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Numri i lëndës: 2019:299348 

Datë: 21.10.2020 

Numri i dokumentit:     01213526 

C.nr.1615/19 

 GJYKATA THEMELORE NË FERIZAJ, Departamenti i Përgjithshëm, gjyqtari Habib 

Zeqiri, në çështjen juridike kontestimore sipas padisë së paditësve: B.H., A.H., S.Z., SH.B. dhe 

SH.Q., të cilët i përfaqëson me autorizim av. Arian Hetemi nga Lipjani, kundër të paditurës 

Komuna Ferizaj-Drejtoria e Arsimit, të cilën e përfaqëson me autorizim Sami Vranovci në 

çështjen juridike, për pagesën e pagave jubilare, kompensimin e shpenzimeve të ushqimit he 

kompensimin e shpenzimeve të udhëtimi, në prani të autorizuarit me zëvendësim të paditësve 

av. Valmir Marevci dhe përfaqësuesit të paditurës gjatë seancës së shqyrtimit kryesor të 

mbajtur më 21 tetor 2020, të njëjtën ditë  mori këtë: 

 

A K T GJ Y K I M 

 

I. APROVOHET e bazuar kërkesëpadia paditësve: B.H. nga fshati ........ komuna e Ferizajt, 

A.H. nga fshati ........ komuna e Ferizajt, S.Z. nga Fshati ........komuna e Ferizajt, SH.B. nga 

fshati ............, komuna e Ferizajt dhe SH.Q. nga fshati ............, komuna e Ferizajt, ashtu që 

DETYROHET e paditura Komuna Ferizaj-Drejtoria e Arsimit që paditësve në emër të pagave 

jubilare, në emër të shpenzimeve të ushqimit dhe të udhëtimit (për periudhën kohore 18 prill 

2017 deri më 11 mars 2020) t’u kompensoj shumat si në vijim: 

 

- Paditësit B.H., shumën e përgjithshme prej 2035.34 € (dymijë e tridhjetë e pesë euro e 

tridhjetë e katër cent) dhe atë në emër të 75 % të një page jubilare shumën prej 382.94 €, në 

emër të shpenzimeve të ushqimit për 612 ditë, shumën prej 1224.oo € dhe në emër të 

shpenzimeve të udhëtimit, shumën prej 428.40 €.  

 

- Paditësit A.H., shumën e përgjithshme prej 1718.56 € (njëmijë e shtatëqind e tetëmbëdhjetë 

euro e pesëdhjetë e gjashtë cent) dhe atë në emër të 50 % të një page jubilare shumën prej 

244.78 €, në emër të shpenzimeve të ushqimit për 609 ditë, shumën prej 1218.oo € dhe në emër 

të shpenzimeve të udhëtimit, shumën prej 255.78 €. 



 Numri i lëndës: 2019:299348 
 Datë: 21.10.2020 
 Numri i dokumentit: 01213526 
 

2 (6)  

 2
0

1
9

:2
9

9
3

4
9

 

 

- Paditësit S.Z., shumën e përgjithshme prej 1892.98 € (njëmijë e tetëqind e nëntëdhjetë e dy 

euro e nëntëdhjetë e tetë cent) dhe atë në emër të 50 % të një page jubilare shumën prej    

256.78 €, në emër të shpenzimeve të ushqimit për 606 ditë, shumën prej 1212.oo € dhe në emër 

të shpenzimeve të udhëtimit, shumën prej 424.20 €. 

 

- Paditëses SH.B., shumën e përgjithshme prej 1861.56 € (njëmijë e tetëqind e gjashtëdhjetë e 

një euro e pesëdhjetë e gjashtë cent) dhe atë në emër të 75 % të një page jubilare shumën prej 

382.94 €, në emër të shpenzimeve të ushqimit për 611 ditë, shumën prej 1222.oo € dhe në emër 

të shpenzimeve të udhëtimit, shumën prej 256.62 €.   

 

- Paditësit SH.Q., shumën e përgjithshme prej 1730.25 € (njëmijë e shtatëqind e tridhjetë euro 

e njëzetë e pesë cent) dhe atë në emër të 50 % të një page jubilare shumën prej 256.47 €, në 

emër të shpenzimeve të ushqimit për 609 ditë, shumën prej 1218.oo € dhe në emër të 

shpenzimeve të udhëtimit, shumën prej 255.78 €. 

 

Të gjitha këto me kamatë ligjore prej 8 % nga dita e marrjes së këtij aktgjykimi (08 tetor 2020) 

deri në pagesën definitive, në afat prej 7 (shatë) dite pas pranimit të këtij aktgjykimi. 

