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Numri i lëndës: 2019:292791 

Datë: 07.04.2021 

Numri i dokumentit:     01670995 

                              C.nr.665/2019 

 

GJYKATA THEMELORE NË GJILAN - DEGA NË VITI, Departamenti i 

Përgjithshëm - divizioni civil, gjyqtari Alush Sinani me zyrtaren ligjore Lumturije Fetahu, në 

çështjen juridike të paditësit N.N nga  fshati  Gërmovë Komuna e Vitisë, të cilin e përfaqëson 

me  autorizim   Malsore Halili avokate  nga Vitia,  kundër të paditurës Komuna e Vitisë, të 

cilën e përfaqëson i autorizuari Ekrem Shabani, zyrtar i zartë në DKA-së në Viti, me objekt 

kontesti  kompensimi i pagave jubilare, shpenzimeve  të ushqimit dhe shpenzimeve të 

udhëtimit,  vlera e objektit:1,987.01 Euro,  pas mbajtjes së shqyrtimit kryesor dhe jopublik / 

për shkak të pandemisë Covid -19/  të mbajtur me datë 24.03.2021, merr këtë; 

 

 

A  K  T  G J  Y  K  I  M 

 

I. Aprovohet si e bazuar me ligj,  kërkesëpadia e paditësit N.N nga  fshati  Gërmovë 

Komuna e Vitisë dhe detyrohet e paditura Komuna e Vitisë, që paditësit  t’ia paguaj në emër të 

shpërblimit jubilar për 13 vite të përvojës së punës në vlerë prej 50%, të një (1) page bazë,  

shumën e të hollave në lartësi prej 210.50€ euro si dhe  në emër të kompensimit për ushqimin 

gjatë punës për periudhën: Prill, Maj, Qershor të vitin 2017, vitit shkollor 2017-2018 (Shtator-

Qershor), 2018/2019 (Shtator-Qershor), 2019/2020 ( Shtator-Dhjetor), dhe 2020/2021 deri me 

22.01.2021 për 658 ditë të pranisë në punë t’ia paguaj shumën prej 1,316.00 €,  dhe si dhe  

shumen e të hollave në lartësi prej 460.60€, në emër të shpenzimeve të udhëtimit për 70% të 

biletes  së udhtimit për periudhen e lartëcekur, e në shumë të përgjithshme prej 1,987.01 euro, 

duke e llogaritur kamatën prej 8% nga data  e marrjes së akgjykimit e deri në pagesën 

definitive, të gjitha në afat prej 7 ditësh pas ditës së  pranimit të këtij Aktgjykimi, nën pasojat e 

përmbarimit të dhunshëm ligjor. 

 

II. Detyrohet e paditura Komuna e Vitisë, që paditësit t’ia kompensoj shpenzimet e 

procedurës konestimore në lartësi prej 270 €, në afat prej 7 ditë, pas ditës së pranimit të  këtij 

Aktgjykimi. 

 

A  s  y  e  t  i  m 

 

 

Paditësi, N.Nnga fshati Gërmovë K.Viti, përmes përfaqësueses se saj av.Malsore Halili 

në këtë Gjykatë ka ushtruar padi ndaj të paditurës Komuna e Vitisë, me të cilen ka kërkuar që 

të detyrohet e paditura që paditësit  t’ia paguaj në emër të shpërblimit jubilar për 13 vite të 

përvojës së punës në vlerë prej 50%, të një (1) page bazë,  shumën e të hollave në lartësi prej 

210.50€ euro,  në emër të kompensimit për ushqimin gjatë punës për periudhën: Prill, Maj, 

Qershor të vitin 2017, vitit shkollor 2017-2018 (Shtator-Qershor), 2018/2019 (Shtator-
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Qershor), 2019/2020 (Shtator-Dhjetor), dhe 2020/2021 deri me 22.01.2021 për 658 ditë të 

pranisë në punë t’ia paguaj shumën prej 1,316.00 €,  si dhe  shumen e të hollave në lartësi prej 

460.60€, në emër të shpenzimeve të udhëtimit për 70% të biletes  së udhtimit, për periudhen e 

lartëcekur, e në shumë të përgjithshme prej 1,987.01 euro, duke e llogaritur kamatën prej 8% 

nga data  e marrjes së akgjykimit e deri në pagesën definitive, të gjitha në afat prej 7 ditësh pas 

ditës së  pranimit të këtij Aktgjykimi, nën pasojat e përmbarimit të dhunshëm ligjor.  

Përfaqësuesja e  paditësit ka kërkuar edhe shpenzimet e procedurës duke i specifikuar 

ato. 

Përfaqësuesja e paditësit  me parashtresen e datës 19.03.2021-të dorzuar në  këtë 

gjykatë  ka precizuar kërkesat e paditësit dhe ka kërkuar si të tilla të vendosen nga ana e 

Gjykatës. 

