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Numri i dokumentit:     03558160 

  

C.nr.759/19 

 

GJYKATA THEMELORE NË PRISHTINË DEGA NË LIPJAN-Departamenti i 

Pёrgjithshёm, në përbërje prej gjyqtares Elvira Emini, gjyqtare individuale, në çështjen juridike 

kontestimore të paditësve H. L. nga fshati G. e E. K. e L., Sh. G. nga fshati V. K. e L., Xh. I. nga 

fshati G. e E. K. e L., Z. Z. nga fshati G. e E. K. e L. të cilёt sipas autorizimt i përfaqëson Av. 

Qëndrim Reçica nga Lipjan, kundër të paditurës K. e L.-D. K. A. të cilën e përfaqëson Fatime 

Mustafa avokate publike me autorizim, me objekt kontesti shpërblimi jubilar dhe kompensim i 

shpenzimeve tё  ushqimit, vlera e kontestit 5,004.94-€, nё seancën kryesore publike të mbajtur 

me dt. 13.04.2022, në praninё e të autorizuarve të palëve ndёrgjyqёse, nё tё njëjtën ditё  merr 

këtë: 

 

                                                    A K T G J Y K I M 

 

I. APROVOHET nё tёrёsi kërkesëpadia e paditёsve H. L. nga fsh.G. e E. K.L., 

Sh. G. nga fshati V. K.L., Xh. I. nga fsh. G. e E. K.L., dhe Z. Z. nga fsh. G. e E. 

K.L., si e bazuar, dhe DETYROHET e paditura K. e L.-D. K. A., që paditësve 

tё lartcekur t’ia paguajё shumat si nё vijim, dhe atё:  

 

1. Paditësit H. L.,  në emër të shpërblimit jubilar për 20 vjet të përvojës së punës në vlerë 

të 75% të një page bazë prej 232.38-€, shumën prej 174.28€, si dhe në emër të 

shpenzimeve të ushqimit nga 2 euro për çdo ditë pune për 704 ditë shumën prej 1408-

€, apo shumën e përgjithshme prej 1582.28-€. 

 

2. Paditësit Sh. G.,  në emër të shpërblimit jubilar për 10 vjet të përvojës së punës në vlerë 

të 50% të një page bazë prej 232.38-€, shumën prej 116.19-€ si dhe në emër të 

shpenzimeve të ushqimit nga 2 euro për çdo ditë pune për 724 ditë shumën prej 1448-

€, apo shumën e përgjithshme prej 1564.19-€. 

 

3. Paditësit Xh. I.,  në emër të shpërblimit jubilar për 20 vjet të përvojës së punës në vlerë 

të 75% të një page bazë prej 232.38-€, shumën prej 174.28-€, si dhe në emër të 

shpenzimeve të ushqimit nga 2 euro për çdo ditë pune për 724 ditë shumën prej 1448-

€, apo shumën e përgjithshme prej 1622.28-€. 

 

 

4. Paditësit Z. Z.,  në emër të shpërblimit jubilar për 10 vjet të përvojës së punës në vlerë 

të 50% të një page bazë prej 232.38-€, shumën prej 116.19-€, si dhe në emër të 

shpenzimeve të ushqimit nga 2 euro për çdo ditë pune për 724 ditë shumën prej 1448-

€, apo shumën e përgjithshme prej 1564.19-€. 
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Tё gjitha kёto shuma me kamatё ligjore prej 8% nga dita e arritjes pёr pagesё tё secilёs 

kёrkesё veҫ e veҫ e deri nё pagesёn definitive, kёto nё afatin prej 7 ditёsh nga dita e marrjes 

nё dorёzim tё kёtij aktgjykimi, nёn kёrcёnimin e pёrmbarimit me detyrim. 

 

II. DETYROHET e paditura që paditësve t’ia kompensojё shpenzimet e procedurës 

kontestimore në shumë të përgjithshme prej 918.00-€ në afat prej 7 ditësh pas 

plotfuqishmërisë sё këtij aktgjykimi, nën kërcënimin e përmbarimit me detyrim. 

