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Numri i dokumentit:     01740424 

 

C.nr.515/20 

 

 GJYKATA THEMELORE GJAKOVË – DEGA NË RAHOVEC, Departamenti i 

Përgjithshëm, Divizioni Civil, gjyqtari Betim Behluli, me bashkëpunëtorin profesional 

Armond Qmega, në çështjen juridike të paditësve H. Gj. dhe A. Sh. të dy nga Gjakova, të cilët 

i përfaqëson përfaqësuesi i tyre i autorizuar avokati I. R. nga Gjakova, sipas autorizimit në 

shkresat e lëndës, kundër të paditurës Komuna e Rahovecit – Drejtoria Komunale e Arsimit, të 

cilën e përfaqëson përfaqësuesi ligjor B. O., sipas autorizimit në shkresat e lëndës, për shkak të 

kompensimin e shpenzimeve të udhëtimit dhe ushqimit, vlera e kontestit 2.611,08 €, pas mbajtjes 

si dhe përfundimit të seancës së shqyrtimit kryesor, më 07.04.2021, merr këtë: 

 

A K T GJ Y K I M 

 

 APROVOHET padia dhe kërkesëpadia e paditësve H. Gj. dhe A. Sh. si dhe 

DETYROHET e paditura Komuna e Rahovecit - Drejtoria Komunale e Arsimit, që paditësve 

t’u paguaj kompensim në emër të ushqimit gjatë punës për në lartësi prej 2,oo €, kompensim në 

emër të udhëtimit prej 70 % nga biletat kushtuese për një ditë pune për secilin paditës si vijon:  

Paditëses së parë H. Gj., në emër të shpenzimeve të ushqimit në periudhën kohore 

21.11.2016 e deri 01.05.2017, për 97 ditë pune, t’ia kompensojë në vlerë prej 2,oo €, 

shumën për shujtë prej 194,oo, si dhe në emër të shpenzimeve të udhëtimit në lartësi prej 

70 % të 4,oo €, shumë e paguar nga udhëtimi në relacion Gjakovë – Rahovec, t’ia 

kompensoj shumën prej 271,60, përkatësisht shumën e përgjithshme prej 465,60 €. 

Paditëses së dytë A. Sh., në emër të shpenzimeve të ushqimit në periudhën kohore 

21.11.2016 e deri 05.06.2019, për 564 ditë pune, t’ia kompensojë në vlerë prej 2,oo €, 

shumën për shujtë prej 1.128,oo si dhe në emër të shpenzimeve të udhëtimit në lartësi 

prej 70 % të 4,oo €, shumë e paguar nga udhëtimi në relacion Gjakovë – Rahovec, t’ia 

kompensoj shumën prej 1.026,48 €, përkatësisht shumën e përgjithshme prej 2.154,48 €, 

të gjitha me kamatë ligjore prej 8%, duke e llogaritur nga prej ditës së marrjes së këtij 

aktgjykimi (07.04.2021), e deri në pagesën definitive, të gjitha këto  në afat prej 15 ditësh, 

pas pranimit të këtij aktgjykimi, nën kërcënim të përmbarimit të dhunshëm, SI ME 

BAZË. 

 

 DETYROHET e paditura që në po të njëjtin afat, paditësit t’i paguaj edhe shpenzimet 

procedurale në shumë prej 398.80 €uro me kërcënim të përmbarimit të dhunshëm. 

 

 

A r s y e t i m 

 Paditësit H. Gj. dhe A. Sh., nëpërmjet përfaqësuesit të tyre të autorizuar avokat I. R. kësaj 

gjykate i kanë ushtruar padinë, kundër të paditurës Komuna e Rahovecit - Drejtoria Komunale e 

Arsimit, për shkak të kompensimit të shpenzimeve të udhëtimit dhe ushqimit. 
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 E paditura me parashtresën e saj përgjigje në padi, e ka kontestuar në tërësi kërkesëpadinë 

e paditësve ndaj të paditurës. 

Sipas kësaj çështje juridike është caktuar seanca e shqyrtimin kryesor, në të cilën janë 

paraqitur përfaqësuesi i paditësve avokati I. R., si dhe përfaqësuesi i të paditurës B. O. jurist i 

diplomuar. 

