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Numri i lëndës: 2022:004946 

Datë: 19.01.2023 

Numri i dokumentit:     03875909 

 

 

C.nr.1145/2021  

                                                                                                                                        

Gjykata Themelore Gjakovë - Dega Malishevë, Departamenti i Përgjithshëm, Divizioni 

Civil, me gjyqtarin Betim Behluli, në çështjen juridike të paditëses B. Th. nga fshati Lubizhdë, 

Komuna e Malishevës, të cilin me autorizim e përfaqëson Av. A. K. nga Malisheva, ndaj të 

paditurës Komuna e  Malishevës – Drejtoria e Arsimit, sipas bazës juridike kompensim i 

shujtave, shpenzimeve të udhëtimit dhe kompenzim mbi bazën e kualifikimit/licencimit, jashtë 

seancës gjyqësore, me datën 19.01.2023 muar këtë:  

 

                   A  K  T  GJ  Y  K  I  M 

                                  për shkak të pa dëgjueshmërisë/ mosbindjes 

                                               

I.  APROVOHET në tërësi si e bazuar kërkesëpadia e paditëses B. Th. nga fshati Lubizhdë, 

Komuna e Malishevës.    

 

II. DETYROHET e paditura Komuna e  Malishevës – Drejtoria e Arsimit. që në emër të 

kompensimit të shujtave për ditët në punë, shpenzimeve të udhëtimit dhe mbi bazën e 

kualifikimit/licencimit, t`ua paguaj paditëses B. Th. dhe atë në emër të shujtës ditore të 

përllogaritur për përiudhën për vitin  2020 për 68 ditë pune, për përiudhën  për vitin 2021  për  

109 ditë pune, për përiudhën  për vitin 2022  për  192 ditë pune gjithsejtë 369 ditë pune t’ia 

paguaj  nga dy euro në shumën prej 738.00 euro, në emër të shpenzimeve të udhëtimit për të 

njëjtën përiudhë të përllogaritur nga 1.40 euro në çdo ditë pune në 70% të biletës t’ia paguaj 

shumën prej 516.60 euro në shumën e përgjithshme prej 3,576.15 euro, të gjitha me kamatë 

ligjore prej 8% që nga dita e paraqitjes së padisë dt. 08.12.2021, të gjitha këto në afat prej 7 

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

 

III. DETYROHET e paditura që paditësve t’ia kompensojë shpenzimet e procedurës  paditëses 

dhe atë në emër të parashtrimit të padisë në shumën prej 156.00 euro, në emër të precizimit të 

padisë shumën prej 156.00 euro dhe në emër të taksës gjyqësore shumën prej 21.00 euro në 

shumën e përgjithshme prej 333.00 euro.  

 

A r s y e t i m  

  

         Paditësja B. Th. nga fshati Lubizhdë, Komuna e Malishevës  dhe Doruntina Berisha nga 

fshati Carravranë, Komuna e Malishevës përmes të autorizuarit të saj Av. A. K. nga Malisheva,  

në këtë gjykate ka parashtruar padi ndaj të paditurës Komuna e  Malishevës – Drejtoria e Arsimit,  

sipas bazës juridike shpenzimeve të udhëtimit dhe kompenzim mbi bazën e 

kualifikimit/licencimit,  sipas padisë mësimdhënësja  ka punuar  mësuese prej datës 01.09.2020 

deri më datë 23.12.2020 në Shkollën Fillore të Mesme të Ulët “Dëshmorët e Fshatit Bubavec”në 

fshatin Bubavec, Komuna e Malishevës, prej datës 01.02.2021 vazhdon tutje në punë në Qerdhën 
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“Zërat e Ëmbël” në Malishevë te i njëjti punëdhënës, në të dy kontratat kolektive është paraparë 

e drejta e shujtës dhe udhëtimit, ku pala e paditur këtë detyrim ende nuk e ka përmbushur, 

gjykatës i ka propozuar aprovimin e padisë si të bazuar, pasi e paditura nuk i ka realizuar të 

drejtat e paditësve të cilat dalin nga marrëdhënia e punës, e punës, duke kërkuar  nga gjykata ta 

njeh dhe ta realizon këtë të drejtë, gjykatës i ka propozuar që të aprovojë në tërësi padinë dhe 

kërkespadinë e paditësve si të bazuar.  

