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Numri i lëndës: 2020:024325 

Datë: 16.08.2022 

Numri i dokumentit:     03329969 

 

    C.nr.298/2020 

 

GJYKATA THEMELORE NË PRIZREN- Departamenti i Pëgjithshëm- Divizioni 

Civil, gjyqtari Shyqri Hoxha, me bashkëpunëtorin profesional Hilmi Elshani, në 

çështjen kontestimore të paditësve M.D.,, A.S.,, H.R.,, M.M.-J.,, G:k.,, M.S.,, A.B.,, M:D.,, 

M.B.,, F.Ll.,, S.B.,, S.S.,, Sh.H.,, S.A.,, Sh.Xh.,, A.S.,, F.H.,, F.T.,, M.K.,, S.L.,, L.B.,, J.R., dhe 

N.h., të gjithë punonjës në Shkollën e Mesme Profesionale e Lart Teknike “...........” në 

Prizren të cilët me autorizim i përfaqësojnë av. L.B., dhe A.S., nga Prishtina kundër të 

paditurës Ministria e Arsimit Shkencë dhe Teknologjisë në Prishtinë - Agjencia për 

Arsim dhe Aftësim profesional dhe Arsim për të Rritur me seli në Prishtinë, për shkak 

të kompensimit të shujtave ditore, me vlerë prej 7,514.00 euro, pas mbajtjes së shqyrtimit 

kryesor me datën 26 korrik 2022 mori, ndërsa me datë 10 gusht 2022 përpiloi këtë këtë:  

 

A K T G J Y K I M 

 

I. APROVOHET në tërësi si e bazuar kërkesëpadia e paditësve: M.D.,, A.S.,, H.R.,, 

M.M.-J.,, G:k.,, M.S.,, A.B.,, M:D.,, M.B.,, F.Ll.,, S.B.,, S.S.,, Sh.H.,, S.A.,, Sh.Xh.,, 

A.S.,, F.H.,, të gjithë punonjës në Shkollën e Mesme Profesionale e Lart Teknike 

“...........” në Prizren. 

 

II. OBLIGOHET e paditura Ministria e Arsimit Shkencë dhe Teknologjisë në 

Prishtinë - Agjencia për Arsim dhe Aftësim profesional dhe Arsim për të Rritur 

me seli në Prishtinë, që paditësve në emër të të kompensimit të ushqimit gjatë 
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ditëve të pranisë në punë për periudhën kohore prej 21.09.2020 deri me datën 

21.06.2021, dhe atë: 

 

 Për paditësin M.D.,  per 167 dite prezence në punë të ia paguaj nga 2 (dy) 

euro, gjithësej në vlerën prej 334 (treqind e tridhjetë e katër) euro.   

 

 Për paditësen A.S., per 125 dite prezence në punë të ia paguaj nga 2 (dy) 

euro, gjithësej në vlerën prej 250  (dyqind e pesëdhjetë) euro. 

   

 Për paditësin H.R., per 166 dite prezence në punë të ia paguaj nga 2 (dy) 

euro, gjithësej në vlerën prej 332  (treqind e tridhjetë e dy) euro. 

 

 Për paditësen M.M., - J. per 163 dite prezence në punë të ia paguaj nga 2 

(dy) euro, gjithësej në vlerën prej 326  (treqind e njëzet e gjashtë) euro. 

 

 Për paditësen G:k., gjithësej  per 166 dite prezence në punë të ia paguaj 

nga 2 (dy) euro, gjithësej në vlerën prej 332  (treqind e tridhjtë e dy) euro. 

 

 Për paditësin M.S., per 167 dite prezence në punë të ia paguaj nga 2 (dy) 

euro, gjithësej në vlerën prej 334  (treqind e tridhjtë e katër) euro. 

 

 Për paditësin A.B., per 167 dite prezence në punë të ia paguaj nga 2 (dy) 

euro, gjithësej në vlerën prej 334  (treqind e tridhjetë e katër) euro. 

