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Numri i lëndës: 2020:088775 

Datë: 21.05.2021 

Numri i dokumentit:     01799782 

 

 

C.nr.1221/20 

GJYKATA THEMELORE NË FERIZAJ,  Departamenti i Përgjithshëm, me gjyqtarin 

Ardian Ajvazi dhe zyrtaren ligjore Ardita Tasholli, në çështjen juridike të paditësit P.J nga 

Shtimja, të cilët me autorizim e përfaqëson avokati Arian Hetemi nga Lipjani, kundër të 

paditurës Ministria e Arsimit Shkencës dhe Teknologjisë-Agjencia për Arsim dhe aftësim 

Profesional dhe Arsim për të Rritur me sëlli në Prishtinë, lidhur me kompensimin e 

shpenzimeve të udhëtimit, vlera e objektit të kontestit 509.60 Euro, me datë 07.05.2021 merr 

këtë: 

 

A K T GJ Y K I M 

 

APROVOHET në tërësi kërkesëpadia e paditësit P.J nga Shtimja dhe DETYROHET e 

paditura Ministria e Arsimit Shkencës dhe Teknologjisë-Agjencia për Arsim dhe aftësim 

Profesional dhe Arsim për të Rritur me sëlli në Prishtinë që t’ia paguaj paditësit shumën prej 

509.60 Euro në emër të shpenzimeve të udhëtimit në relacionin Shtime-Ferizaj dhe anasjelltas 

(0.50 Euro + 0.50 Euro = 1.00 Euro x 728 ditë = 728.00 Euro, ndërsa 70% i kësaj të fundit 

është 509.60 Euro), për periudhën 18.04.2017 deri më datën 31.07.2020 si dhe shpenzimet e 

procedurës në shumën prej 259.20 Euro, me kamat prej 8%, e cila do të llogaritet nga dita e 

nxjerrjes së këtij Aktgjykimi e deri në pagesën definitive, në afat prej 7 ditësh pas pranimit të të 

njejtit, nën kërcënimin e përmbarimit të detyrueshëm. 

 

A r s y e t i m i 

 

 Paditësit përmes të autorizuarit të tij me datë 28.07.2020 në këtë Gjykatë ka parashtruar 

padi kundër të paditurës, lidhur me kompensimin e shpenzimeve të udhëtimit.  

 

            Paditësit përmes të autorizuarit të tij në padi dhe seancat e mbajtura ka theksuar se është 

në marrëdhënie të rregullt të punës tek e paditura, ëprkatësisht në Qendrën e Kompetencës në 

Ferizaj në cilësinë e punëtorit teknik. Paditësi për çdo ditë të punës udhëton nga Shtimje në 

Ferizaj në të dy drejtimet dhe atë disa kilometra, ndërsa në bazë të nenit 35 të Kontratës 

Kolektive të datës 18.04.2017 paragrafi 5, paditësi i takon kompensimi për shpenzime të 

udhëtimit dhe atë 70% e biletës së trafikut. Në fjalën e fundit i propozoj Gjykatës që 

kërkesëpadinë e paditësit ta aprovonë në tërësi si të bazuar, pasi që është vërtetuar baza juridike 
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e saj dhe lartësia, po ashtu kërkojë shpenzimet e procedurës kontestimore në shumën prej 

363.20 Euro. 

 

E autorizuara e të paditurës në përgjigje në padi ka kundërshtuar kërkesëpadinë e 

paditësit. Paditësi nuk ka dëshmuar me prova udhëtimin nga shtëpia tek vendi i punës. Kontrata 

kolektive përcaktontë drejtat e posaçme për mësimdhënës, ndërsa paditësi është punëtor teknik. 

Për realizimin e kësaj të drejtë nuk ekzistojnë mundësitë financiare. Padia e paditësit është e 

pas afatshme sipas nenit 78 dhe 79 të Ligjit të Punës, ndërsa siopas nenit 87 të gjitha kërkesat 

nga marrëdhënia e punës në para parashkruhet për 3 vjet. Gjatë vitit 2020 mësimdhënësit nuk 

kanë punuar dhe e paditura nuk ka detyrim përmbushjen e kësaj kërkese. 

 

           Gjykata me qëllim të vërtetimit të drejtë të gjendje faktike të kësaj  çështje, për aq sa 

palët ndërgjyqëse përmbushin detyrimin e tyre për t`i parashtruar ato, në kuptim të nenit 7.1 të 

LPK-së, ka administruar një sërë provash: Kontrata e vitit 2016, përmes së cilës vërtetohet 

edhe ashtu fakti jo kontestues ndërmjet palëve se paditësit është e punësuar në Agjencinë e 

Arsimit dhe Aftësimit Profesional dhe Arsimit për të Rritur në Ferizaj në pozitën punëtor 

sigurimi; vërtetimin e datës 17.12.2019, përmes së cilit vërtetohet fakti se paditësi tek e 

paditura punon në punë dhe detyrat e punës punëtor sigurimi; kuponi fiskal i datës 23.07.2020, 

përmes së cilit vërtetohet fakti me rëndësi se një biletë autobusi kushton 0.50 Euro; certifikata e 

vendbanimit e datës 06.01.2020, përmes së cilës vërtetohet fakti se paditësi vendbanimin e tij e 

ka në Rr.” ’’...’’  nr. ’’...’’  Shtime dhe vërtetimin për periudhën 18.04.2017 deri më 31.07.2020 

lëshuar nga e paditura, paditësi ka vijueshmëri në punë 728 ditë. 

 

 Gjykata pas vlerësimit të pohimeve të palëve dhe provave të lartë cekura, në kuptim të 

nenit 8 të LPK-së, me kujdes dhe me ndërgjegje ka çmuar çdo provë veç e veç dhe të gjitha ato 

së bashku dhe ka gjetur se kërkesëpadia e paditësve është në tërësi e bazuar. 