III. DETYROHEN paditёsit, që kёsaj gjykate, nё emёr tё ndryshimit tё taksёs 

gjyqёsore pёr padi, t’ia kompensojnё shumën  prej 40-€ në afat prej 7 ditësh pas 

plotfuqishmёrisё sё këtij aktgjykimi, nën kërcënimin e përmbarimit me detyrim. 

 

 

A r s y e t i m 
Ҫёshtja gjyqёsore 

 

Paditësit  H. L. nga fshati G. e E. K. e L., Sh. G. nga fshati V. K. e L., Xh. I. nga fshati 

G. e E. K. e L., Z. Z. nga fshati G. e E. K. e L. përmes të autorizuarit të tyre Av. Qëndrim Reçica 

nga Lipjani, kanë ushtruar padi në këtë gjykate me dt. 30.12.2019, kundër të paditurës  K. e L.- 

D. K. A. me seli në Lipjan, me objekt tё kontestit  kompensimi i shpёrblimit jubilar dhe 

kompensimi i shpenzimeve të ushqimit.  

 

Pretendimet e palёve ndёrgjyqёse 

 

Nё padi dhe nё seancёn  gjyqësore tё mbajtur nё kёtё gjykatё, i autorizuari i paditёsve ka 

theksuar se  paditёsit janë  nё marrёdhёnie pune me të paditurën nё vendin e punёs  si në provat 

e dorëzuara. Më tej ka theksuar se në bazë të nenit 35 par. 7 të Kontratës Kolektive të Arsimit 

Parauniversitar (KKAP) të dt. 18.04.2017 paditësve ju takon kompensimi edhe për shpenzimet 

për ushqim së paku nga 2 euro për një ditë pune,   mirëpo e paditura deri më tani paditësve nuk 

i’a ka kompensuar  shpërblimin për ushqim dhe shujta ditore, si dhe sipas nenit 35.8 të Kontratës 

Kolektive parashihet se punëtorët në vitet jubilare të punësimit përfitojnë shpërblim jubilar nga 

punëdhënësi i fundit sipas vlerës së specifikuar. Ndërkohë që me parashtresën pёr precizimin e 

kёrkesёpadisё të dt.03.02.2022, i autorizuari i paditёsve ka kërkuar nga gjykata qё tё detyrohet 

e paditura qё paditësve t’ia paguaj si në vijim paditësit H. L. në emër të shpërblimit jubilar për 

20 vjet të përvojës së punës në vlerë të 75% të një page bazë prej 232.38-€, shumën prej 174.28-

€, si dhe në emër të shpenzimeve të ushqimit nga 2 euro për çdo ditë pune për 553 ditë shumën 

prej 1106-€, apo shumën e përgjithshme prej 1280.28-€, paditësit Sh. G. në emër të shpërblimit 

jubilar për 10 vjet të përvojës së punës në vlerë të 50% të një page bazë prej 232.38-€, shumën 

prej 116.19-€ si dhe në emër të shpenzimeve të ushqimit nga 2 euro për çdo ditë pune për 553 

ditë shumën prej 1106-€, apo shumën e përgjithshme prej 1222.19-€, paditësit Xh. I. në emër të 

shpërblimit jubilar për 20 vjet të përvojës së punës në vlerë të 75% të një page bazë prej 232.38-

€, shumën prej 174.28-€, si dhe në emër të shpenzimeve të ushqimit nga 2 euro për çdo ditë pune 

për 553 ditë shumën prej 1106-€, apo shumën e përgjithshme prej 1280.28-€, paditësit Z. Z. në 

emër të shpërblimit jubilar për 10 vjet të përvojës së punës në vlerë të 50% të një page bazë prej 

232.38-€, shumën prej 116.19-€, si dhe në emër të shpenzimeve të ushqimit nga 2 euro për çdo 

ditë pune për 553 ditë shumën prej 1106-€, apo shumën e përgjithshme prej 1222.19-€, me 

kamatë ligjore në lartësi 8% nga data e ushtrimit të padisë, e deri në pagesën definitive, të gjitha 

në afatin prej 7 ditësh nga plotfuqishmёria e këtij aktgjykimi, nën kërcënimin e përmbarimit të 

detyrueshëm. 