 

 Për paditësen M:D., per 167 dite prezence në punë të ia paguaj nga 2 (dy) 

euro, gjithësej në vlerën prej 334  (treqind e tridhjtë e katër) euro. 

 

 Për paditësin M.B., per 163 dite prezence në punë të ia paguaj nga 2 (dy) 

euro, gjithësej në vlerën prej 326 (treqind e njëzet e gjashtë) euro. 
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 Për paditësin F.Ll., per 167 dite prezence në punë të ia paguaj nga 2 (dy) 

euro, gjithësej në vlerën prej 334 (treqind e tridhjetë e katër) euro. 

 

 Për paditësen S.B.,  per 159 dite prezence në punë të ia paguaj nga 2 (dy) 

euro, gjithësej në vlerën prej 318 (treqind e tetëmbëdhjetë) euro. 

 

 Për paditësin S.S., per 167 dite prezence në punë të ia paguaj nga 2 (dy) 

euro, gjithësej në vlerën prej 334 (treqind e tridhjetë e katër) euro. 

 

 Për paditësen S.A., per 165 dite prezence në punë të ia paguaj nga 2 (dy) 

euro, gjithësej në vlerën prej 330 (treqind e tridhjetë) euro. 

 

 Për paditësin Sh.Xh.,  per 167 dite prezence në punë të ia paguaj nga 2 (dy) 

euro, gjithësej në vlerën prej 334 (treqind e tridhjetë e katër) euro. 

 

 Për paditësin Sh.H.,  per 167 dite prezence në punë të ia paguaj nga 2 (dy) 

euro, gjithësej në vlerën prej 334 (treqind e tridhjetë e katër) euro. 

 

 Për paditësin A.S., per 167 dite prezence në punë të ia paguaj nga 2 (dy) 

euro, gjithësej në vlerën prej 334 (treqind e tridhjetë e katër) euro. 

 

 Për paditësen F.H., per 148 dite prezence në punë të ia paguaj nga 2 (dy) 

euro, gjithësej në vlerën prej 296 (dyqind e nëntëdhjetë e gjashtë) euro. 

 

III. DETYROHET e paditura që paditësve shumat e gjykuara si në pikën II të 

dispozitivit këtij aktgjykimi të ia paguajë me kamatë ligjore në lartësi prej 8%, 

duke e llogaritur prej ditës së paraqitjes së padisë (01 qershor 2022), e deri te 

pagesa definitive, të gjitha këto në afat prej 7 ditësh, pas pranimit të këtij 

aktgjykimi, nën kërcënim të përmbarimit të dhunshëm. 
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IV. DETYROHET e paditura Ministria e Arsimit Shkencë dhe Teknologjisë në 

Prishtinë - Agjencia për Arsim dhe Aftësim profesional dhe Arsim për të Rritur 

me seli në Prishtinë, që paditësve t’ia paguajë shpenzimet procedurale në shumë 

e përgjithshme prej 1,183.20 (njëmijë e njëqind e tetëdhjetë e tre euro e njëzet 

cent),  në afat prej 7 ditësh, pas pranimit të këtij aktgjykimi, nën  kërcënim të 

përmbarimit të dhunshëm.  

 

V. Konstatohet e tërhequr padia sa i përketë paditësve F.T.,, M.K.,, S.L.,, L.B.,, J.R., 

dhe N.h.,, që të gjithë nga Prizreni. 