 

II. OBLIGOHET e paditura që paditësve, në emër të shpenzimeve të procedurës t’u paguaj 

paditësve shumën prej 737 € (shtatëqind e tridhjetë e shtatë euro) në afat prej 7 (shtatë) dite, 

pas pranimit të këtij aktgjykimi. 

 

III. REFUZOHET kërkesa e paditësve për shpenzime të procedurës përtej shumës së aprovuar 

në lartësi prej 1527.00 € (njëmijë e pesëqind e njëzetë e shtatë euro) si e pa bazuar. 

 

A r s y e t i m i 

 

Më datë 30 dhjetor 2019 2020, në këtë gjykatë paditësit: B.H., A.H., S.Z., SH.B. dhe SH.Q., 

përmes të autorizuarit të tyre av. Arian Hetemi nga Lipjani,  në këtë gjykatë kanë ushtruar padi, 

me të cilën kanë kërkuar që t’u aprovohet kërkesë padia ndaj të paditurës Komuna e Ferizajt-

Drejtoria Komunale për Arsim, për kompensimin pagës jubilare, kompensimin e shpenzimeve të 

ushqimit dhe kompensimin e shpenzimeve të udhëtimit.  
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Lidhur me këtë gjykata ka caktuar seancën gjyqësore më 29 korrik 2020, në të cilën përveç 

tjerash ka marrë aktvendim procedural, me të cilin është refuzuar propozimi i të autorizuarit të 

paditësve, për nxjerrjen e provës me ekspertizë financiare. Po ashtu gjykata ka vendosur që të 

obligohen paditësit që brenda afatit prej 7 (shtatë) dite të bëjnë precizimin e lartësisë së 

kërkesëpadisë, si dhe është obliguar i autorizuari i paditësve që brenda këtij afati t’i dorëzojë 

gjykatës adresat e vendbanimit të paditësve, ndërsa seanca e radhës ka qenë e caktuar të mbahej 

më 28 gusht 2020 (Lidhur me arsyet e këtij aktvendimi, do të theksohen gjatë rrjedhës së 

arsyetimit të këtij aktgjykimi). 

 

Në seancën e datës 28 gusht 2020, përveç të autorizuarve të palëve ndërgjyqëse, të pranishëm 

kanë qenë edhe paditësit, e që në atë seancë gjykata me aktvendim procedural e ka refuzuar 

propozimin e të autorizuarit të paditësve për nxjerrjen e provës me ekspertizë financiare, si dhe 

janë detyruar paditësit që brenda afatit prej 7 (shtatë) dite të bëjnë precizimin e kërkesëpadisë, në 

kuptim të lartësisë së saj.  

 

Pas këtij aktvendimi, i autorizuari i paditësve, po ashtu gjatë asaj seance gjyqësore ka kërkuar 

përjashtimin e gjyqtarit nga kjo çështje, duke theksuar se nuk ka qenë objektiv sa i përket 

propozimeve të tija në raport me paditësit, e që si rrjedhojë gjykata e ka ndërpre procedurën deri 

në vendosjen nga Kryetari i Gjykatës, lidhur me këtë propozim. 

 

Kryetari i Gjykatës, me aktvendimin e datës 01 shtator 2020 e ka refuzuar si të pa bazuar 

kërkesën e të autorizuarit të paditësve, për përjashtimin e gjyqtarit nga kjo çështje kontestimore, 

e pas pranimit të këtij aktvendimi i autorizuari i paditësve ka dorëzuar në gjykatë më 25 shtator 

2020 parashtresën me të cilën ka bërë precizimin e lartësisë së kërkesëpadisë, për të gjithë 

paditësit. 

 

 Pas kësaj, gjykata ka caktuar dhe mbajtur seancën e shqyrtimit kryesor më 21 tetor 2020, në të 

cilën i autorizuari i paditësve, ka mbetur pranë kërkesëpadisë së paditësve, respektivisht pranë 

precizimit të kërkesëpadisë të datës 25 shtator 2020 duke theksuar mes tjerash se kërkesa e 

paditësve mbështetet në Kontratën Kolektive të datës 18 prill 2017, respektivisht neni 35 par.7 

dhe 8, me të cilën e paditura obligohet që ta zbatojë këtë kontratë, duke i propozuar gjykatës që 

kërkesëpadinë e paditësve ta aprovojë si të bazuar. I ka kërkuar shpenzimet e procedurës në 

lartësi prej 2264.00 € dhe atë për përpilimin e padisë 312 €, për precizim të kërkesëpadisë 312 €, 

për pjesëmarrje në 4 seanca gjyqësore nga 405 € dhe për taksë gjyqësore 20 €. 
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Përfaqësuesi i autorizuar i të paditurës në seancën e shqyrtimit gjyqësorë, ka mbetur pranë 

përgjigjes në padi, duke e kundërshtuar pjesërisht kërkesëpadinë e precizuar vetëm sa i përket 

