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Numri i lëndës: 2021:089470 

Datë: 07.04.2022 

Numri i dokumentit:     02895565 

 

C.nr.893/21 

GJYKATA THEMELORE NË FERIZAJ, Departamenti i Përgjithshëm, gjyqtarja Mirlinda 

Bytyqi Rexhepi, në çështjen juridike kontestimore sipas padisë së paditësit I.Xh.nga fshati .... 

Komuna  Shtime, të cilin e përfaqëson me autorizim av.Labinot Buzuku nga Prishtina, kundër 

të paditurës Komuna e Shtimes - Drejtoria e Arsimit, të cilën e përfaqëson me autorizim 

Lulzim Muharremi nga Shtimja, për çështjen juridike kompensim i shpenzimeve të ushqimit 

dhe pagës jubilare, në seancën e mbajtur me datë 24 mars 2022 mori,  ndërsa me datë 7 prill 

2022 përpiloi me shkrim këtë :  

 

A K T GJ Y K I M 

 

I.REFUZOHET në tërësi kërkesëpadia e paditësit  I.Xh.nga fshati .. Komuna  Shtime si e pa 

bazuar, me të cilën ka kërkuar që të DETYROHET e paditura Komuna e Shtimës që paditësit 

I.Xh.ti paguaj shumën e përgjithshme prej 1,433€, dhe atë në emër të shpërblimit jubilar për 30 

vite ti paguaj shumën prej 939€, si dhe në emër të shujtës ditore për 247 ditë pune për vitin 

2018 ti paguaj 494 €, me kamat ligjore prej 8% nga data e parashtrimit të padisë 17.05.2021 

deri në pagesën definitive si dhe shpenzimet e procedurës kontestimore në shumë të 

përgjithshme prej 259€, të gjitha këto në afat prej 7 ditësh, pas plotfuqishmërisë së këtij 

aktgjykimi, nën kërcënimin e përmbarimit. 

 

II.DETYROHET paditësi që të paguajë shumën prej 20 € në emër të taksës për padi në afat 

prej 15 ditësh nga dita e marrjes së këtij aktgjykimi. 
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A r s y e t i m  

 

Paditësit përmes të autorizuarit të tij ka paraqitur padi në gjykate me datë 17.05.2021 dhe në 

seance i autorizuari i tij  ka deklaruar se mbetet në tërësi pranë padisë dhe kërkesëpadisë, ka 

bërë precizimin e padisë, ka deklaruar se në provat të cilat gjenden në shkresat e lëndës 

vërtetohet baza juridike e saj si dhe lartësia e saj, me çka i propozon gjykatës që kërkesë padinë 

e paditësit ta aprovoj si të bazuar. Ka deklaruar se paditësi është punëtor tek e paditura paditësit 

është punëtor i të paditurës në vendin e punës roje pylli dhe i njëjti hynë në kategorinë e 

shërbyesit publik. 

Meqë e paditura në përgjigje në padi është thirrur me parashkrim ka bërë zvogëlimin e kërkesës 

dhe atë kërkesën padinë e precizon për shpërblim jubilar për 30 vite përvoje pune në lartësi prej 

939€ (313x3), paga këto te realizuara në muajt e fundit. Në emër të shujtës ditore dhe atë për 

vitet 2018 ne shumen prej 494€ (247 dite pune x2). 

 

Përfaqësuesi i të paditurës Lulzim Maharremi në seancën ka deklaruar se mbetet në tërësi pranë 

përgjigjes në padi dhe atë duke bërë një përmirësim pasi që në përgjigje në padi është bërë një 

gabim teknik ku përmendet që paditësit është shërbyes civil duhet të jetë paditësi është 

shërbyes publik, dhe i njëjti marrëdhënien e punës e ka pasur të rregulluar me ligjin e punës në 

kuadër të kontratës së punës pasi që titullin e punës e ka roje e pyllit, edhe në këtë seance 

ritheksojnë se padia dhe kërkesë padia është e parashkruar për arsyeje se janë paraqitur në 

kohen kur marrëveshja e përgjithshme kolektive nuk është në fuqi. Arsyeje pse komuna e 

Shtimes nuk i kane dalur mjetet dhe për arsyeje se qeverisa si nënshkruese e marrëveshjes se 

përgjithshme kolektive nuk ka nxjerrur asnjë udhëzim administrativ lidhur me marrëveshjen e 

përgjithshme kolektive. 