Nё shqyrtimin kryesor tё mbajtur nё kёtё gjykatё e autorizuara e paditёsve ka qёndruar 

nё tёrёsi pranё padisё dhe kёrkesёpadisё, si dhe parashtresёs pёr precizim tё dt. 03.02.2022, si 

dhe njёkohёsisht ka qёndruar pranё riprecizimit tё bёrё nё kёtё shqyrtim dhe atё sa i pёrket 

shumave tё kёrkuara nё drejtim tё shujtёs ditore pёr paditёsit e lartcekur, dhe atё pёr paditёsin  
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h. L. pёr 704 ditё pune shumёn prej 1408-€, pёr paditёsin Sh. G. pёr 724 ditё pune shumёn prej 

1448-€, pёr paditёsin Xh. I. pёr 724 ditё pune shumёn prej 1448-€, dhe pёr paditёsin Z. Z. pёr 

724 ditё pune shumёn prej 1448-€, pёr periudhёn 18.04.2017 e deri me dt. 22.01.2021 me kamatё 

ligjore pёr pagesё tё secilёs kёrkesё veҫ e veҫ e deri nё pagesёn definitve, të gjitha në afatin prej 

7 ditësh nga plotfuqishmёria e këtij aktgjykimi, nën kërcënimin e përmbarimit të detyrueshëm. 

Ndёrsa nё fjalën përfundimtare i autorizuari i paditёsve ka deklaruar se edhe me tutje 

mbetet pranë padisë, parashtresës për precizim të kërkesëpadisë dhe riprecizimit tё bёrё nё kёtё 

seancё. Mbi bazën e provave të administruara në këtë çështje juridike është vërtetuar baza 

juridike dhe lartësia e kërkesëpadisë, është vërtetuar se e paditura për kundër obligimit të saj 

ligjor të paraparë me kontratë kolektive nuk ua ka paguar paditësve shumat lidhur me 

kompensimin për shpërblim jubilar dhe kompensimin për shpenzimet e ushqimit, duke i 

propozuar gjykatës që kërkesëpadinë e precizuar dhe tё riprecizuar të paditësve ta aprovojё në 

tërёsi si të bazuar.  

Shpenzimet e procedurës kontestimore i ka kërkuar dhe tё njёjtat i ka specifikuar në 

parashtresën e datës 03.02.2022. 

Në përgjigje në padi e paditura e ka kontestuar nё tёrёsi padinё e paditёsve nё mungesё 

tё bazёs juridike dhe mjeteve buxhetore. Paditësit kanë themeluar marrëdhënie pune tek e 

paditura DKA, sipas kontratës së punës askund nuk ceket se punëtoret e gёzojnё kёtё tё drejtё, 

ku të gjithë i kanë nënshkruar këto kontrata dhe janë pajtuar me to. Ka shtuar se sipas Kontratës 

Kolektive nr.24 të dt.18.04.2017 kjo kontratё  ёshtё nё kundërshtim me Ligjin e Punёs ngase nё 

nenin 90 pika 5 thuhet se marrëveshja kolektive vlen pёr ata punëdhënës dhe punëmarrës të cilët 

marrin përsipër detyrimet e pёrcaktuara me marrёveshje tё tilla kolektive  e qё nё rastin konkret 

e paditura Komuna e Lipjanit si punёdhёnse e paditёsit nuk ёshtё nёnshkruese e kёsaj 

marrёveshje-kontratёs kolektive ne te cilën ёshtё thirrur pala paditёse, e as  nuk ka planifikuar 

buxhet pёr lёndet e kёsaj natyre. Mёtutje ka shtuar se MASHT me nёnshkrimin e kёsaj kontrate 

nuk ka bёrё harmonizimin  e saj  me Ministrinë e Financave, qё Komunёs me qarkore buxhetore 

tё ju lejohet ngritja e tavanit tё pagave, nё mёnyrё qё tё planifikojnё edhe pagesat shtesё pёr 

stafin arsimor nё kuadёr tё kodit ekonomik paga dhe mёditje dhe me kёtё rast e paditura nuk ka 

mundёsi tё paguajё pagat jubilare.  Nё vazhdim ka shtuar se edhe nёse merret parasysh Kontrata 

Kolektive me nr. 24 tё dt.18.04.2017, ajo nё dispozitat kalimtare nё nenin 46 par.2 shprehimisht 

thotё qё pagesat e tilla si dhe pёr kompensimin e ushqimit bёhet brenda mundёsive institucionale, 

ligjore dhe financiare, gjё qё ka konsideruar se nuk janё plotёsuar kushtet e parapara nё kёtё 

kontratё. 