 

 

A r s y e t i m  

 

1. Pretendimet e palëve në procedurë 

 

Palët paditëse M.D.,, A.S.,, H.R.,, M.M.-J.,, G:k.,, M.S.,, A.B.,, M:D.,, M.B.,, F.Ll.,, S.B.,, 

S.S.,, Sh.H.,, S.A.,, Sh.Xh.,, A.S.,, F.H.,, F.T.,, M.K.,, S.L.,, L.B.,, J.R., dhe N.h., përmes të 

autorizuarve  të tyre av. L.B., dhe av.A.S., nga Prishtina pranë kësaj gjykate me datë 18 

shkurt 2020 kanë parashtruar padinë kundër të paditurës Agjencia për Arsim dhe 

Aftësim profesional dhe Arsim për të Rritur me seli në Prishtinë, përmes të cilës ka 

kërkuar që të aprovohet në tërësi kërkesëpadia e paditësve dhe të  detyrohet e paditura 

që të ia paguaj paditësve në emër të të kompesnimit të ushiqmit gjatë ditëve të pranisë 

në punë të ia paguaj për periudhën kohore prej 18 prill 2017 deri me 20 shtator 2019, 

gjithësejt 42 euro për çdo muaj, përafërsisht 21 ditë pune të papaguara, nga 2 euro në 

ditë gjithësej nga dita kur kontrata ka hyrë në fuqi më datë 18.04.2017, e deri se palët 

nënshkruese të tërhiqen nga kjo kontratë. 

 

I autorizuari i paditësve, gjatë seancës përgaditore, ka deklaruar se hjek dorë nga 

kërkesa për periudhën kohore të kërkuar me padi, më saktësisht  deri në mars 2020 e 

paditura i ka përmbushur obligimet e saj karshi paditësve dhe se për këtë pjesë të 

kërkesës tërhiqet. Në seancën përgaditor përfaqësuesi i autorizuar të paditësve dorëzon 
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kërkesën në aspektin objektiv dhe subjektiv, ku në aspektin objektiv kërkon pagimin e 

shujtave ditëore për paditësit për periudhën kohore nga data 21.09.2020 deri më 

21.06.2021, si dhe në aspektin objektiv që pala e paditur do të jetë Ministria e Arsmit, 

Shkencës dhe Teknologjisë në Prishtinë – Agjencia për Arsim dhe Aftësim Profesional 

dhe Arsim për të rritur në Prishtinë, këto ndryshim e dorëzon në gjykatë me shkrim me 

parashtresë për rregullimin e padisë si në aspektin subjektiv dhe objektiv.  

 

I autorizuari i paditësve edhe përgjatë shqyrtimeve gjyqësore dhe në fjalën 

përfundimtare ka deklaruar se mbetet në tërësi pranë thënive, ndërsa lidhur me 

parashtresën e përfaqësuesit të autorizuar të paditurës e kundërshton dhe konsideron 

se këto pretendime janë të pa bazuara. Po ashtu, i njëjti deklarohet se sa i përketë 

paditësve F.T.,, M.K.,, S.L.,, L.B.,, J.R., , dhe N.h., tërhiqet nga padia.  Ndërsa në  fjalën 

përfundimtare ka deklaruar se, u vërtetua baza e kërkesë padisë dhe e drejta e paditesve 

për kompensimin e ushqimit në punë. Andaj, gjykatës i propozon që kërkëspadinë e 

precizuar ta miraton në tërësi të bazuar, shpenzimet e procedurës i kërkon  dhe atë për 

dy seanca në shumën prej 240.30 euro, për përpilimin e padisë në shumën prej 936 euro 

duke i llogaritur sipas tarifës së OAK-së, respektivisht sipas numrit tarifor 10, si dhe për 

taksën gjyqësore në shumën prej 60 euro. 

 

E paditura Ministria e Arsimit, Shkencë dhe Teknologjisë –Agjencia për Arsim dhe 

Aftësim profesional dhe Arsim për të Rritur me seli në Prishtinë, e përfaqësuar përmes 

