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Numri i lëndës: 2021:123097 

Datë: 15.07.2022 

Numri i dokumentit:     03231442 

 

 

C.nr.1571/21 

             

GJYKATA THEMELORE NË FERIZAJ, Departamenti i Përgjithshëm – gjyqtarja Mirlinda 

Bytyqi Rexhepi, në çështjen juridike kontestimore sipas padisë së paditëses B.M,  të cilin e 

përfaqëson me autorizim av.Zejnije Bega nga Ferizaj, kundër të paditurës Komuna Ferizaj - 

Drejtoria e Arsimit Shkencës dhe Teknologjisë, në çështjen juridike pagesa e shujtave ditore 

dhe udhëtimit, jashtë seancës së shqyrtimit gjyqësor më 15 korrik 2022, mori këtë: 

 

A K T GJ Y K I M 

 

APROVOHET si e themeltë kërkesëpadia e paditëses B.M nga Ferizaj, ashtu që 

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

shujtës ditore dhe udhëtimit prej datës 12.03.2020 – 21.01.2021 t‟ia paguaj shumën e 

përgjithshme prej 179,08 €, dhe atë për shujtë ti paguaj shumën prej 148.00€ (njëqind e dyzetë 

e tetë euro )dhe për udhëtim 31.08€, me kamatë ligjore prej 8% nga dita e marrjes këtij 

aktgjykimi deri në pagesën definitive si dhe shpenzimet e procedurës në shumë prej 98 € 

(nëntëdhjetë e tetë euro) të gjitha brenda afatit prej 7 dite nga dita e pranimit të këtij 

aktgjykimi, nën kërcënim të përmbarimit.  

 

A r s y e t i m i 

 

Paditësja B.M, përmes të autorizuarës së saj av. Zejnie Bega, më datë 17 qershor  2021 në këtë 

gjykatë ka paraqitur padi, me të cilën ka kërkuar që të obligohet e paditura Komuna Ferizaj - 

Drejtoria e Arsimit Shkencës dhe Teknologjisë, që për diferencën për shujtë ti paguaj shumën 

prej 148 € për shujtë ditore dhe rrugëtimin në lartësi prej 31,08 € pra shumën e përgjithshme 
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prej 179,08€, duke konsideruar se tek e paditura është në marrëdhënie pune si mësimdhënëse 

klase në shkollën fillore “....” në fsh.... K.Ferizaj.  

 

Gjykata me datën 07.07 2021 i ka dorëzuar të paditurës padinë, aktvendimin për përgjigje në 

padi dhe shkresat e tjera. 

 

E paditura, më 13 korrik 2021, ka paraqitur përgjigje në padi, përmes së cilës e ka kundërshtuar 

kërkesëpadinë e paditëses, duke kontestuar në tërësi padinë dhe kërkesëpadinë e paditësit si të 

pabazuar, ka theksuar se në kontratën kolektive është paraparë tekstualisht mënyra e realizimit 

për kompensim të ushqimit ditor që ka të bëjë me kompensimin e shpenzimeve të ushqimit në 

punë për një ditë pune që është 2 euro dhe për përfitimin e pagave jubilare për të punësuarit që 

kanë marrëdhënien e punës primare në institucionet arsimore. Kontrata Kolektive me nr.24 e 

nënshkruar në mes SBASHK-ut që së bashku me Ministrinë e Financave të Republikës së 

Kosovës që të angazhohen për sigurimin e mjeteve financiare për komunat e Republikës së 

Kosovës me qëllim të realizimit të buxhetit të nevojshëm të përcaktuar në nenin 35 par. 5 , 7, 

brenda mundësive institucionale ligjore dhe financiare. Ka shtuar se mundësia financiare është 

njëra prej elementeve thelbësore të Kontratës Kolektive për përmbushjen e detyrimeve që 

burojnë nga kjo kontratë dhe nëse nuk ekziston mundësia financiare nuk mund të përmbushen 

detyrimet që burojnë nga kjo kontratë. Andaj Gjykatës i ka propozuar që të hudhet kërkespadia 

e paditëses si e pa bazuar. 