Ndёrsa nё shyrtimin kryesor dhe nё fjaёn pёrfundimtare, ka qёndruar në tërёsi pranë 

përgjigjes në padi dhe deklaratës së dhënë në seancë gjyqësore duke e kontestuar në tërёsi 

kërkesëpadinë e paditësve si të pabazuar në kuptim të nenit 46, duke i propozuar gjykatës që ta 

refuzon në tërёsi kërkesëpadinë dhe precizimin e paditësëve si të pa bazuar.  

Shpenzimet e procedurёs kontestimore nuk i ka kërkuar.  

 

Provat dhe gjendja faktike e vёrtetuar 

 

Gjykata për të vërtetuar në mënyrë të drejtë dhe të plotë gjendjen faktike në këtë çështje 

juridike-kontestimore zhvilloi procedurën e provave sipas propozimit të palëve në procedurë dhe 

atё: kontrata e punës së paditësit H. L. me numër të prot. 04-112-813/1275 e datës 01.09.2016, 

vërtetimi i përvojës se punës i lëshuar nga SHFMU "Z. H." G. me nr.te prot.07/3358 të datës 

25.11.2019, vërtetimi për ditët e pranisë në punë lëshuar nga SHFMU "Z. H." G. me numër të 

protokolit 07/3861 dt.03.02.2022, kontrata e punës për paditësin Sh. G., me numër të prot. 04-

112-813/1278 e datës 01.09.2016, vërtetimi i përvojës së punës i lëshuar nga SHFMU "Z. H." 

G. me nr.te prot.07/3376 të datës 26.11.2019, vërtetimi për ditët e pranisë në punë lëshuar nga 

SHFMU "Z. H." G. me numër të prot. 07/3877 dt.03.02.2022, kontrata e punës për paditësin 

Xhevdet Isufi, me numër të prot. 04-112-813/1280 e datës 01.09.2016, vërtetimi i përvojës se 

punës i lëshuar nga SHFMU "Z. H." G. me nr.te prot.07/3387 të datës 26.11.2019, vërtetimi për 
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ditët e pranisë në punë lëshuar nga SHFMU "Z. H." G. me numër të prot. 08/3888 dt.03.02.2022, 

kontrata e punës për paditësin Z. Z., me numër të prot. 04-112-813/1282 e datës 01.09.2016, 

vërtetimi i përvojës se punës i lëshuar nga SHFMU "Z. H." G. me nr.te prot.07/3388 të datës 

26.11.2019, vërtetimi për ditët e pranisë në punë lëshuar nga SHFMU "Z. H." G. me numër të 

prot. 08/3891 dt.03.02.2022, gjykata pasi e bëri vlerësimin e secilës provë veç e veç dhe të 

gjithave së bashku, mbështetur në dispozitat nga neni 8 i LPK-së, arriti në përfundimin se në këtë 

çështje juridike civile duhet vendosur si në dispozitiv të këtij aktgjykimi. 

Nga kontratës së punës për paditësin H. L. me numër të prot. 04-112-813/1275 e datës 

01.09.2016, e lёshuar nga Drejtoria Komunale Arsimit nё Lipjan vёrtetohet se  paditёsi  me tё 

paditurën ka  lidhur kontratё pune pёr pozitёn punëtor teknik  nё SHFMU "Z. H." G., nga dt. 

01.09.2016. 

Nga vërtetimi mbi përvojën e punës për paditësin H. L. i lёshuar nga SHFMU "Z. H." G. 

nr.te prot.07/3358 të datës 25.11.2019,  gjykata vërtetoi se paditësi ka punuar nё kёtё shkollё qё 

nga dt. 28.03.1994, dhe i cili ende vazhdon tё punojё, e qё ka mbi 25 vite përvojë pune nё kёtё 

shkollё. 

Nga vërtetimi i lëshuar nga SHFMU "Z. H." G. me me numër të protokolit 07/3861 

dt.03.02.2022 vërtetohet se nё bazё tё Ligjit  tё Punёs nr.01.0212, nenit 37 dhe sipas kalendarit 

pёr vitet 2017-2020, paditësi H. L., ka gjithsej 704 ditë pune efektive nё kёtё shkollё.  