 

Gjykata me qëllim të vërtetimit të drejtë të gjendjes së fakteve ka bërë administrimin e provave 

si vijojnë: përgjigje në kërkesat e nëpunësve administrativ nr 02/1-193 date 21.04.2021; 

vërtetim nr 02/1 nr.04 date 20.01.2021, vërtetim 02/1 nr. 05 date 20.01.2021.  

 

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

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

gjeti se kërkesëpadia e paditësve është pjesërisht e pa bazuar. 
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Për gjykatën nuk ishte kontestuese fakti se paditësi është i punësuar tek e paditura si roje pylli 

dhe as ditët e punës që paditësi ka tek e paditura por për gjykatën Marrëveshja e Përgjithshme 

Kolektive e ka humbur fuqinë pasi e njëjta afatin e aplikushmërisë e ka pasur nga data 

01.01.2015 deri me datën 31.12.2017, apo periudhën kohore prej 3 vitesh, ndërsa padia e 

paditësve përfshin periudhën 2018, andaj gjykata ka refuzuar padinë e paditësit si të pabazuar, 

pasi padia e paditësit nuk ka bazë ligjore. 

   

Lidhur me pretendimin e palës paditëse se e drejta për pagimin e pagës jubilare rrjedh nga 

Marrëveshja e Përgjithshme Kolektive e Kosovës, e publikuar në gazetën zyrtare me datë 18 

qershor 2014, gjykata vlerëson se kjo MPKK, afatin e aplikushmërisë e ka pasur nga data 

01.01.2015 deri me datën 31.12.2017, apo periudhën kohore prej 3 vitesh, dhe se kërkesa e 

palës paditëse që të i njihet kjo e drejtë në bazë të kësaj marrëveshje gjykata vlerëson se nuk 

mbështetje ligjore, pasi që kërkesa e palës paditëse në kuptimin material është jashtë kohës së 

veprimit të kësaj marrëveshje, më saktësisht pala paditëse kërkon pagimin e pagave jubilare për 

vitin 2017 dhe  2018. Gjykata këtë konstatim e mbështet në nenin 4 paragrafin 1 të Ligjit të 

Punës “Dispozitat e Kontratës Kolektive, Aktit të Brendshëm të Punëdhënësit dhe Kontratës së 

Punës duhet të jenë në përputhje me dispozitat e këtij ligji”, si dhe në nenin 90 paragrafin 4 të 

këtij ligji në të cilin përcaktohet se “Marrëveshja Kolektive mund të lidhet për një periudhë të 

caktuar me kohëzgjatje jo më shumë se tri (3) vjet”, ku nga këto dy dispozita gjykata vlerëson 

se afati i kohëzgjatjes së kontratës kolektive është përcaktuar në kohëzgjatje prej 3 vitesh dhe 

se dispozitat e MPKK-së, duhet të jenë në përputhje me këtë dispozitë ligjore. 

 

Faktin se paditësi është në marrëdhënie pune tek e paditura gjykata e vërtetoi në bazë të 

vërtetimit të punësimit me nr/02/I.nr:04 datës 20.01.2021 të lëshuar nga e paditura, me të cilin 

vërtetohet se paditësi është i punësuar tek e paditura në pozitën roje pylli dhe realizon page 

mujore  prej 313€, fakt i cili nuk ishte kontestues midis palëve ndërgjyqësore. 

 

Gjykata analizoi edhe shkresat dhe pretendimet e deklarimet tjera të palëve ndërgjyqëse, por të 

njëjtat nuk i mori për bazë, pasi që nuk patën ndikim në nxjerrjen e këtij aktgjykimi. 

 

Përfundimisht, gjykata duke pas parasysh të gjitha provat e administruara dhe në përputhje me 

dispozitat ligjore të lartcituara, erdhi në përfundim se kërkesëpadia e paditësit është e pabazuar. 
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Gjykata vendimin mbi shpenzimet e procedurës kontestimore e mbështeti në nenin 452.1 duke 

e detyruar palën paditëse të paguaj shumën prej 20€ në emër të taksës për padi të pa paguar (të 

parapara sipas udhëzimit administrativ nr.01/2017 të Këshillit Gjyqësorë). 

 

 

 

GJYKATA THEMELORE NË FERIZAJ 

DEPARTAMENTI I PËRGJITHSHËM 

C.nr.893/21 e datës 7 prill 2022 

Gjyqtarja 

Mirlinda Bytyqi- Rexhepi 

 

KËSHILLA JURIDIKE: Kundër këtij aktgjykimi është e lejuar ankesa në afatin prej 7 ditësh, 

nga dita e pranimit, Gjykatës së Apelit në Prishtinë, përmes kësaj gjykate. 