 

Gjykata pa caktuar seancë gjyqësore, pas shqyrtimit të padisë, shkresave të tjera të lëndës, 

përgjigjen në padi të paraqitur nga ana e të paditurës në kuptim të nenit 8 lidhur me nenin 398 

të LPK, gjeti se kërkesëpadia e paditëses është e themeltë. 

 

Mes palëve nuk rezulton të jetë kontestues fakti se paditësja është në marrëdhënie pune si 

mësuese klase në shkollën fillore “....” në fshatin ... K.Ferizaj, në cilësinë e mësimdhënëses. 

 

Gjykata me rastin e aprovimit të kërkesëpadisë është bazuar në faktin se me Kontratën 

Kolektive të nënshkruar në mes SBASHK-ut dhe MASHT-it, janë angazhuar bashkarisht në 

Ministrinë e Financave për sigurimin dhe ndarjen e mjeteve financiare për komunat e 

Republikës së Kosovës, me qëllim të realizimit të buxhetit të nevojshëm të përcaktuar në nenin 

35 paragrafi 5, 7 dhe 9, brenda mundësive institucionale, ligjore dhe financiare, çka do të thotë 

se e paditura është dashur që ti paguaj paditëses shumën e kërkuar. 
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Nga vërtetimi me nr.2791/21 i datës 26.05.2021 është vërtetuar fakti se paditësja  në Sh.F.M.U 

„.....” në fshatin .... K.Ferizaj për periudhën prej 14.09.2020 deri më datën 22.01.2021 ka 

punuar 74 ditë mësimi, ndërsa në bazë të qmimorës së SH.P.K E... të datës 21.05.2020, 

vërtetohet se çmimi i biletës për relacionin Ferizaj- Neredime kushton 30 cent, pra në dy 

drejtimet kushton 0,60 cent, ( 74x0,60 €= 44.4-30%= 31,08€). 

 

Sa i përket kundërshtimit të paditurës se kërkesëpadia e paditësit duhet të refuzohet për faktin 

se e paditura nuk ka pasur fonde të veçanta që ti përmbushë këto detyrime, këto pretendime për 

gjykatën janë të pa bazuara për faktin se me nenin 4 të kësaj kontrate e paditura është e 

obliguar që ta zbatojë këtë kontratë kolektive sektoriale dhe me kohë të planifikojë buxhetin 

për këto raste.  

 

Gjykata me rastin e aprovimit të kërkesëpadisë është bazuar në faktin se me Kontratën 

Kolektive  të nënshkruar nga Qeveria e Kosovës-Ministria e Arsimit Shkencës dhe 

Teknologjisë, për punëmarrësin Bashkimin i Sindikatave të Pavarura të Kosovës  e cila është 

nënshkruar nga ana e dy palëve dhe në neni 49 të kësaj kontrate përcaktohet se kjo kontratë 

hynë në fuqi me ditën e nënshkrimit nga palët nënshkruese. 

 

Në pjesën hyrëse respektivisht në nenin 1 të kontratës kolektive është e përcaktuar qartë se 

kush përfiton nga kontrata kolektive e që në rastin konkret paditësja e kanë shfrytëzuar një të 

drejtë pasi që të njëjtit përfitojnë nga kjo kontratë për faktin pasi kanë qenë në vendin e punës 

respektivisht prezenca e saj në vendin e punës i cili fakt është vërtetuar përmes vërtetimit të 

datës 26.05.2021 të lëshuar nga drejtoria e shkollës SHFMU “.... ” në fshatin ...K.Feriyaj, andaj 

sipas nenit 35 par.7 është paraparë që të punësuarve u sigurohet kompensim për ushqim gjatë 

punës, për ditët e pranisë në punë, për një ditë pune është 2 euro, për të punësuarit që kanë 