 

Përfaqësuesi me autorizim i të paditurës,  e ka kundërshtruar  kërkesëpadinë e paditësit 

si të pabazuar me ligj, pasi që DKA-Komuna e Vitisë, nuk është përgjegjëse që nuk janë 

siguruar mjetet financiare që rrjedhin nga kontrata kolektive e nënshkruar nga Qeveria e 

Kosovës dhe SBASHK-u. Po ashtu ka deklaruar se paditësi është  në marrdhënie pune dhe në 

sistemin e pagave  dhe nuk humbë asgjë deri sa të sigurohen mjetet financiare për këtë destinim 

nga Qeveria e Republikës së Kosovës, ngase Komuna nuk ka buxhet për ti paguar këtë 

benificione sipas kontratës kolektive. 

Gjykata analizoi secilën provë veç e veç dhe të gjitha së bashku si në kuptim të nenit 8 

të LPK-së dhe vërtetoi se kërkesëpadia e paditësit  është e bazuar me ligj, ashtu që   vendosi si 

në pikën e parë të dispozitivit të këtij Aktgjykimi, duke i’a aprovuar kërkesën e paditësit  edhe 

sa i përket shpërblimit jubilar, konform përvojes së punës,  shpenzimet për ushqim dhe 

shpenzimet e udh ëtimit konform ditëve të pranisë së tyre në punë, duke u bazuar në nenin 35,  

paragrafi  8.4 i Kontratës  Kolektive të Arsimit në Kosovë / Kontrata nr. 24 e dt. 18.04.2017/  

ngase në nenin përkatës në mënyrë shprehimore është përcaktuar se  ,,Punëtorët (antarë të 

SBASHK-ut) në vitin  jubilar të punësimit përfitojnë shpërblimin jubilar nga punëdhënsi i 

fundit, në vlerë: për 10 vite të përvojës së punës shpërblimin 50% të një page bazë, për 20 vite 

të përvojës së punës shpërblimin 75% të një page bazë ...,, kurse në bazë të nenit 35.parag 7 të 

Kontratës, në mënyrë shprehimore është përcaktuar se ,,të punësuarve,u sigurohet kompensim 

për ushqim gjatë punës, për ditëtë e pranisë në punë. Vlera e kompenzimit të shpenzimit të  

ushqimit në punë, për një ditë pune është dy /2/ € për të punësuarit që kanë mardhënien e 

punës primare në institucionet arsimore, kurse nenit 35 paragrafi 5 të Kontratës  në mënyrë 

shprehimore është përcaktuar se ,, Punonjësit e arsimit që udhëtojnë në vendbanimet e 

komunës përkatëse ku punojnë i paguhen shpenzimet e rrugës 70% të biletave të trafikut urban. 

 

Gjykata konstatoi se në mes të palëve ndërgjyqëse nuk është kontestues fakti se paditësi 

është mësimdhënës  tek e paditura  dhe ka përvojë të punës mbi trembëdhjet  /13/ vite, ngase 

një fakt të tillë e konfirmon, Lista e pagave, lëshuar nga Drejtoria e Financave në emër të 

paditësit  me numer EM00110496,  Vërtetimi me numer të prot. 457, datës 12.11.2019 si dhe 

Vërtetimi me numer të prot.31, datës 03.02.2021 të lëshuara nga SHFMU,,Mirali Sejdiu’’ në 

Goshicë, dhe vërtetimi numer 152/01, datës 20.11.2019, të lëshuara nga SHFMU,,Dëshmorët e 

Lubishtës ’’  në Lubishtë. 

 

Poashtu, nuk është kontestuese në mes palve ndërgjyqëse as  kërkesa  për shujtat ditore 

nga 2 euro në ditë si dhe prania e mësimdhënësit në punë për 658 ditë si dhe lartësia e 

shpërblimit prej 1,316.00 €, ngase këtë fakt e konfirmon Vërtetimet e lëshuar me numer të 

prot.31, datës 03.02.2021 nga  Drejtori i SHFMU,, Mirali Sejdiu’’ në Goshicë, e poashtu nuk 

është kontesues  as fakti se  paditësi si mësimdhënës udhëton nga fshati  Gërmovë  Komuna e 

Vitisë  deri në  fshatin Goshicë që në bazë të  kuponit   të biletës së udhëtimit të lëshuar nga 
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kompania transportuese të udhëtarve për rajonin e Vitisë NTP,,Euro Tursë’’, qmimi për një 

biletë  Gërmovë-Goshicë,  kushton 0.50€ dhe bileta kthyese poashtu 0.50€, pra nga  një euro në 

ditë, që në total kur të llogaritet ky çmim me ditët e pranisë në punë prej 658 ditë, merr shumen 

në lartësi  prej 460.60€, €, për 70% të qmimit të udhëtimit. Këto fakte i konfirmon Vërtetimi  i 

kompanive të udhëtarve dhe Certifikata e vendbanimit B 10288122 e datës 28.10.2020. 