 Përfaqësuesi i autorizuar i paditësve avokati I. R. ka deklaruar se mbetet në tërësi pranë 

padisë dhe kërkesëpadisë së ushtruar, objekti i këtij kontesti lëndor ka të bëjë me kompensimin 

e shujtës për ditët e pranisë në punë si dhe shpenzimeve të transportit. Sa i përket paditëses H. 

Gj. me padi burimore është thënë që e njëjta ka punuar për gjithsej 106 ditë pune brenda 

periudhës për të cilën e kërkon kompensimin, megjithatë në bazë të vërtetimit të lëshuar nga 

SHFMU ”Faik Konica” rezulton se e njëjta ka më pak ditë pune dhe për të njëjtën bëjmë zbritjen 

e lartësisë së kërkesëpadisë ashtu që e njëjta kërkon kompensimin për 97 ditë pune. Në anën 

tjetër sa i përket paditëses A. Sh. me padi është thënë që e njëjta ka punuar për 485 ditë pune 

mirëpo në bazë të vërtetimit të lëshuar nga SHFMU “Hamëz Thaqi” rezulton se e njëjta realisht 

ka punuar për 564 ditë pune e që kjo i bie se për këtu paditësen A. Sh. e rrisim lartësinë e 

kërkesëpadisë dhe e njëjta vazhdon të kërkojë kompensimin për 564 ditë pune. Në seancën e 

shqyrtimit kryesor e bëjnë precizimin e kërkesëpadisë në mënyrën si vijon: I. APROVOHET 

kërkesëpadia e paditëses H. Gj. nga Gjakova, ashtu që detyrohet e paditura Komuna  e 

Rahovecit- DKA që paditëses në emër të pagesës së ushqimit për ditët e pranisë në punë për 

periudhën kohore 21.11.2016 e deri 01.05.2017 për gjithsej 97 ditë pune t’ia kompensojë shumën 

për shujtë prej 194,00 €uro si dhe në emër të kompensimit të shpenzimeve të udhëtimit në lartësi 

70% për periudhën e njëjtë për gjithsej 97 ditë pune t’ia kompensoj shumën në lartësi 271,60 

€uro përkatësisht shumën e përgjithshme për të dy kërkesat në lartësi prej 465,60 €uro, duke 

llogaritur këtu edhe kamatën ligjore prej 8% e cila fillon të rrjedhë që nga dita e paraqitës së 

padisë në këtë gjykatë e deri në pagesën definitive e që krejt këtë kompensim ta përmbushë në 

afat prej 7 ditësh prej pranimit të këtij aktgjykimi e nën kërcënimin e përmbarimit. II. 

APROVOHET kërkesëpadia e paditëses A. Sh. nga Gjakova, ashtu që detyrohet e paditura 

Komuna  e Rahovecit- DKA që paditëses në emër të pagesës së ushqimit për ditët e pranisë në 

punë për periudhën kohore 21.11.2016 e deri 05.06.2019 për gjithsej 564 ditë pune t’ia 

kompensojë shumën për shujtë prej 1.128,00 euro si dhe në emër të kompensimit të shpenzimeve 

të udhëtimit në lartësi 70% për periudhën e njëjtë për gjithsej 564 ditë pune t’ia kompensoj 

shumën në lartësi 1026.48 euro përkatësisht shumën e përgjithshme për të dy kërkesat në lartësi 

prej 2154.48 euro, duke llogaritur këtu edhe kamatën ligjore prej 8% e cila fillon të rrjedhë që 

nga dita e paraqitës së padisë në këtë gjykatë e deri në pagesën definitive e që krejt këtë 

kompensim ta përmbushë në afat prej 7 ditësh prej pranimit të këtij aktgjykimi e nën kërcënimin 

e përmbarimit. 

Sa i përket përgjigjes në padi e njëjta përpos që është e pasafatshme e njëjta është 

deklarative, si fillim e paditura ka legjitimitet të plotë pasiv në këtë procedurë për shkak se 

kontratat kolektive prodhojnë efekt juridik për punëdhënësit në sektorin e arsimit, së dyti mos 

koordinimi i këtu të paditurës me organet e pushtetit qendror është rrethanë për të cilën nuk mund 

t’i pësojnë paditëset, së treti e paditura është thirrur në parashkrim por në parashkrim janë thirrur 

vetë edhe paditëset dhe atë të njëjtat kanë ushtruar kërkesat për 3 vitet e fundit prej momentit të 