 

           I autorizuari i paditëses përmes parashtresës së datës 29.11.2022 ka bërë zgjerimin e 

padisë në kuptimin objektiv dhe  precizimin e padisë duke i bashkangjitur edhe vërtetimet e 

punës, ashtu që paditësja kërkon që të paguhët për shujtën ditore për përiudhën prej datës  

01.06.2021 deri më datë 23.11.2022, del se paditësja në këtë përiudhë kohore ka 301 ditë pune, 

nëse i llogarisim për 2 euro në ditë, atëherë del se 301x2 bëjnë 602.00 euro, paditësja kërkon të 

paguhët për udhëtim prej datës 01.06.2021, e deri më datë 23.11.2022, e cila ka 301 ditë pune, 

pagesa ditore për udhëtim është 2 euro, nëse ellogarisim  për  70% atëherë  del dita 1.40 euro, 

kur llogaritet 301 ditë x1.40 cent del shuma prej 421.40 euro, paditëses i takon rritja e pagës në 

bazë të kualifikimit prej 27%, të kompenzohet  në emër të pagës në bazë të kualifikimit  nga data 

18.04.2017 deri më datë 22.01.2021 sipas pagës bazë  prej 392.75 euro, për 27% del 106.04 euro, 

pala e paditur paguan kualifikimin  54.45 euro, ndërsa është e obliguar të paguan 106.04, pra 

pala detyrohet  në 51.59 euro, 45 muaj x 51.59 2,321.55 euro, ashtu që gjykatës i ka propozuar 

që të aprovohet në tërësi si e bazuar kërkespadia e paditëses, të detyrohet e paditura që paditëses 

në emër të shujtës ditore ti kompenzojë në vlerë prej 738.00, në emër të kompenzimit të udhëtimit  

shumën  në vlerë prej 516.60 euro, dhe në emër të kompenzimit për kualifikim/licencim në 

shumën prej 2,321.55 euro,  të gjitha me kamatë  ligjore prej 8% nga dita e paraqitjës së padisë, 

deri në përmbarim të aktgjykimit  

 

           Shpenzimet e procedurës i ka kërkuar dhe atë për përpilimin e padisë shumën prej 156 

euro,  për përpilimin e precizimit  të padisë shumën prej 156 euro dhe për taksë gjyqësore shumën 

prej 21 euro. 

 

            Gjykata pas shqyrtimit paraprak të padisë e ka njoftuar të paditurën me aktvendim mbi 

dhënien e përgjigjes në padi dhe parashtresën e precizimit të kërkesë padisë e cila është pranuar 

me datë 23.12.2022 mirëpo nuk ka parashtruar përgjigje në padi. 

 

           Me qellim të vërtetimit të drejtë dhe të plotë të gjendjes faktike lidhur me çështjen 

konkrete juridike, gjykata i shqyrtoi këto provave dhe atë: Kontratën e Punës Vërtetimin mbi 

përvojën e punës  nr.1359/2021 të datës 25.01.2021, Vërtetimin mbi përvojën e punës  nr.315/1 

të datës 08.10.2021, të lëshuar nga Shkolla Fillore e Mesme e Ulët Dëshmorët e Fshatit 

Bubavec”në fshatin Bubavec, Vërtetimin për ditën në punë nr.343/21  të datës 01.10.2021, 

Vërtetimin nr.373/21 të datës 30.12.2021, Vërtetimin nr.516/22 të datës 23.1.2022 të lëshuar nga 

Qerdhja për Fëmijë “Zërat e Ëmbël” në Malishevë,   Vërtetimin  mbi distancën e  udhëtimit të 

vendbanimit të paditëses të lëshuar nga Drejtoria për Urbanizëm e Komunës së Malishevës nr. 

05/313 të datës 21.07.2021,  Diplomën e kualifikimit në emër të paditëses  nr. 1167/17 të datës 

21 gusht 2017, Listën e Pagave dhe biletat e udhëtimit.  

 

           Pas vlerësimit të të gjitha provave veç dhe veç dhe në lidhmëni me njëra tjetrën, në kuptim 

të nenit  8 të LPK-së,  gjykata vlerëson se kërkesëpadia e paditëses është e  bazuar dhe si të tillë 

e aprovoj në tërësi.      