 

Gjykata konstaton se paditësi ka shtjerur mjetet e brendshme juridike duke iu drejtuar 

me kërkesë të paditurës për kompenzimin e kërkesave nga marëdhënia e punës, por që e 

paditura në përgjigjje në kërkesë i ka refuzuar pretendimet e paditësit me arsyetim se nuk kanë 

mjete buxhetore për këtë destinim. 

 

Andaj , Gjykata duke u bazuar në një gjendje të tillë faktike të pakontestuar e konform 

nenit 35.5, 35.7 dhe 8 të Kontratës Kolektive të Arsimit në Kosovë/ Kontrata nr. 24 e dt. 

18.04.2017/  gjykata e ka aprovuar kërkesëpadinë e paditësit të precizuar sipas parashtresës të 

dorzuar  me 19.03.2021 si të bazuar me ligj, ngase në mardheniet e detyrimeve debitori dhe 

kreditori kanë detyrime që me ndërgjejëje dhe pa vonesë  ti  përmbushin detyrimet reciproke e 

në rast të mospërmbushjes lindë e drejta e kreditorit që të kërkoj nga debitori, pos përmbushjen 

e detyrimit edhe dëmin eventual që pëson kreditori për shkak të vonesës.  Një detryim i tillë 

shprehimsiht është përcaktuar në nenin 245 të LMD, /Ligji nr. 04/L-077, date10 maj 2012 /, 

citat ,,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. 2. Kur debitori nuk e përmbush detyrimin ose vonohet 

me përmbushjen e tij, kreditori ka të drejtë të kërkojë edhe shpërblimin e dëmit që ka pësuar 

për këtë shkak. 

 

Lidhur me kërkesën për kamatë ligjore, Gjykata vendosi duke u bazuar në Ligjin mbi 

Marrëdhëniet e Detyrimeve NR.04/L-077, i cili detyrim rrjedhë nga neni 382, i cili 

shprehimisht përcakton se “Debitori që vonon në përmbushjen e detyrimit në të holla debiton, 

përpos borxhit kryesor, edhe kamatën, 2. Lartësia e kamatëvonesës është tetë përqind (8%) në 

vit, përveç nëse parashihet ndryshe me ligj të veçantë’’.   

 

      Gjykata nuk i mori për bazë pretendimet e të paditurës se ajo nuk ka të siguruar buxhet për 

këto lloje të beneficioneve në paga për mësimdhënësit e saj, ngase pretendimet e tilla janë 

irelevante në vendosjen meritore të qështjes. 

 

Ndërsa vendimin për shpenzimet e procedurës Gjykata e bazoi në nenin 452.1 dhe 463, 

të LPK-së, duke marrur parasysh suksesin e paditësit në kontest, ashtu që e detyroi të padituren 

që t’ia kompensoj shpenzimet në lartësi prej prej 270 €, në afat prej 7 ditë pas ditës së pranimit 

të  këtij Aktgjykimi edhe ate për përpilimin e padisë  shumen prej 104 €,taksa gjyqësore në 

lartësi prej 31€,  për një përfaqësim gjyqësor të avokatit 135 €. 

 

Pjesa tjetër e kërkesës së paditësit në lartësi prej 160 për ushtrimin e kërkesës dhe 

precizimin e  padisë,është refuzuar nga ana e Gjykatës,  ngase Gjykata palës gjyqituese ia njeh 

vetem shpenzimet gjyqësore konform nenit 453 të LPK, e jo edhe ato të krijuara jashtë 

procedurës gjyqësore, kurse parashtresa për  precizimin e  padisë nuk kompensohet dhe nuk 

hynë në shpenzimet gjyqësore, ngase një kërkesë e tillë mund të bëhet në seancë gjyqësore. 
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Nga siç u tha më lartë, gjykata vendosi si në dispozitiv të këtij aktgjykimi. 

 

 

GJYKATA THEMELORE GJILAN  - DEGA E GJYKATËS VITI  

DEPARTAMENTI I PËRGJITHSHËM – DIVIZIONI CIVIL 

2019:292791, 24.03.2021 

 C.nr. 665/2019 

    

                                                                            G j y q t a r i 

                                            Alush Sinani  

 

 

Udhëzim mbi Mjetin Juridik: kundër këtij aktgjykimi mund të ushtrohet ankesë në 

Gjykatën e Apelit në Prishtinë, në afat prej 7 ditësh, pas ditës së pranimit, përmes kësaj 

Gjykate. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