ushtrimit të padisë për më tepër objekti i këtij kontesti nuk ka të bëjë me kompensimi e 

shpërblimit jubilar por vetëm me shujtë dhe shpenzimet e udhëtimit tutje shtojmë se e paditura 

nuk ka ofruar ndonjë provë relevante e të cilën provë do të mund të kundërshtonte pretendimet 

e paditësve . Sa i përket pretendimit se kjo lëndë ka qenë dashur të procedohet në procedurë 

administrative i njëjti është i pabazuar për shkak se paditëset kërkesat e tyre i ushtrojnë duke u 
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bazuar në ligjin e punës dhe ligjin për marrëdhëniet e detyrimeve. Paditëset kanë qenë dëshmitare 

të aplikimit të vazhdueshëm të kontratave n tërë Republikën e Kosovës, të njëjtat kanë iniciuar 

padi me pritje legjitime se ashtu siç kanë gjetur zbatim këto kontrata për paditësit e tjerë me 

statusin e njëjtë do të gjejë zbatim edhe në rastin e tyre. 

Përfaqësuesi i autorizuar i të paditurës B. O. ka deklaruar se e konteston në tërësi 

kërkesëpadinë e paditësve dhe precizimin si të pabazuar dhe të pathemeltë ndaj të paditurës 

komuna e Rahovecit me arsyetimin se të paditurës i mungon legjitimiteti real pasiv duke marrë 

për bazë se kontrata kolektive është nënshkruar nga organi i nivelit qendror nga MASHT dhe 

SBASHK ndërsa e paditura nuk ka qenë nënshkruese e kësaj kontrate si nivel lokal kjo në kuptim 

të nenit 90 paragrafi 2 i ligjit të punës me të cilin është paraparë që kontrata kolektive mund të 

lidhet në tri nivele. Mbrojtja e të paditurës është në përputhje me përgjigjen nga DKA- ja, me të 

cilën në parim nuk është kundër të drejtave të mësimdhënësve në bazë të dispozitave të kësaj 

kontrate që kanë implikime financiare por që në mungesë të mjeteve të alokuara në kuptim të 

dispozitave të nenit 46 të kësaj kontrate e njëjta ka mbetur e pazbatuar. Në bazë të dispozitave të 

Ligjit të Punës respektivisht me asnjë dispozitë të këtij ligji nuk është paraparë e drejta e punëtorit 

të pensionuar apo në marrëdhënie pune në realizimin e të drejtës për pagesën e pagës përcjellëse, 

shpërblimit jubilar apo shpenzimeve të rrugës, të ushqimit si në kërkesëpadinë e paditësve, 

konsiderojnë se paditësit nuk kanë shfrytëzuar të gjitha mjetet ligjore në procedurë 

administrative për të realizuar interesin e tyre juridik në kuptim të nenit 24 paragrafi 4 të ligjit 

numër 06/L-114 për zyrtarët publik. Për te gjitha këto i propozoi gjykatës që kërkesëpadinë e 

paditësve ta refuzoj në tërësi si të pa themeltë dhe të pa bazuar. 

 

Për të vërtetuar faktet vendimtare në lidhje me këtë çështje kontestimore, gjykata ka bërë 

shikimin e certifikatës së martesës e datës 02.03.2012, ka bërë shikimin e vërtetimit të SHFMU 

“Faik Konica” në Celinë me nr. 683/3 i datës 13.07.2017, ka bërë shikimin e vendimit për 

pensionim të lëshuar nga DKA me nr. 07-692 të datës 13.07.2017 për H. Gj., ka bërë shikimin e 

vendimit për pensionim të lëshuar për A. Sh. të datës 16.02.2010, ka bërë shikimin e kartelave 

të anëtarësisë në SBASHK për H. Gj. dhe A. Sh., ka bërë shikimin e vërtetimit të lëshuar nga 

drejtori i shkollës për paditësen A. Sh. me nr.995/19 të datës 18.06.2019, ka bërë shikimin e 

kërkesës drejtuar DKA-së me nr. 3641 të datës 21.11.2019, ka bërë shikimin e vërtetimit numër 

14/2019 të datës 28.12.2020 për paditësen A. Sh. lëshuar nga SHFMU “Hamëz Thaqi”, ka bërë 

shikimin e vërtetimit 1216/3 të datës 06.04.2021 lëshuar nga SHFMU “Faik Konica” për 

paditësen H. Gj. dhe ka bërë shikimin e vërtetimit të lëshuar nga shoqata e transportit të 

udhëtarëve në Gjakovë të datës 12.11.2019. 