Nga kontratës së punës për paditësin Sh. G. me numër të të prot. 04-112-813/1278 e datës 

01.09.2016, e lёshuar nga Drejtoria Komunale Arsimit nё Lipjan vёrtetohet se  paditёsi  me tё 

paditurën ka  lidhur kontratё pune pёr pozitёn punëtor teknik  nё SHFMU "Z. H." G., nga dt. 

01.09.2016. 

Nga vërtetimi mbi përvojën e punës për paditësin Sh. G. i SHFMU "Z. H." G. me nr.te 

prot.07/3376 të datës 26.11.2019,  gjykata vërtetoi se paditësi ka punuar nё kёtё shkollё qё nga 

data 01.11.2003 e tutje, dhe ka mbi 16 vite përvojë pune nё kёtё institucion. 

Nga vërtetimi i lëshuar nga SHFMU "Z. H." G. me me numër të protokolit 07/3877 

dt.03.02.2022 vërtetohet se, nё bazё tё Ligjit  tё Punёs nr.01.0212, nenit 37 dhe sipas kalendarit 

pёr vitet 2017-2020, paditësi Sh. G. ka gjithësej 724 ditë pune efektive.  

Nga kontrata e punës për paditësin Xh. I. me numër të të prot. 04-112-813/1280 e datës 

01.09.2016, e lёshuar nga Drejtoria Komunale Arsimit nё Lipjan vёrtetohet se  paditёsi  me tё 

paditurën ka  lidhur kontratё pune pёr pozitёn punëtor teknik  nё SHFMU "Z. H." G., nga dt. 

01.09.2016. 

Nga vërtetimi mbi përvojën e punës për paditësin Xh. I. i SHFMU "Z. H." G. me nr.te 

prot. 07/3387 të datës 26.11.2019,  gjykata vërtetoi se paditësi ka punuar nё kёtё shkollё qё nga 

data 09.02.1995 dhe i cili ende vazhdon tё punojё,  dhe  ka mbi 24 vite përvojë pune. 

Nga vërtetimi i lëshuar nga SHFMU "Z. H." G. me me numër të protokolit 08/3888 

dt.03.02.2022 vërtetohet  se nё bazё tё Ligjit  tё Punёs nr.01.0212, nenit 37 dhe sipas kalendarit 

pёr vitet 2017-2020, paditësi Xh. I. ka gjithësej 724 ditë pune efektive.  

Nga kontratës së punës për paditësin Z. Z. me numër të të prot. 04-112-813/1282 e datës 

01.09.2016, e lёshuar nga Drejtoria Komunale Arsimit nё Lipjan vёrtetohet se  paditёsi  me tё 

paditurën ka  lidhur kontratё pune pёr pozitёn punëtor teknik  nё SHFMU "Z. H." G., nga dt. 

01.09.2016. 

Nga vërtetimi mbi përvojën e punës për paditësin Z. Z. i SHFMU "Z. H." G. me nr.te 

prot. 07/3388 të datës 26.11.2019,  gjykata vërtetoi se paditësi ka punuar nё kёtё shkollё 

pandёrprerё qё nga data 02.11.2009 e tutje,  dhe ka mbi 13 vite përvojë pune. 

Nga vërtetimi i lëshuar nga SHFMU "Z. H." G. me me numër të protokolit 08/3891 

dt.03.02.2022 vërtetohet se se nё bazё tё Ligjit  tё Punёs nr.01.0212, nenit 37 dhe sipas kalendarit 

pёr vitet 2017-2020 paditësi Z. Z. ka gjithësej 724 ditë pune efektive.  

 

Baza Ligjore 
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Kontrata Kolektive e Arsimit në Kosovë (KKAK) e miratuar dhe e nënshkruar nga 

Qeveria e Republikës së Kosovës (Ministria e Arsimit, Shkencës dhe Teknologjisë) dhe 

Sindikata e Bashkuar e Arsimit, Shkencës dhe Kulturës (SBASHK) me datën 18.04.2017, është 

e zbatueshme prej datës së nënshkrimit të saj respektivisht prej datës 01.01.2018 kur ka skaduar 

Marrëveshja e Përgjithshme Kolektive e Kosovës. 