pagës jubilare karshi paditësve S.Z. dhe SH.Q., duke theksuar se bazuar në dispozitën  e nenit 35 

par.8 ku është precizuar në mënyrë konkrete çështja e së drejtës së përfitimit të pagës jubilare e 

cila paraparë se kjo e drejtë përfitohet në kohën e përvjetorit prej 10 vite, 20 vite, 30 vite dhe 40 

vite, sipas provave të cilat nuk janë kontestuese nga shkresat e lëndës vërtetohet fakti se 

përvjetorin e 10, 20 dhe 30 viteve, paditësit e kanë arritur në kohën kur kontrata kolektive nr.24 

të datës 18 prill 2017, nuk ka qenë në fuqi dhe kjo kontratë në asnjë dispozitë nuk ka paraparë 

prodhimin e efekteve juridike në mënyrë retroaktive me çka kësaj kërkese i mungon baza 

juridike. Lidhur me kërkesën për shpenzime të procedurës, këtë kërkesë e ka kundërshtuar me 

arsyetimin se, që në seancën përgaditore nuk kanë qenë kontestuese provat të cilat janë paraqitur 

nga palët paditëse, ngase ato janë lëshuar nga organi kompetent. 

 

Gjykata ka bërë shqyrtimin e provave në seancën gjyqësore të datës 08 tetor 2020 dhe atë janë 

lexuar: Kontrata e punës për të gjithë paditësit; Listat e pagave;Vërtetimet për përvojën e punës; 

Dëshmi e lëshuar nga Sh.M.Ekonomike ‘’................’’ për ditët në punë për paditësit; Certifikatat 

e vendbanimit për paditësit; Çmimorën e lëshuar nga ‘’..........’’ e datës 21.05.2020; Kuponët 

fiskal. 

 

Gjykata duke i vlerësuar provat një nga një dhe të gjitha së bashku në kuptim të nenit 8 të 

LPK-së  ka konstatuar se kërkesë padia e paditësve është e  bazuar, për arsyet si në vijim: 

Lidhur me këtë çështje gjykata ka caktuar drejtpërdrejt seancën kryesore edhe pse në parim 

seancë përgaditore është e detyrueshme. Neni 401 i LPK-së-së, parasheh ‘’Seanca përgaditore 

është e detyrueshme, përveçse në rastet në të cilat gjykata........nga shkaku i 

pandërlikueshmërisë së kontestit vjen në përfundim se nuk ka nevojë të konvokohet seanca 

përgatitore’’.  

Bazuar në faktin se, kërkesëpadia e paditësve ka të bëjë realizimin e pagave jubilare dhe 

kërkesën për kompensim të shpenzimeve të ushqimit e që kontestet e tilla sipas përmbajtjes së 

padisë, përgjigjes në padi, por edhe sipas praktikës gjyqësore nuk rezultojnë të jenë të 

komplikuara, andaj edhe është vendosur që të procedohet drejtpërdrejt në seancën e shqyrtimit 

kryesor, me qëllim gjykimi të jetë më efikas dhe ekonomikisht i arsyeshëm, si dy parime të 
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përcaktuara në nenin 10 par.1 të LPK-së, e që në fakt kjo dispozitë e obligon gjykatën të bëjë 

përpjekje që procedura të zhvillohet pa zvarritje dhe me sa më pak shpenzime.  

 

Nuk ka qenë kontestuese mes palëve që paditësit janë në marrëdhënie të punës tek e paditura si 

mësimdhënës, sikur që nuk kanë kontestuese pothuajse gjitha provat e prezantuara nga 

paditësit, përmes të autorizuarit të tyre, e që mbi bazën e atyre provave është bërë edhe 

precizimi i lartësisë së kërkesëpadisë nga i autorizuari i paditësve, e për të cilën përfaqësuesi i 

të paditurës nuk kishte kundërshtime substanciale për tu konsideruar kundërshtim real karshi 

kërkesëpadisë së paditësve. Andaj në këtë shqyrtim gjyqësorë paditësit e kanë bërë të 

besueshëm dhe të themeltë kërkesëpadinë e tyre, me çka gjykata ka vendosur si në dispozitiv të 

këtij aktgjykimi. 