 

           Në bazë të provave të sipërpërmendura, gjykata vlerëson se nuk është kontestuese se 

paditësja  është në marrëdhënie pune tek e paditura në punë dhe detyra të punës fillimishtë 
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mësimdhënëse në Shkollën Fillore të Mesme të Ulët Dëshmorët e Fshatit Bubavec”në fshatin 

Bubavec, dhe aktualishtë në Qerdhën për Fëmijë “Zërat e Ëmbël” në Malishevë, ndërsa 

kontestues mes palëve ndërgjyqëse rezulton të jetë e drejta në kompenzimin e plotë në emër të 

licencimit/kualifikimit, kompenzimin e shujtave dhe shpenzimeve të udhëtimit, andaj nga provat 

e administruara, si dhe konform  dispozitave të Kontratës Kolektive të Arsimit në Kosovë të 

datës 18.04.2017 e lidhur në mes Ministrisë së Arsimit Shkencë dhe Teknologjisë së Republikës 

së Kosovës dhe SBASHK, sipas neni 35 par.7 në të cilën përcaktohet se “Të punësuarve, u 

sigurohet kompensimi për ushqim, gjatë punës për ditët e pranisë në punë, vlera e 

kompensimit të shpenzimit të ushqimit në punë, për një ditë punë, është  2 (dy) euro për të 

punësuarit që kanë marrëdhënien e punës primare në institucionet arsimore, punëdhënësi i 

cili e ka të rregulluar ushqimin e të punësuarve, përmes restaurantit a kuzhinës, ose një formë 

tjetër nuk ka obligim kompensimin për ushqim”, ndërsa lidhur me kompensimin në emër të 

shpenzimeve të udhëtimit sipas nenit 35.5 në të cilën përcaktohet se “Punonjësit arsimor që 

udhëtojnë në vendbanimin e komunës përkatëse ku punojnë i paguhen shpenzimet e rrugës 

70% të biletave të trafikut rrugor” ndërsa të drejtës mbi bazën e kualifikimit/licencimit sipas 

nenit 7 paragrafi 1, pika 3  në të cilën përcaktohet se “Me Licencim fitohet e drejta për punë, 

avancim në karrierë dhe zhvillim profesional në bazë të legjislacionit të punës në fuqi. Të 

punësuarve u mundësohet kualifikimi pa shkëputje nga puna sipas legjislacionit të arsimit në 

fuqi, dhe mbi bazën e kualifikimit dhe mbi bazën e kualifikimit dhe atë: Mësimdhënës me 

Shkollë të Lartë Pedagogjike dy vjeçare 19% e pagës bazë. Mësimdhënës me diplomë fakulteti 

tri dhe katër vjeçar 27% e pagës bazë. Mësimdhënës me diplomë 5 vjeçar, magjistraturë/master 

dhe doktoraturë 35% e pagës bazë” kjo gjykatë vlerëson se paditëses i takon e drejta e 

kompensimit për shujtë ditore gjatë punës për ditët e pranisë në punë përkatësisht për periudhën 

si në dispozitiv të këtij aktgjykimi, poashtu sa i përket të drejtës në kompensimin e shpenzimeve 

të udhëtimit gjykata u bazua në biletat e udhëtimit – kuponët fiskal me anë të të cilave vërtetohet 

se paditësja ka udhëtuar nga vendbanimi i saj në vendin e punës, poashtu sa i përket të drejtës në 

kompensimin e mjeteve në emër të licencimit/kualifikimit,  gjykata u bazua në diplomat e 

kualifikimit të paditëses dhe kontratën e punës. 

 

          Sipas nenit 8 parag.1 te Ligjit mbi Marrëdhëniet Detyrimeve “Pjesëmarrësit në raportet 

e detyrimeve janë të detyruar që ti përmbushin detyrimet e tyre dhe janë përgjegjës për 

përmbushjen e tyre” ndërsa në dispozitat e nenit 245 parg.1 të LMD-së, ka paraparë se 

“Kreditori në marrëveshjet detyrimeve është i autorizuar që nga debitori të kërkoj  

përmbushjen e detyrimit e debitori është i detyruar ta përmbush me ndërgjegje këtë në tërësi 

ashtu si është e paraparë”, ndërsa në Ligjin e Punës Nr.03/L-212 Gazeta Zyrtare Nr. 90 / 01 

Dhjetor 2010 në dispozitat e nenit 90 par.5 lidhur me Marrëveshjen Kolektive përcaktohet se 