 

Me dispozitën e nenit 49 të Kontratës Kolektive të Arsimit të Kosovës, parashihet se kjo 

kontratë hyn në fuqi ditën e nënshkrimit të saj nga palët nënshkruese, përkatësisht kjo kontratë 

ka hyrë në fuqi me dt. 18.04.2017. 

 

Neni 2 paragrafi 1 i KKAK përcakton se: “Dispozitat e Kontratës Kolektive janë të 

zbatueshme për të gjithë të punësuarit në të gjitha institucionet publike dhe private të Arsimit 

para universitare (parashkollor, fillore, të mesme të ultë, të mesme të lartë, shkolla speciale dhe 

qendra të kompetencës) dhe institucionet e arsimit të lartë në mbarë territorin e Republikës së 

Kosovës”, ndërsa, paragrafi 2 i të njëjtit nen përcakton se: “Dispozitat e kësaj Kontrate Kolektive 

janë të zbatueshme për të gjithë punëdhënësit në sektorin e Arsimit, (Komunat – DKA, KD të 

Universiteteve e institucioneve të arsimit të lartë, MASHT-in, etj) në sektorin publik dhe 

institucionet Edukativo-Arsimore private në mbarë territorin e Republikës së Kosovës”. 

Me nenin 35 paragrafi 8  pika 8.1  tё KKAK-sё ёshtё e pёrcaktuar “Punëtorët në vitet 

jubilare të punësimit përfitojnë shpërblimin jubilar nga punëdhënësi i fundit në vlerë, për 10 vite 

tё përvojës së punës në lartësi të 50% të pagës bazë”,  pika 8.2 e par. 8 tё KKAK-sё pёrcakton  

“Punëtorët në vitet jubilare të punësimit përfitojnë shpërblimin jubilar nga punëdhënësi i fundit 

në vlerë, për 20 vjet përvojës së punës në lartësi prej 75% të pagës bazë”. Ndërsa, sipas pika 5 të 

të njëjtit paragraf pёrcakton: “Shpërblimi jubilar paguhet nga punëdhënësi kur i punësuari i ka 

plotësuar kushtet e shpërblimit sipas kritereve përkatëse”.  Ndёrsa me nenin 35 par.7 tё tё njëjtës 

Kontratё parashihet “Tё punёsuarve u sigurohet kompensim pёr ushqim gjatё punёs, pёr ditёt e 

pranisё nё punё, ku vlera e kompensimit tё shpenzimit pёr ushqim nё punё pёr njё ditё pune 

ёshtё 2 (dy) euro pёr tё punёsuarit  qё kanё marёdhёnien e punёs primare nё institucionet 

arsimore”.  

 

Vlerёsimi pёrfundimtar i kёsaj gjykate 

 

Nё rastin konkret gjykata gjeti se e paditura ka pasur për detyrim që paditësve  t’ia paguaj 

shpërblimin jubilar dhe të shujtës ditore, kjo për faktin se ky detyrim është paraparë me nenin 35 

par. 7 dhe par. 8 të KKAK-së e cila është dhe ka qenë e zbatueshme edhe në kohën kur ёshtё 

paraqit padia nga ana e paditësve. Prandaj, gjykata duke u nisur nga dispozitat e sipër përmendura 

të Kontratës Kolektive, si dhe gjendjes faktike të shpjeguar më lartë, ka ardhur nё përfundim se 

kërkesёpadia e paditësve është e bazuar dhe për këtë arsye e ka detyruar të paditurën që 

paditësëve t’ia paguaj shumën si në pikën I të dispozitiv të këtij aktgjykimi.  

 

Gjykata, me rastin e aplikimit te kamatës ligjore, iu referua nenit 382, par.1 dhe 2 të Ligjit 

për Marrëdhëniet e Detyrimeve nr. 04/L-077, nё tё cilën parashihet se “Debitori që vonon në 

përmbushjen e detyrimit në të holla debiton, përpos borxhit kryesor, edhe kamatën, ndërsa nё 

par.2 tё tё njëjtit nen parashihet “Lartësia e kamatëvonesës është tetë përqind (8%) në vit, përveç 

nëse parashihet ndryshe me ligj të veçantë”, poashtu sa i përket afatit tё rrjedhjes së 

kamatëvonesës, gjykata iu referua aktgjykimit të Gjykatës Supreme tё Kosovës Rev.nr. 

