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Numri i lëndës: 2021:146681 

Datë: 15.07.2022 

Numri i dokumentit:     03262161 

 

C.nr.2021:146682 

 

GJYKATA THEMELORE NË FERIZAJ, Departamenti i Përgjithshëm, gjyqtarja Mirlinda 

Bytyqi Rexhepi, në çështjen juridike kontestimore sipas padisë së paditësit B.K nga 

fsh....K.Ferizaj, të cilin e përfaqëson me autorizim av. Arian Hetemi nga Lipjan Rr. “Hamëz 

Jashari” pn., kundër të paditurës Ministria e Arsimit, Shkencës dhe Teknologjisë-Agjencia për 

Arsim dhe Aftësim Profesional dhe Arsim për të Rritur me seli në Prishtinë, të cilën e 

përfaqëson me autorizim Avokatura Shtetërore me seli në Prishtinë, për çështjen juridike 

kompensim i shpenzimeve të udhëtimit dhe ushqimit, vlera e kontestit 1,036.80 €, në seancën e 

mbajtur me datë 13 qershor 2022 në praninë e të autorizuarit të paditësit dhe në mungesë të 

përfaqësuesit të paditurës më datë 15 korrik 2022 mori këtë:  

 

A K T GJ Y K I M 

 

I. APROVOHET kërkesëpadia e paditësit B.K nga fsh.... K.Ferizaj, në tërësi e bazuar, dhe 

DETYROHET e paditura MASHT-Agjencia për Arsim dhe Aftësim Profesional dhe Arsim 

për të Rritur me seli në Prishtinë, që paditësit B.K t‟ia kompensoj shumën e përgjithshme prej 

1,036.80 €, dhe atë në emër të shujtës ditore nga 2 € për çdo ditë pune për 348 ditë të pranisë 

në punë t‟ia kompensoj shumën prej 768 € nga data 18.04.2017 deri me datë 03.01.2019, €, si 

dhe në emër të kompensimit për shpenzimet e udhëtimit në vlerë 70% të biletës së trafikut 

urban për 384 ditë t'ia kompensoj shumën prej 268.80 €, me kamat ligjore prej 8% nga data e 

parashtrimit të padisë 07.07.2021 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. 
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II.DETYROHET e paditura që shumat e përcaktuara sikurse në pikën I të dispozitivit t'ia 

paguaj paditësit me kamat ligjore prej 8% nga dita e paraqitjes së padisë më 07.07.2021 deri në 

pagesën definitive si dhe në emër të shpenzimeve të procedurës t‟ia paguaj shumën prej 259€, 

të gjitha këto në afat prej 7 ditësh, pas plotfuqishmërisë së këtij aktgjykimi, nën kërcënimin e 

përmbarimit. 

A r s y e t i m  

 

Paditësi përmes të autorizuarit të tij ka paraqitur padi në gjykatë me datë 07.07.2021, me të cilën 

ka kërkuar që të aprovohet në tërësi kërkesë padia e paditësit sa i përket kompensimit të ushqimit 

dhe udhëtimit. 

I autorizuari i paditësit në fjalën përfundimtare ka deklaruar se mbetet në tërësi pranë padisë dhe 

deklarimeve në seancë, pas administrimit të provave u vërtetua baza dhe lartësia e kërkesëpadisë, 

si dhe i kërkojnë shpenzimet e procedurës në shumë të përgjithshme prej 259 €, dhe atë për 

përpilimin e padisë shumën prej 104 €, për përfaqësim në seancë shumën prej 135 €, për taksë 

20€. 

 

Përfaqësuesi i të paditurës në fjalën përfundimtare të dërguar me email ka deklaruar se mbetet 

në tërësi pranë parashtresës me shkrim të datës 12.04.2022, e kundërshton në tërësi padinë e 

paditësit si të palejuar dhe si të pabazuar, ngase kërkesëpadia e paditësit është e mbështetur në 

Kontratën Kolektive për Arsim e vitit 2017 nr.2056. E paditura vlerëson se asnjë dispozite 

ligjore e kësaj kontrate nuk parasheh veprim retroaktiv për realizimin e kësaj të drejte 

gjegjësisht kompensimin e ushqimit/udhëtimit. Lidhur me kompensimet e ushqimit dhe 

udhëtimit paditësi nuk ka dëshmuar prezencën në punë apo punën e kryer tek e paditura, biletat 

e udhëtimit, për të realizuar shpenzimet sipas kërkesëpadisë, pastaj paditësi nuk ka dëshmuar 

se është anëtar i sindikatës të paraparë me dispozitën e nenit 2 par. 1.1 të Kontratës Kolektive 

për Arsim dhe nga kjo dsipozite konstatohet se nuk ekzistojnë mundësitë institucionale-

financiare për realizimin e kësaj të drejte lidhur me ushqimin. Tutje ka deklaruar se gjatë vitit 

2020 mësimdhënësit/paditësi nuk kanë punuar/udhëtuar me vijim të rregullt në punë për shkak 

të pandemisë Covid-19, e nga kjo rrjedhë se e paditura nuk obligohet të kryej shpenzimet e 

ushqimit për të cilat nuk është kryer/udhëtuar për punë mësimore. 

