 2022, në prezencën 

e të autorizuarve të palëve ndërgjyqëse, me 28 prill 2022, mori këtë: 

 

A K T GJ Y K I M 

 

APROVOHET në tërësi e bazuar kërkesëpadia e paditësit F.S. nga Gjakova dhe DETYROHET 

e paditura Komuna e Gjakovës - Drejtoria e Arsimit, që paditësit në emër të shpenzimeve të 

udhëtimit në punë për 565 ditë, për periudhën kohore 22.04.2018 – 31.03.2021, të ia paguajë 

shumën prej 791,00 (shtatëqind e nëntëdhjetë e një euro) me kamatë prej 8%, e cila do të 

llogaritet nga data 22.04.2021 (data e paraqitjes së padisë), e deri në pagesën definitive, si dhe 

shpenzimet e procedurës në shumë prej 539,60 (pesëqind e tridhjetë e nëntë euro e 

gjashtëdhjetë cent), në afatin prej 7 ditëve nga dita e pranimit të këtij aktgjykimi, e nën 

kërcënim të përmbarimit me detyrim. 

 

A r s y e t i m 

 

Paditësi në padinë e parashtruar në këtë gjykatë me datë 22.04.2021 përmes të autorizuarit të 

lartpërmendur të tij, ka parashtruar se i njëjti në cilësinë e mësimdhënësit është e punësuar tek 

e paditura, përkatësisht në Institucionin Arsimor SHFMU “8.” në fshatin G., Komuna 
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Gjakovë. Ka shtuar se në bazë të nenit 35 paragrafi 5 të Kontratës Kolektive të Arsimit në 

Kosovë, e nënshkruar në mes të Ministrisë së Arsimit, Shkencës, Teknologjisë dhe SBASHK, 

me datë 18.04.2017 dhe nenit 35 pika 5 e Kontratës Kolektive të Arsimit në Kosovë, datë 

22.01.2021, është e obliguar që punëtorëve të arsimit, përkatësisht këtu paditësit të i 

kompensojë 70% të shpenzimeve të udhëtimit për destinacionin nga vendbanimi i paditësit 

deri në vendin e tij të punës. E paditura edhe përkundër detyrimeve të cilat rrjedhin nga 

Kontratat e sipërcekura, nuk ka përmbushur obligimet e saja për kompensimin e paditësit për 

shpenzimet e udhëtimit. 

 

I autorizuari e paditësit gjatë shqyrtimeve dhe në fjalën përfundimtare në këtë çështje 

kontestimore ka deklaruar se mbetemi në tërësi pranë padisë, në deklarimet në seanca si dhe 

në parashtresën e datës 12.04.2022. I njëjti gjatë shqyrtimit kryesor e ka precizuar 

kërkesëpadinë për ditët e pranisë në punë dhe periudhën kohore sipas kalendarit të MASHT, 

ashtu që duke pasur parasysh që padia është bërë me 22.04.2021 dhe pjesë e kësaj kërkese 

duhet të jetë periudha deri me datë 31.03.2021. Ka shtuar se paditësi në vitin shkollor 2017-

2018, prej datës 22.04.2018, deri me 31.08.2018, ka vijuar 68 ditë të pranisë në punë, ndërsa 

në vitin shkollor 2018-2019, ka vijuar 225 ditë të pranisë në punë, në vitin shkollor 2019-

2020, ka vijuar 125 ditë të pranisë në punë, në vitin shkollor 2020-2021 (saktësisht deri me 

datë 31.03.2021), ka vijuar 147 ditë të pranisë në punë, në total 565 ditë pune, e kjo duke u 

bazuar në vërtetimin e Shkollës së Mesme të Ulët “7.” nr. 17, të datës 28.03.2022. Ka theksuar 

se pasur parasysh që e paditura ka pasur për obligim që paditësit t’i paguajë 70% të 

shpenzimeve të udhëtimit dhe ai 70% rezulton të jetë 1,40 euro, ashtu që 565 x 1,40 = 791,00 

euro. Andaj, në këtë çështje objekt i kërkesës është kompensimi i 70% të shpenzimeve të 

udhëtimit, në total prej 791,00 euro, për periudhën e sipërcituar. Me propozim për gjykatën që 

kërkesëpadia e paditësit të aprovohet në tërësi e bazuar.  

 

Shpenzimet procedurale i ka kërkuar dhe atë: shumën prej 30,00 euro referuar taksës gjyqësore 

të paguar për padi, shumën prej 104,00 euro e referuar përpilimit të padisë, shumën prej 405,60 

shumë e cila i referohet tre (3) seancave gjyqësore (3x135,20), përkatësisht shumën e 

përgjithshme 539,60 euro.   