 

 Gjykata konstatoj faktin me rëndësi se paditësi në bazë të kontratës kolektive neni 35.5 i 

takon e drejta e kompensimit të udhëtimit në vlerën e 70% të biletave të trafikut urban. Gjykata 

ka vlerësuar se paditësi ju takon e drejta e kompensimit në vlerën e biletave (70%) të 

vendbanimeve të Komunës së Ferizajt, që hyjn fshatrat nën kufit administrativ të Komunës së 

Ferizajt, që në rastin konkret kemi vlerën e biletës prej 0,50 Euro një drejtim, nga secili fshatë 

më i largën që kalojnë paditësit deri tek vendi i tij i punës në Ferizaj. Paditësi udhëton nga 

Shtimja në Ferizaj, ndërsa bileta një drejtim në këtë relacion është 0.50 Euro (0.50 Euro + 0.50 

Euro = 1.00 Euro x 728 ditë = 728.00 Euro, ndërsa 70% i kësaj të fundit 509.60 Euro), për 

periudhën 18.04.2017 deri më datën 31.07.2020. 

 

Gjykata vlerëson se paditësit i takon e drejta e kompenzimit të shpenzimve të udhëtimit, 

bazuar në nenin 35 të Kontratës Kolektive të Arsimit të datës 18.04.2017. në nenin nenin 2 të 

kësaj kontrate paragrafi 1.1. përcaktohet se e njëjta është e zbatueshme për të gjithë të 

punësuarit në institucionet publike dhe private të Arsimit Parauniversitar, parashkollor, fillor, 

të mesëm të ulët dhe të mesëm të lartë, shkolla speciale e qendra të kompetencës. Pra nga kjo 

shihet se e paditura në cilësinë e punadhënëses dhe paditësi në cilësi të punëmarrësit të drejtat 

dhe detyrimet nga marrëdhënia e punës i janë përcaktuar edhe me këtë kontratë, përveq 
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dispozitave të tjera të ligjit të punës dhe të dispozitave të tjera pozitive. Gjykata ka vlerësuar se 

kërkesëpadia e paditësit është në tërësi e bazuar. Në bazë të Kontratës Kolektive të vitit 2017 

paditësi ka në kompensimin e udhëtimit konformë ditëve të pranisë dhe udhëtimit për vendin e 

punës, përkatësisht 70% të lartësisë së biletës dy drejtime. Në bazë të vërtetimit mbi 

vijueshmërinë në punë të paditësit për periudhën kontestuese është vërtetuar se i njëjti ka qenë 

prezent në vendin e punës 728 ditë, ndërsa bileta një drejtim nga Shtimja në Ferizaj kushton 

0.50 Euro (0.50 Euro + 0.50 Euro = 1.00 Euro x 728 ditë = 728.00 Euro, ndërsa 70% i kësaj të 

fundit është 509.60 Euro), për periudhën 18.04.2017 deri më datën 31.07.2020. 

 

Pagat e shërbyesve civilë, sektorit të arsimit, i shëndetësisë etj, financohen nga buxheti i 

Republikës së Kosovës dhe Komuna Ferizaj është organizatë buxhetore e nivelit lokal, po ashtu 

e paditura pranon edhe grande të ndryshme dhe të hyra vetanake. Kontrata Kolektive e lidhur 

ndërmjet SBASHK dhe Ministrisë së Arsimit dhe Teknologjisë (Qeveria e Republikës së 

Kosovës) prodhon efekte juridike nga data e lidhjes së saj 18.04.2017 dhe e paditura si 

organizatë buxhetore e nivelit qëndror është e detyruar t’ia paguaj paditësit shumën si në 

dispozitivin e këtij Aktgjykimi. 

 

Baza ligjore: Ligji i Punës nenet 10; 55 dhe 90, Kushtetuta e Republikës së Kosovës 

nenet 22; 24; 31; 32; 49 dhe 54, Konventa për Mbrojtjen e të Drejtave të Njeriut dhe të Lirive 

Themelore neni 6 dhe Kontrata Kolektive e Arsimit në Kosovë neni 35. 

 

Gjykata sa i përket kamatës është bazuar në nenin 382 të LMD-së. 

 

Gjykata sa i përket shpenzimeve të procedurës është bazuar në nenin 452 të LPK-së dhe 

Tarifën e Odës së Avokatëve dhe atë 104.00 Euro për parashtrimin e padisë; 20.00  Euro taksë 

dhe 135.20 Euro për një seancë të mbajtur. Paditësit nuk i është njohur shpenzimi për 

precizimin e padisë për arsye Gjykata vlerëson se në momentin e dorëzimit të padisë me datë 

28.07.2020 paditësi ka pasur detyrim ta parashtrojnë atë bazuar në nenin 253 të LPK-së. 

Qëllimi i tij është krijimi i shpenzimeve të panevojshme dhe dëmtimi i të paditurës. 

 

Gjykata vërtetoi se janë plotësuar të gjitha kushtet ligjore për të vendosur si në 

dispozitiv të këtij Aktgjykimi, e duke u bazuar në nenin 143 të Ligjit për Procedurën 

Kontestimore. 

GJYKATA THEMELORE NE FERIZAJ 

C.nr.1221/20 më datë 07.05.2021 

          Gjyqtari, 

        Ardian Ajvazi 

 

KËSHILLA JURIDIKE: Kundër këtij aktgjykimi është e lejuar ankesa në afat prej 7 

ditësh, pas pranimit të kopjes së tij, në Gjykatën e Apelit të Kosovës në Prishtinë, e të 

dorëzohet përmes kësaj Gjykate. 

 
 
 