 

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

si vijojnë: vërtetim nga MASHK-Qendra e Kompetencës, kontrata e punës në emër të paditësit, 



 Numri i lëndës: 2021:146681 
 Datë: 15.07.2022 
 Numri i dokumentit: 03262161 
 

3 (8)  

 2
0

2
1

:1
4

6
6

8
2

 

kuponi fiskal, shikimi në listat e pagave, parashtrese-deklarim për seancën e datës 19.04.2022 

datë 12.04.2022. 

Gjykata, pas administrimit të provave, ka bërë shqyrtimin e tyre veç e veç si dhe të ndërlidhura 

si tërësi mes veti, mbi bazën e bindjes së saj të lirë në kuptim të nenit 8 të LPK-së, ka gjetur se 

kërkesëpadia e paditësit është e bazuar dhe ka vendosur si në dispozitiv të aktgjykimit. 

 

Gjykata ka vërtetuar gjendjen faktike, se nuk ishte kontestuese në mes palëve ndërgjyqëse, se 

paditësi është në marrëdhënie pune tek e paditura dhe nga data 18.04.2017 kur dhe ka hyrë në 

fuqi Kontrata Kolektive deri me datën 03.01.2019, ka qenë në vendin e punës, respektivisht 

është vërtetuar prezenca e tij në vendin e punës në ditët e precizuara, nuk ishte kontestuese 

edhe lartësia e kërkesëpadisë por kontestuese ishte baza juridike e kërkesëpadisë se a i takon 

paditësit shuma e kërkuar. 

 

Gjykata përmes kontratës së punës e cila është administruar ka vërtetuar faktin se paditësi ka 

qenë në marrëdhënie pune tek e paditura, fakt të cilin nuk e ka kundërshtuar as pala e paditur. 

 

Gjykata me leximin e vërtetimit nga MASHT-Qendra e Kompetencës për ditët në punë dhe 

përvojën e punës të paditësit B.K e lëshuar nga Shkolla e Mesme Profesionale “...” Ferizaj, ka 

vërtetuar faktin e ditëve të pranisë të paditësit në vendin e punës nga data 18.04.2017 deri 

03.01.2019, dhe atë paditësi B.K  për këtë periudhë ka qenë  në vendin e punës 384 ditë, ndërsa 

nga kuponi fiskal vërtetohet se paditësi ka udhëtuar në relacioni fshati Pojatë –Ferizaj, në bazë 

të qmimorës së SH.P.K E... të datës 21.05.2020, vërtetohet se çmimi i biletës për relacionin 

Ferizaj- Pojatë kushton 50 cent, pra në dy drejtimet kushton 1 €, ( 384x1 €= 384-30%= 

268.80€). 

 

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 Bashkimi 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 paditësit e kanë shfrytëzuar një të 

drejtë pasi që të njëjtit përfitojnë nga kjo kontratë, ndaj sipas nenit 35 par.7 është paraparë që të 
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punësuarve tu sigurohet kompensim për ushqim gjatë punës, për ditët e pranisë në punë, për një 

ditë pune është 2 €, 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 € 

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. 

 

Faktet e lartësisë së pagës së paditëses, gjykata e vërtetoi përmes listës së pagesës, ku 

përcaktohet lartësia e pagës mujore për seci l in paditës, Sipas nenit 329 par. 1 të LPK-së: 

“Shkresa  të  cilën  e  ka  hartuar  në  formën  e  caktuar  organi  shtetëror  brenda  kufijve  

të kompetencës  së  vet,  si  dhe  shkresa  të  cilën  në  formë  të  tillë  e  ka  hartuar  ndërmarrja  

apo organizata tjetër në ushtrimin e autorizimeve publike që i janë besuar me ligj (dokumenti 

publik), provon saktësinë e asaj që konfirmohet apo caktohet në të”. ”, pra sa i përket 

lartësisë së pagës, gjykata i‟u fali besimin e plotë, ngase është bërë e besueshme fuqia 

provuese e tyre ngase dokumenti është lëshuar nga organi publik. 