“Marrëveshja Kolektive vlen për ata punëdhënës dhe punëmarrës të cilët marrin përsipër 

detyrimet e përcaktuara me Marrëveshjen e tillë Kolektive”, meqenëse në rastin konkret është 

vërtetuar se paditësja është në marrëdhënie pune tek e paditura lidhur me kërkesën për 

kompensimin në emër të shujtës ditore  dhe shpenzimeve të udhëtimit u vendos që të njëjtën t’a 

aprovojë sipas periudhës për vitin 2021 dhe 2022 gjatë të cilës paditësja ka punuar tek e paditura 

fakt ky që u vërtetua edhe nga vërtetimet e lartcekura, ndërsa  kompensimin mbi bazën e 

kualifikimit/licencimit gjykata vendosi sipas përiudhës nga viti 2017 deri në vitin 2020 përiudhë 

në të cilën ishte në fuqi kontrata kolektive paraprake nr.0113/2056 dt.18.04.2017, në këtë gjendje 

të vërtetuar faktike e detyroj të paditurën që paditëses t’ia paguaj shumat si në dispozitiv të këtij 

aktgjykimi.  

 

         Gjykata në kuptim të nenit 394, 395 al.1 dhe 2 të Ligjit të procedurës Kontestimore si u 

cek më lart i ka dërguar të paditurës padinë, provat materiale dhe aktvendimin për dhënien e 

përgjigjes në padi. 
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           Duke e bërë shikimin në fletë dërgesë për dorëzimin personal konstatohet se me datë 

23.12.2022, e paditura gjegjësit avokati publik i saj personalisht e ka pranuar aktvendimin për 

përgjigje në padi të datës 15.12.2022, së bashku me padinë dhe provat materiale, mirëpo edhe 

pse ka kaluar afati i paraparë për dhënien e përgjigjes në padi, i njëjti nuk e ka parashtruar 

përgjigjën në padi, andaj duke u bazuar në dispozita ligjore të nenit 150 al.1 pika (a),(b) dhe (c), 

të LPK-së të lartë cituar, Gjykata mori Aktgjykim për shkak të pa dëgjueshmërisë (mosbindjes) 

ndonëse janë plotësuar kushtet si më poshtë vijojnë: 

 

a) Të paditurit i është dorëzuar në mënyrë të rregull padia, provat materiale dhe thirrja-  

Aktvendimi për dhënien e përgjigjes në padi, 

b) Themelësia e kërkesë padisë rezulton nga faktet e treguar në padi, dhe  

c) Faktet mbi të cilat mbështet kërkesë-padia nuk janë në kundërshtim me provat që i ka 

propozuar vet paditësi.           

 

           Gjykata vendosi sikurse në dispozitiv të këtij aktgjykimi duke aprovuar shumën përkatëse 

të kompensimit duke llogaritur me kamatë ligjore prej 8 %  bazuar në nenin 382 par.1 dhe 2 të 

LMD-së, nga dita e parashtrimit të padisë (08.12.2021), bazuar në Mendimin Juridik për 

Kamatën të Gjykatës Supreme të Kosovës nr. 265/2020 të datës 02.12.2020, pasi që në rastin 

konkret pala e paditur është vonuar në përmbushjen e obligimit ndaj palës paditëse dhe se në 

këtë rast kemi të bëjmë me dëm material.  

 

          Vendimin mbi shpenzimet procedurale  gjykata e mori konform nenit 452.1 të LPK-së, 

dhe Rregullores për tarifat e Avokatëve, duke detyruar të paditurën që paditësve t’ia paguajë  dhe 

atë në emër të parashtrimit të padisë në shumën prej 156.00 euro, në emër të precizimit të padisë 

shumën prej 156.00 euro dhe në emër të taksës gjyqësore shumën prej 21.00 euro. 

 

           Nga të lartcekurat u vendos si në dispozitiv të këtij Aktgjykimi komforë nenit 38 dhe 143 

dhe nenit 150 të LPK-së. 

 

Gjykata Themelore në Gjakovë-Dega në Malishevë 

Departamenti i Përgjithshëm/Divizioni Civil 

C.nr.1145/2021 me datën 19.01.2023 

                                                                                                                         Gj y q t a r i 

                                                                       Betim Behluli 
                      

Udhëzim juridik: Kundër këtij aktgjykimi, palët kanë të drejtë të parashtrojnë ankesë në afat 

prej 7 ditësh pas marrjes së të njëjtit, Gjykatës së Apelit të Kosovës, ankesa dërgohet përmes 

kësaj gjykate. 