 

Sa i përket bazës juridike të kërkesëpadisë, e njëjta ka rezultuar  të jetë e bazuar në bazë të 

Kontratës Kolektive e Arsimit në Kosovë në 24 të datës 18.04.2017, e nënshkruar mes Sindikatës 

së Bashkuar të Arsimit, Shkencës dhe Kulturës (SBASHK) dhe Ministrisë së Arsimit, Shkencës 

dhe Teknologjisë (MASHT) me anë të cilës, mes tjerash, punëdhënësi (në këtë rast Drejtoria 

Komunale e Arsimit-Komuna e Ferizajt) konkretisht neni 35 paragrafi 5, 7 dhe 8 i kontratës 

obligohet që punëmarrësve tu sigurohet shpenzimet e udhëtimit, shpenzimet e ushqimit si dhe 

punëmarrësit për çdo periudhë kohore jubilare gëzojnë të drejtën e pagës jubilare me përqindje, 

varësisht nga përvoja e punës. Në këtë rast gjykata ka vendosur si në dispozitiv të këtij 

aktgjykimi, duke e aprovuar kërkesëpadinë e paditësve dhe njëkohësisht duke e obliguar të 

paditurën që paditësve t’ua kompensoj shumat të përshkruar po ashtu si në dispozitiv, bazuar në 

provat e administruara në këtë shqyrtim gjyqësorë, e që në fakt nuk ishin kontestuese nga ana e 

të paditurës, ngase provat janë të lëshuara pikërisht nga e paditura (shkolla ku paditëset punojnë) 

 

Sa i përket pretendimit të përfaqësuesit të autorizuar të paditurës se paditësja e parë në kohën e 

arritjes së viteve jubilare e ka arritur para se Kontrata Kolektive të jetë e nënshkruar mes palëve, 

për gjykatën një pretendim i tillë rezulton të jetë i pa qëndrueshëm dhe i pa bazuar dhe nuk gjen 

mbështetje sipas asaj kontrate.  

 

Vendimin për kamatëvonesë, gjykata ka vendosur  që të llogaritet nga dita e marrjes së këtij 

aktgjykimin deri në pagesën definitive, në kuptim të nenit 382 të LMD-së. 
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Lidhur me vendimin mbi shpenzimet e procedurës, gjykata ka vendosur si në dipsozitiv të këtij 

aktgjykimi, duke e obliguar të paditurën që paditësve t’ua kompensoj shumën prej 737 €, dhe 

atë për përpilim të padisë 312 €, për pjesëmarrje në seancë gjyqësore 405 € dhe për taksë 20 €, 

duke u bazuar në dispozitën e nenit 452 par.1 të LPK-së, në ndërlidhje me Rregulloren për 

Tarifat e Avokatëve në fuqi. 

Ndërsa gjykata e ka refuzuar kërkesën për shpenzime të procedurës, përtej shumës së aprovuar, 

si të pa bazuar, sepse nga arsyet e lartë cekura, gjykata që në fillim të këtij shqyrtimi i është 

referuar dispozitave ligjore që kanë të bëjnë me thjeshtëzimin e procedurës, andaj edhe është 

vendosur që të caktohet seancë gjyqësore drejtpërdrejt (edhe pse është shmang kjo mënyrë e 

qasjes, me insistimin këmbëngulës të autorizuarit të paditësit për nxjerrjen e provës me 

ekspertizë financiare, gjë që gjykata nuk e ka vlerësuar të bazuar propozimin e tillë). Paditësit 

që në fillim të procedurës kanë mundur ta bëjnë precizimin e kërkesëpadisë lidhur me lartësinë 

e saj, ashtu siç e kanë bërë para seancës kryesore të datës 21 tetor 2020.  

Për më tepër i autorizuari i paditësve nuk e ka bindur gjykatën se e ka pasur të vështirë apo të 

pa mundur sigurimin e provave për ta bërë precizimin e kërkesëpadisë sa i përket përcaktimit të 

lartësisë së saj, e që pastaj gjykata sipas autorizimeve ligjore do të mundej ta lehtësonte 

rrjedhën e procedurës për sigurimin e provave. Çdo seancë gjyqësore e mbajtur, nuk nënkupton 

apriori që kërkesa për shpenzime të procedurës duhet të aprovuar me bindjen e suksesit të 

gjykimit të çështjes kryesore, ngase duhet vlerësuar edhe aspekti i ‘’kontributit’’  që kanë 

krijuar shpenzime.  Në këtë kuptim dispozita e nenit 450 të LPK-së, ka përcaktuar ‘’Secila palë 

paraprakisht vetë i bartë hatxhimet që i ka shkaktuar me veprimet e veta procedurale’’.   

 

Nga sa u tha më lartë është vendosur si në dispozitiv të këtij aktgjykimi. 

 

GJYKATA THEMELORE NË FERIZAJ, 

C.nr.1615/19 më 21 tetor 2020 

                                                                                                                   Gjyqtari, 

                                                                                                               Habib Zeqiri 

 

 

 

KESHILLA JURIDIKE, kundër këtij aktgjykimi është e lejuar ankesa në afatin prej 7 (shtatë) 

dite, nga dita e pranimit Gjykatës së Apelit të Kosovës, përmes kësaj gjykate. 

 