Sa i përket pretendimit të paditurës se i punësuari duhet të jetë anëtar i SBASHK-ut, një  

pretendim i të paditurit, për gjykatën është i pa pabazuar dhe i pa papranueshëm për këto arsye: 

 

Edhe nën supozimin se kontrata kolektive duhet interpretuar besnikërisht në atë se punëtorët që 

dalin në pension duhet me qenë anëtar të sindikatës (SBASHK-ut) për kompensimin e pagave 

jubilare dhe përcjellëse, për gjykatën interpretimi i tillë është jo i drejtë, për më tepër krijon pa 

barazi të theksuar në raport me punëtorët të cilën kanë qenë anëtarë të sindikatës në momentin 

e pensionimit. Ky vlerësim i gjykatës pa shmangshëm orienton kah shqyrtimi i dispozitave të 

Ligjit për Mbrojtjen nga Diskriminimi. (Ligji Nr. 05/L-021). Andaj, refuzimi i të paditurës për 

kompensimin e pagave përcjellëse dhe jubilare për paditësin përveç se është i pa drejtë, cenon 

edhe parimin e barazisë dhe është në kundërshtim me dispozitat e ligjit të cekur më lartë, e 

sidomos nenin 2 që ka të bëjë me Fushëveprimin, e që përcakton: nenin 2 par.1, Ky ligj 

zbatohet për të gjitha veprimet apo mosveprimet, të të gjitha institucioneve shtetërore dhe 

lokale, të personave fizik dhe juridik, të sektorit publik dhe privat, të cilët shkelin, kanë shkelur 

ose mund të shkelin të drejtat e çdo personi apo personave fizik dhe juridik, në të gjitha fushat 
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e jetës, e posaçërisht që kanë të bëjnë me: në vijim paragrafi 3 ‘’ kushtet e punësimit dhe të 

punës, përfshirë shkarkimin apo ndërprerjen e kontratës dhe pagesës’’. Fjala e fundit në 

mbarim të citatit „‟pagesës‟‟, pasqyron të  kundërtën e vendimit të të paditurës për të mos e 

kompensuar paditësin. 

 

Pavarësisht faktit se paditësi nuk ka qenë anëtarë i sindikatës dhe pavarësisht paqartësisë 

eventuale përkitazi me (mos) diskriminim eventual, megjithatë gjykata me rastin e vendosjes 

në kuptimin material ligjor ka vendosur duke u bazuar në kontratën Kolektive, dhe 

bazueshmëria e ligjit material nga gjykata, mbështete në dispozitën e nenit 2 paragrafi 2 të 

LPK-së, e cila dispozitë garanton ‘’Gjykata i zbaton rregullat ve të drejtës materiale sipas 

çmuarjes së saj dhe nuk është e lidhur me thëniet e palëve që kanë të bëjnë me të drejtën 

materiale’’. 

 

Si rrjedhojë e kësaj dispozite, gjykata ka vendosur si në dispozitiv të këtij aktgjykimi, duke e 

aprovuar kërkesëpadinë e paditësit si të bazuar, me bindjen se një vendim është i drejtë për 

paditësin  (pavarësisht se nuk ka qenë anëtarë i rregullt i sindikatës) me personat tjerë dhe se 

për gjykatën vendimtare ka qenë aspekti diskriminues, si kategori ligjore, Kushtetuese dhe 

Standard i garantuar me konventat ndërkombëtare.  

Gjykata, pretendimet e të paditurës i gjen si të pa bazuara dhe të pa mbështetura në asnjë 

normë ligjore të aplikueshme, dhe të njëjtat nuk mund të ketë për efekt vendosjen ndryshe si 

në dispozitiv të këtij aktgjykimi. 

 

Andaj duke u nisur nga dispozitat ligjore të lart cekura të Kontratës Kolektive, si dhe gjendjes 

faktike, rezulton që kërkesëpadia e paditësit është e bazuar ku dhe e ka detyruar të paditurën që 

paditësit t‟ia paguaj shumën e specifikuar në pikën I të dispozitivit. 