 

Pas analizimit dhe vlerësimit të secilës provë veç e veç dhe të gjitha së bashku, bazuar në 

dispozitat të neneve 7 dhe 8 të LPK-së, duke i vlerësuar deklarimet e ndërgjyqësve dhe në bazë 

të bindjes së vetë të lirë, është konstatuar se kërkesëpadia e paditësve është e bazuar dhe e njëjta 

është aprovuar. 

 

 Gjatë procedurës së provave, kjo gjykatë si provë të veçantë, ka proceduar vërtetimin me 

nr. 683/3 të datës 13.07.2017, dhe se nga ky vërtetim, gjykata pa kusht ka vërtetuar faktin 

relevant se këtu paditësja H. Gj. ka qenë në marrëdhënie pune si mësimdhënëse klasore me 

SHFMU “Faik Konica” në Celinë, nga data 22.11.1999 e deri më datë: 11.05.2017(datë me të 

cilën mësimdhënësja në fjalë pensionohet). 

 

Me shikimin në vërtetimin me 07.nr. 692 të datës 13.07.2017, dhe se nga ky vërtetim, 

gjykata pa kusht ka vërtetuar faktin relevant se këtu paditësja H. Gj. pasi mbushi moshën 65 vjeç, 
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shkon në pension të vjetërsisë si dhe gëzon të drejtën e realizimit të pensionit nga shërbimi 

pensional i Republikës së Kosovës. 

 

Me shikimin në vërtetimin të datës 16.02.2010, të lëshuar nga Drejtoria për Arsim në 

Rahovec, dhe se nga ky vërtetim, gjykata pa kusht ka vërtetuar faktin relevant se këtu paditësja 

A. Sh. konfirmohet se ka qenë e punësuar në SHFMU “Hamëz Thaqi” në Xërxë dhe në sistemin 

Arsimor të Republikës së Kosovës ka rreth 19 vite pune sipas viteve shkollore, për periudhën 

prej vitit shkollor 1999 e deri në vitin shkollor 2019. 

 

Me shikimin në vërtetimin me nr. 995/19 të datës 18.06.2019, të lëshuar nga SHFMU 

“Hamëz Thaqi” në Xërxë, dhe se nga ky vërtetim, gjykata pa kusht ka vërtetuar faktin relevant 

se këtu paditësja A. Sh. ishte punëtore e rregullt pranë SHFMU “Hamëz Thaqi” si mësuese klase, 

prej datës 01.09.1999 e deri më 05.06.2019(19 vjet, 9 muaj e 4 ditë). Në bazë moshe pensionohet 

me 05.06.2019. 

 

Me shikimin në kërkesën me nr. 3641 të datës 21.11.2019 dhe se nga kjo kërkesë, gjykata 

pa kusht ka vërtetuar faktin relevant se këtu paditësja H. Gj. ka bërë kërkesë drejtuar Drejtorisë 

Komunale të Arsimit në Rahovec për kompensimin e parave të shujtave dhe transportit. 

 

Me shikimin në vërtetimin me nr. 14/2019 të datës 28.12.2020, dhe se nga ky vërtetim, 

gjykata pa kusht ka vërtetuar faktin relevant se këtu paditësja A. Sh. ka përvojë pune 34 vjeçare 

dhe gjithsejtë 564 ditë pune. 

 

Me shikimin në vërtetimin me Nr. Prot. 1216/3 të datës 06.04.2021, të lëshuar nga 

SHFMU “Faik Konica” dhe se nga ky vërtetim, gjykata pa kusht ka vërtetuar faktin relevant se 

këtu paditësja H. Gj. ka punuar si mësimdhënëse nga data 21.11.2016 e deri me datë 11.05.2017 

dhe se ka gjithsejtë 97 ditë pune. 

 

Me shikimin në vërtetimin e datës 12.11.2019, dhe se nga ky vërtetim, gjykata pa kusht 

ka vërtetuar faktin relevant nga Shoqata e Transportit të Udhëtarëve se bileta ne relacionin 

Gjakovë – Rahovec si dhe anasjelltas kushton 4 €.  