284/2019, dt. 07.10.2019, ku përcaktohet se rrjedhja e kamatëvonesës për detyrimet në të holla, 

përcaktohet nga data e nxjerrjes sё vendimit tё shkallёs së parë. 

Gjykata i vlerësoi edhe pretendimet e të paditurës lidhur me kërkesën e paditësve dhe 

gjeti se ato janë të papranueshme. Gjykata vlerëson se e paditura nuk mund t’i ik përgjegjësisë 

duke pretenduar se njё kompensim i tillё nuk është paraparë me Ligjin e Punës, apo se nuk ёshtё 

nёnshkruese e kontratёs kolektive, ngase se i njëjti është paraparë me dispozitat e KKAK-së, 
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nënshkruese e të cilës është edhe MASHT-i, e poashtu theksimi në fjalë i të paditurës nuk e liron 

nga obligimi për pagesën e shumave si në pikën I të dispozitivit të këtij aktgjykimi, sepse 

kontratat e nënshkruara në mes të palëve kanë bazën ligjore në Ligjin për Marrëdhëniet e 

Detyrimeve, dispozitat përkatëse të këtij ligji neni 7 që e rregullojnë  materien e çështjes së 

kontratës, kurse konform nenit 8 të Ligjit për Marrëdhënieve të Detyrimeve pjesëmarrësit në 

marrëdhënien e detyrimit kanë për detyrë ta përmbushin detyrimin e vet dhe janë përgjegjës për 

përmbushjen e të njëjtit. 

Gjykata lidhur me shpenzimet e procedurës, iu referua nenit 452, par.1 tё LPK-sё, dhe tё 

autorizuarit tё  paditësit ia pranoi tё drejtën e pagesës sё shpenzimeve procedurale sipas pikёs II 

tё dispozitivit, nё tё cilën përcaktohet “Pala e cila e humbë procesin gjyqësor tërësisht ka për 

detyrë që palës kundërshtare gjyqfituese dhe ndërhyrësit që i është bashkuar, t’ia shpërblejё të 

gjitha shpenzimet gjyqësore”, ndërsa lartësinë e tyre e përcaktoi nё përputhje me Rregulloren e 

Tarifës sё Avokatёve tё Kosovës e vitit 2017, gjegjësisht nr. tarifor 6 dhe 7, ndërsa për taksё 

gjyqësore iu referua Udhëzimit Administrativ për Taksa Gjyqësore nr. 01/2017, gjegjësisht nenit 

12, par.1 të këtij udhëzimi ku përcaktohet lartësia e taksës gjyqësore, ashtu qё e detyroi tё 

paditurën qё  paditësëve t’ia kompensojё nё  emër tё shpenzimeve  tё  procedurës kontestimore 

nё shumё tё pёrgjithshme prej 918.00-€, dhe atё për padi shumën prej 260-€, pёr precizim tё 

kёrkespadisё shumёn prej 260-€, pёr  përfaqёsim për njё seancё gjyqёsore shumën prej 338-€, 

si dhe nё emër tё taksës gjyqsore për padi  shumёn prej 60-€, shpenzime kёto tё cilat gjykata  ia 

pranoi paditёsve, tё cilat shpenzime kanё qenё tё nevojshme pёr ndjekjen e kёsaj ҫёshtjenё gjyq. 

Nga tё lartshёnuarat u vendos si në dispozitiv të këtij aktgjykimi. 

 

 

GJYKATA THEMELORE NË PRISHTINË-DEGA NË LIPJAN 

Departamenti i Pёrgjithshёm 

C.nr.759/19  dt. 13.04.2022      

                                                                                                                                                                            

                                                                                                     Gj y q t a r j a   

                                                                                                       Elvira Emini   

KËSHILLЁ JURIDIKE: Kundër këtij aktgjykimi pala e pakënaqur, ka të drejtë 

ankese në afat prej 7  ditësh nga   dita  e pranimit  të të njëjtit, përmes kësaj gjykate, Gjykatës 

së Apelit në Prishtinë. 

 

 

 

 