 

Sa i përket pretendimit të përfaqësuesit të paditurës se kërkesëpadia e paditësve duhet të 

refuzohet  për faktin se e paditura nuk ka mjete financiare që ti përmbushë këto detyrime ndaj 

paditësve, këto pretendime për gjykatën janë të pa bazuara për faktin se me nenin 2 të kësaj 

kontrate të gjitha DKA e institucioneve të arsimit të lartë, në rastin konkret e paditura është e 

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

raste, e jo të thirret se nuk ka mjete të destinuara për këto raste, andaj edhe përgjegjësia në 

rastin konkret është tek e paditura e jo tek paditësit. 
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Po ashtu, gjykata ka vlerësuar edhe kundërshtimin e të autorizuarit të paditurës të cekura gjatë 

shqyrtimit gjyqësor ku ka theksuar se paditësve nuk i takon kompensimi për ushqim për ditët e 

pranisë në punë pas datës 18.04.2020, me arsyetimin se këto ditë janë të llogaritura pas 

skadimit të afatit të KKAK-së, konkretisht pas datës 18.04.2020, por gjykata vlerëson se nuk 

qëndron një pretendim i tillë i të paditurës, pasi që me nenin 45 të KKAK, shprehimisht është 

paraparë se “Nga Kontrata Kolektive, palët mund të tërhiqen tre (3) muaj para skadimit të 

vlefshmërisë së saj, përmes letrës rekomanduese, e cila tërheqje fillon së zbatuari ditën e 

nënshkrimit të kontratës së re. Nëse nga Kontrata Kolektive pasi t’i skadojë afati i përcaktuar, 

nuk tërhiqet asnjëra nga palët, zbatimi i saj vazhdon edhe për 1 vit. Pas skadimit të afatit të 

kontratës kolektive, lidhet kontratë e re. Në fillimin e punës së kontratës së re në 

gjashtëmujorin e parë përdoren rregullat dhe dispozitat e kontratës së vjetër”.  

 

Në rastin konkret, sipas kësaj dispozite të KKAK-së meqë asnjëra palë nuk është tërhequr nga 

kjo kontratë, bazuar në nenin e lartcekur të KKAK-së, mund të përfundohet se dispozitat e 

kësaj kontrate kanë qenë në fuqi dhe kjo kontratë prodhon efekt juridik për palët kontraktuese 

deri në nxjerrjen e kontratës së re kolektive, apo siç është cekur më lartë zbatimi i saj vazhdon 

edhe për 1 vit, e që bazuar edhe në LP-së, dispozitat e të cilit ligj, zbatohen për të punësuarit 

dhe punëdhënësit e sektorit privat dhe publik në Republikën e Kosovës, i cili ligj në nenin 90 

parag. 6 ka paraparë edhe atë se:“ Marrëveshja Kolektive nuk mund të përfshijë dispozita të 

tilla që kufizojnë të drejtat e të punësuarve që kanë si pasojë kushte më pak të favorshme të 

punës sesa ato të përcaktuar në këtë ligj”. Nga ajo që u tha, KKAK-së, e datës 18.04.2017 ka 

pasur vlefshmëri, përkatësisht ka prodhuar efekt juridik për palët kontraktuese edhe pas vitit 

18.04.2020, pra e një (1) vitë pas kësaj date, e më saktësisht deri me datën kur është nënshkruar 

Kontrata  e re Kolektive e Arsimit, nr.105, e datës 22.01.2021. 

 

Rrjedhimisht, bazuar në këto argumente (sa i përket gjendjes faktike dhe aplikimit të së drejtës 

materiale) Gjykata ka konstatuar se kërkesëpadia e paditësit është e bazuar dhe për të njëjtën e 

ka obliguar të paditurën ta bëjë kompensimin e dëmit në afat prej 15 (pesëmbëdhjetë) dite, 

ashtu siç është urdhëruar në dispozitiv të këtij aktgjykimi.  

 

Lidhur me lartësinë e kamatës së llogaritur prej 8 %, gjykata vendosi në kuptim të nenit 382 

të LMD-së, sipas të cilit Debitori që vonon në përmbushjen e detyrimit në të holla debiton, 

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

vit, përveç nëse parashihet ndryshe me ligj të veçantë, e llogaritur nga dita e parashtrimit të 
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padisë. 

 

Sa i përket shpenzimeve të procedurës gjykata duke u bazuar në nenin 452 par 1 të LPK-së e ka 

obliguar të paditurën që paditësit t‟ua paguaj shpenzimet e procedurës në shumë të 

përgjithshme prej 259 € dhe atë për përpilim të padisë shumën prej 104 €, për taksën gjyqësore 

shumën prej 20 €, për përfaqësim për një seancë shumën prej 135 €, për shkak se kemi të 

bëjmë me 1 paditës. 

 

Nga të cekurat më lartë u vendos si në dispozitiv të këtij aktgjykimi. 

GJYKATA THEMELORE NË FERIZAJ 

C.nr.2021:146682 datë 15 korrik 2022 

 

        Gjyqtarja 

        Mirlinda Bytyqi Rexhepi 

 

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

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