I autorizuari i të paditurës gjatë shqyrtimeve dhe në fjalën përfundimtare në këtë çështje 

kontestimore ka deklaruar se Kontrata Kolektive e Arsimit në Kosovë, e nënshkruar me datë 

22.01.2021, në nenin 47  të saj, ka shfuqizuar Kontratën Kolektive të vitit 2017 dhe lidhur me 

këtë në dispozita kalimtare të kësaj kontrate, shpenzimet e rrugës 70 % të biletës së trafikut 

urban, mund të paguhen vetëm kur të krijohen mundësisë financiare në Buxhetin e Kosovës, 
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por jo më vonë se viti 2023, po ashtu edhe sipas Qarkores buxhetore 2022/01, datë 14.05.2021, 

tek grandi specifik për arsimin parauniversitar, nuk është paraparë pagesa e udhëtimit të 

mësimdhënësve, duke u thirrur edhe  në neni 87 të Ligjit të Punës, i cili ka paraparë 

parashkrimin e kërkesës. Nuk e ka kundërshtuar precizimin nga ana e të autorizuarit të 

paditësit në shqyrtimin kryesor, si dhe ditët e prezencës në punë, për periudhën e specifikuar 

nga i njëjti. Me propozim për gjykatën që kërkesëpadia e paditësit të refuzohet në tërësi si e 

pa bazuar.  

 

Shpenzimet procedurale nuk i ka kërkuar. 

 

Me qëllim të vlerësimit të drejtë dhe vërtetimit të plotë të gjendjes faktike lidhur me çështjen 

konkrete juridike, në shqyrtimin kryesor - publik, gjykata bëri administrimin e provave dhe atë: 

Certifikatë e vendbanimit, me nr. ser B10308535, e lëshuar nga Zyra e Gjendjes Civile në 

Gjakovë, me datë 23.02.2021, Kontratë e punës me nr. të prot. 330/15, datë 01.09.2015, 

Vërtetim i lëshuar nga Shoqata e Transportit të Udhëtarëve, lidhur me relacionin Gjakovë – 

Gërqinë si dhe kuponi fiskal, datë 14.04.2022 për relacionin Gjakovë – Bishtazhin, Vërtetim 

për ditët e prezencës në punë me nr. 17, datë 28.03.2022 si dhe Qarkoren Buxhetore me nr. 

prot. 797/2021, e datës 14.05.2021 në versionin fotokopje (faqe 1,2, 13 dhe 14).  

 

Gjykata pas vlerësimit të secilës provë veç e veç dhe të gjithave së bashku, e mbështetur në 

dispozitat nga neni 8 i Ligjit për Procedurën Kontestimore, arriti në përfundimin se 

kërkesëpadia e precizuar e paditësit është e themeltë dhe si e tillë u aprovua. 

 

Nga provat e administruara, u vërtetua gjendja faktike si në vijim: 

 

Nga kontrata e punës me nr. të prot. 330/15, datë 01.09.2015, vërtetohet se paditësi ka lidhur 

kontratë pune me të paditurën, SHFMU “7.” Gërqinë, vendi i punës: mësimdhënës i lëndës 

histori – gjeografi – ed. qytetare, me kohëzgjatje të kontratës nga data 01.09.2015 – me kohë 

të pacaktuar. 

 

Nga vërtetimi për ditët e prezencës në punë me nr. 17, datë 28.03.2022  i lëshuar nga Shkolla 

Fillore e Mesme e Ulët “7 Shtatori”, datë 28.03.2022, vërtetohet se paditësi nga data 

01.01.2015 deri me datë 31.03.2021, ka vijuar 1332 ditë pune. 

 

Nga certifikata e vendbanimit, me nr. ser . . ., e lëshuar nga Zyra e Gjendjes Civile në Gjakovë, 

me datë 23.02.2021, vërtetohet fakti se paditësi jeton në Gjakovë, në rrugën...   
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Nga vërtetim i lëshuar nga Shoqata e Transportit të Udhëtarëve, vërtetohet se çmimi i biletës 

lidhur me relacionin Gjakovë – Gërqinë, në një çmim kushton 1,00 euro. 

 

Nga qarkorja buxhetore 22/21, me nr. prot. 797/2021, datë 14.05.2021, e cila është në version 

kopje, përkatësisht faqet 1, 2, 13 dhe 14, shihet se është paraparë Granti specifik për Arsim 

Parauniversitar, ku nder të tjera është trajtuar niveli i arsimit parafillor, fillor dhe i mesëm, 

përkatësisht në pikën t) është paraparë pagimi i pagave jubilare sipas kontratës kolektive për 

Arsim, me kosto 1.25 milion euro. 