marrëdhënien e punës primare në institucionet arsimore, andaj gjykata sa i përket aprovimit të 

lartësisë kërkesëpadisë në lidhje me ushqimin e ka bazuar duke e llogaritur ditët e pranisë në 

punë të secilit paditës e duke e shumëzuar me 2 euro për secilën ditë të pranisë së tyre në 

vendin e punës, kurse aprovimin e lartësisë të kërkesëpadisë sa i përket udhëtimit e ka marr për 

bazë 70%, të biletës urbane, siç është e rregulluar me nenin 35 par.5 i kontratës kolektive e cila 

dispozitë ligjore e ka rregulluar se punonjësit e arsimor që udhëtojnë në vendbanimet e 

komunës përkatëse ku punojnë i paguhet shpenzimet e rrugës 70%, të biletës urbane. 

 

Gjykata me rastin e vendosjes (jashtë seancës gjyqësore) është bazuar në dispozitën e nenit 398 

të LPK-së, e cila dispozitë përcakton: ‘’Kur gjykata, pasi t’i arrijë përgjigja në padi, konstaton 
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se ndërmjet palëve nuk është kontestuese gjendja faktike, dhe se nuk ekzistojnë pengesa të tjera 

për dhënien e vendimit meritor, atëherë ajo, pa caktuar fare seancë gjyqësore, mund ta jep 

aktgjykimin me të cilën e pranon si të themeltë kërkesëpadinë’’. 

Referuar dispozitës të cituar si më lartë, gjykata ka vendosur si në dispozitiv të këtij aktgjykimi 

dhe atë pa caktuar seancë gjyqësore, sepse kërkesëpadia e paditëses ishte qartazi e themeltë dhe 

e bazuar dhe se kundërshtimi i të paditurës, konsiderohet sipërfaqësor dhe i bazuar ë prova dhe 

fakte.  

 

Dispozita e nenit 10 par.1 të LPK-së, e obligon gjykatën në këtë mënyrë tekstualisht ‘’Gjykata 

ka për detyrë të përpiqet që procedura të zhvillohet pa zvarritje dhe me sa më pak 

shpenzime......’’. edhe pse kjo dispozitë e obligon ekskluzivisht gjykatën për respektimin e këtij 

parimi, megjithatë kjo nuk e përjashton edhe subjektet tjera pjesëmarrëse në procedurë, aq më 

tepër komunitetin e avokatëve. Kur bëhet fjalë për avokatë, të njëjtit janë obliguar që të jenë të 

vëmendshëm kur bëhet fjalë për shpenzime dhe atë sipas Kodit të Etikës Profesionale të 

Avokatit i datës 23 mars 2019, konkretisht neni 22 paragrafi 1 mes tjerash parasheh  ‘’Avokati 

nuk duhet t’i shkaktojë palës shpenzime të panevojshme......’’, pasi  për të njëjtin paditës është 

për parashtruar edhe një padi për kompensimin e shujtës dhe udhëtimit, e për të cilën kërkesë 

është vendosur dhe lënda gjendet në Gjykatën e Apelit. 

 

Gjykata vendimin mbi shpenzimet e procedurës kontestimore e mbështeti në nenin 452 të 

LPK-së, e që e paditura është obliguar që paditësit t‟ia paguaj shpenzimet e procedurës në 

shumë prej 98 € dhe atë në emër të përpilimit të padisë shumën prej 78 €, kurse në emër të 

taksës gjyqësore për padi shumën prej 20 €.  

 

Nga arsyet e sipër cekura është vendosur si në dispozitiv të këtij aktgjykimi . 

  

GJYKATA THEMELORE NË FERIZAJ, 

C.nr.1571/21, me datën 15 korrik 2022 

Gjyqtarja                                                                                                                                   

Mirlinda Bytyqi Rexhepi 

 

KESHILLA JURIDIK: Kundër këtij aktgjykimi është e lejuar ankesa në afatin prej 7 (shtatë) 

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