 

Në nenin 4 par.2 të Ligjit të Punës (Nr.03/L-212) i cili ka qenë në fuqi në kohën e 

pensionimit të paditësve parashihet se “Kontrata Kolektive nuk mund të përmbajë të drejta më 

pak të favorshme për të punësuarin dhe punëdhënësin se sa të drejtat e përcaktuara me këtë ligj”. 

Ndërsa në nenin 67 të këtij ligji parashihet se “1.Kontrata e punës sipas fuqisë ligjore ndërpritet: 

1.4. kur i punësuari e mbush moshën e pensionimit, prej gjashtëdhjetë e pesë (65) vjeç”. Po ashtu 

në nenin 90 të këtij ligji parashihet se “1. Marrëveshja Kolektive mund të lidhet ndërmjet:1.1. 

organizatës së punëdhënësve ose përfaqësuesit të tij, dhe 1.2. organizatës së të punësuarve ose 

kur nuk ekzistojnë organizata, marrëveshjen mund ta lidhin edhe përfaqësuesit e të punësuarve; 

2. Marrëveshja Kolektive mund të lidhet në:2.1. nivel të vendit, 2.2. nivel të degës,2.3. nivel të 

ndërmarrjes.3. Marrëveshja Kolektive duhet të jetë në formë të shkruar, në gjuhët zyrtare të 

Republikës së Kosovës. 4. Marrëveshja Kolektive mund të lidhet për një periudhë të caktuar me 

kohëzgjatje jo më shumë se tri (3) vjet 5. Marrëveshja Kolektive vlen për ata punëdhënës dhe 

punëmarrës të cilët marrin përsipër detyrimet e përcaktuara me Marrëveshjen e tillë Kolektive. 

6. Marrëveshja Kolektive nuk mund të përfshijë dispozita të tilla që kufizojnë të drejtat e të 

punësuarve që kanë si pasojë kushte më pak të favorshme të punës sesa ato të përcaktuar në këtë 

ligj”. 
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Sipas dispozitës së nenit 35.7 të Kontratës Kolektive e Arsimit të Kosovës, e datës 

18.04.2017, është paraparë 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 pune është 2 (dy) euro për të punësuarit që kanë marrëdhënie e punës primare në 

institucionet arsimore”.  

 

Në bazë të gjendjes faktike të vërtetuar dhe provave të administruara në këtë çështje 

kontestimore, gjykata ka ardhur në përfundim se, kërkesëpadia e paditësve duhet të aprovohet 

pjesërisht si në dispozitiv të këtij aktgjykimi.  

Si përfundim gjykata vlerësoi se kjo e drejtë i takon paditësve në kuptim të dispozitave 

të lartcekura, për çka dhe vendosi që kërkesëpadinë e paditësve ta aprovojë si të bazuar dhe e 

detyroi të paditurën që paditësve t'ia paguajë pagat në emër të udhëtimit dhe ushqimit si në 

dispozitiv të këtij aktgjykimi. 

Duke vërtetuar në këtë mënyrë gjendjes faktike me prova materiale bindëse, e duke u 

mbështetur në dispozitat e nenit 35.7 të Kontratës Kolektive e Arsimit të Kosovës, kjo gjykatë, 

vendosi si në dispozitiv të këtij aktgjykimi. 

 

Vendimin mbi kamatën, gjykata e mori në kuptim të nenit 382, të LMD-së. 

 

Vendimin mbi shpenzimet procedurale, gjykata e mbështeti në harmoni me dispozitat e 

nenit 452.1 të LPK-së, dhe vendosi që e paditura t’ia kompensoj paditësve shumën prej 398.80 

€uro, e që kanë të bëjnë: për përpilimin e padisë shumën prej 156,oo €, për taksën gjyqësore 

shumën prej 40,oo €, për përfaqësim në një seancë shumën prej 202,80 €uro. 

 

GJYKATA THEMELROE GJAKOVË – DEGA RAHOVEC 

C.nr.515/20, më 07.04.2021 

 

  B. Profesional                                                                               Gjyqtari  

Armond Qmega                                                                          Betim Behluli    

 

 

 

UDHËZIM JURIDIK: Kundër këtij aktgjykimi është e lejuar ankesa në afat prej 7 ditëve 

     nga dita e pranimit. Ankesa dërgohet përmes kësaj gjykate, për 

     gjykatën e Apelit në Prishtinë – divizionit civil. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