 

Gjykata pas elaborimit të të gjitha provave të lartcekura, vendosi duke u bazuar në dispozitën 

e nenit 35 paragrafi 5, të Kontratës Kolektive të Arsimit në Kosovë, të datës 18.04.2017, si dhe 

atë të datës 22.01.2021, në të cilat në mënyrë të njëjtë është paraparë se: “Punonjësit arsimor 

që udhëtojnë në vendbanimet e komunës përkatëse – ku punojnë, i paguhet shpenzimet e rrugës 

70% të biletave të trafikut urban”. Andaj bazuar në dispozitën e lartcekur, si dhe në provat e 

administruara më sipër dhe atë certifikata e vendbanimit, ku vërtetohet rrethana se paditësi 

jeton në Gjakovë, vërtetimi për ditët e prezencës në punë numër  17, datë 28.03.2022  i lëshuar 

nga Shkolla Fillore e Mesme e Ulët “7..”, datë 28.03.2022, si dhe vërtetimi i lëshuar nga 

Shoqata e Transportit të Udhëtarëve në Gjakovë, gjykata erdhi në përfundim së kërkesa e 

precizuar e paditësit për kompensimin e shpenzimeve të udhëtimit në punë është e bazuar në 

shumë prej 791,00 euro, duke bërë përllogaritjen si në vijim: 565 ditë pune x 1,40 (70% e 

biletës se udhëtimit)= 791,00. 

 

Sipas nenit 8 paragrafi 1, të Ligjit mbi Marrëdhëniet e Detyrimeve të Kosovës (Ligji nr. 04/L 

– 077), i publikuar në “Gazetën Zyrtare” të Republikës së Kosovës, nr. 16/2012, datë 

19.06.2012 (i cili është në implementim nga data 20.12.2012, është paraparë se: “Pjesëmarrësit 

në marrëdhënien e detyrimit kanë për detyrë ta përmbushin detyrimin e vet dhe janë përgjegjës 

për përmbushjen e  tij”. Për më tepër dispozita e nenit 245 paragrafi 1 të LMD-së, ka paraparë 

se: “Kreditori në marrëdhënien 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”, prej nga rezulton se debitori, përkatësisht e paditura në rastin 

konkret është e detyruar që kreditorit, përkatësisht këtu paditësit në rastin konkret, të ia paguajë 

vlerën e kërkesëpadisë së precizuar si në dispozitiv të këtij aktgjykimi. 

 

Gjykata ka vlerësuar pretendimin e të autorizuarit te të paditurës lidhur me atë se Qarkorja 

buxhetore 22/21, me nr. prot. 797/2021, datë 14.05.2021, nuk ka paraparë kompensime për 

shpenzime të udhëzimit, mirëpo i njëjti pretendim ishte i pambështetje për faktin se me këtë 
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qarkore buxhetore, në pjesën Granti specifik për Arsim Parauniversitar, nder të tjera është 

trajtuar niveli i arsimit parafillor, fillor dhe i mesëm, përkatësisht në pikën t) është paraparë 

pagimi i pagave jubilare sipas kontratës kolektive për Arsim, me kosto 1.25 milion euro, e në 

këtë rast kjo qarkore buxhetore ka legjitimuar paditësen që të kërkoj kompensimin për një 

formë tjetër kompensimi, gjithashtu të paraparë me Kontratën Kolektive të Arsimit në Kosovë. 

Andaj, në këtë rast e paditura ka pasur obligim që më kohë të planifikoj ndarje buxhetore edhe 

për këtë kompensim, e jo të thirret në mungesë të mjeteve buxhetore. 

 

Lidhur me kamatëvonesën gjykata vendosi duke u bazuar në nenin 382  paragrafi 1 të Ligjit 

për Marrëdhëniet e Detyrimeve. 

 

Vendimi mbi shpenzimet procedurale u mor sipas nenit 452 par. 1 të LPK-së, me ç’rast 

paditëses iu pranuan shpenzimet siç në poshtë vijojnë: për pagesën e taksës gjyqësore për padi, 

shuma prej 30,00 euro, për përpilimin e padisë shuma prej 104,00 euro,  si dhe për pjesëmarrjen 

e të autorizuarit të tij në tre (3) shqyrtime (3x135,20euro=405,60euro) shumën prej 405,60 

euro, përkatësisht shuma e përgjithshme prej 539,60 euro. 

 

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

 

 

GJYKATA THEMELORE NË GJAKOVË 

Departamenti i Përgjithshëm 

C.nr.548/21, me 28 prill 2022 

                                                                                                                            GJ Y Q  T A R I, 

       Durim Balaj 

UDHËZIM JURIDIK:  

Kundër këtij aktgjykimi është e lejuar ankesa në 

afat prej 7 ditësh, nga dita e marrjes së te njëjtit, 

Gjykatës së Apelit të Kosovës në Prishtinë, 

përmes kësaj gjykate. Ankesa duhet të paraqitet 

në ekzemplarë të mjaftueshëm për palët dhe 

gjykatën. 

 