Avokaturës Shtetërore në Prishtinë, nuk ka parashtruar përgjigje në padi sa i përket 

ndryshimit të padisë në aspektin objektiv të bërë nga i autorizuari i paditësve, edhe pse 

vendimin për përgjigje në padi me shkresat përcjellëse e ka pranuar me datë 08.07.2022, 

por që kundërshtimet dhe pretendimet e saja i ka parashtruar përmes parashtresës me 

shkrim më datën 25.07.2022, për në seancën e datës 26.07.2022 në ora 11:15 ka deklaruar 

se mbetet pranë parashtresave me shkrim të dorëzuara në gjykatë duke e kundërshtuar 

padinë dhe kërkesëpadinë e paditësve si të pa bazuar sepse kontrata kolektive për 

arsimin është lidhur për periudhën tre vjeçare, konform nenit 90 të Ligjit të Punës, e që 

konstatohet se nuk është në fuqi dhe si e tillë padia nuk ka bazë ligjore. Kërkespadia e 

e paditësit është e mbështetur në Kontraën Kolektive për Arsimin e vitit 2017 me 
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nr.2056, e që kjo kontratë është shfuqizuar me kontratën sektoriale për arsim 

nr.protl.105, të datës 22.01.2021, ku sipas kësaj kontrate dhe ate ne nenin 45 par.1 pos 

tjerash thuhet se “për zbatimin e dispozitave të nenit 35 par.5, 7 dhe 11 kur të krijohen 

mundësit financiare në buxhetin e Republikës së Kosovës, por jo më vonë se viti 2023”, 

si rrejdhojë e paditura vlerëson se kërkesa padia e paditësi për kompenzmin e ushqimit 

për vitin 2021, nuk ka mbështetje ligjore. Andaj, i propozon gjykatës që kërkesëpadinë 

e paditësve të refuzoj në tërësi si e pa bazuar.  

 

2. Provat e administruara në shqyrtimin kryesor   

 

Për vërtetimin e drejtë të gjendjes faktike gjykata ka administruar provat si në vijim: 

Kontratën e punës në emer të paditësit M.D.,, të datës 25.09.2018 dhe Vërtetimit me nr. 

738/21 të datës 01.07.2021; Kontratën e punës të lëshuar në emër të paditeses A.S.,, të 

datës 25.09.2018  dhe Vërtetimit me nr. 667/21 të datës 01.07.2021; Kontratën e punës të 

lëshuar në emër të paditësit H.R.,, të datës 25.09.2018 dhe Vërtetimit me nr. 717/21,  të 

datës 01.07.2021; Kontratën e punës të lëshuar në emër të paditëses M.M.-J.,, të datës 

10.09.2019 dhe Vërtetimi me nr. 736/21, të datës 01.07.2021; Kontratën e punës të 

lëshuar në emër të paditeses  G:k.,, të datës 25.09.2018 dhe Vërtetimit me nr. 714/21 të 

datës 01.07.2021; Kontratën e punës të lëshuar në emër të paditësit M.S.,, të dates 

10.09.2019 dhe Vërtetimit me nr.733/21 të datës 01.07.2021; Kontratën e punës të lëshuar 

në emër të paditësit A.B.,u, të datës 20.10.2016 dhe Vërtetimit me nr. 660/21, të datës 

01.07.2021; Kontratën e punës të lëshuar në emër të paditeses M:D.,, të datës 20.10.2016 

dhe Vërtetimi me nr. 731/21 i datës 01.07.2021; Kontratën e punës të lëshuar në emër të 

paditësit M.B.,, të datës 20.10.2016 dhe Vërtetimi me nr.734/21 i datës 01.07.2021; 

Kontratën e punës të lëshuar në emër të paditësit F.Ll.,, të datës 20.10.2016 dhe Vërtetimi 

me nr.705/21 datës 01.07.2021; Kontratën e punës të lëshuar në emër të paditëses S.B.,, 

të datës 10.10.2019 dhe Vërtetimi me nr. 753/21 të datës 01.07.2021; Kontratën e punës 

të lëshuar në emër të paditësit S.S., , të datës 25.09.2018 dhe Vërtetimi me nr. 794/21 të 

datës 01.07.2021; Kontratën e punës të lëshuar në emër të paditësit Shinasi Hyseni,  të 

datës 20.10.2016 dhe Vërtetimi me nr. 757/21 të datës 01.07.2021; Kontratën e punës të 

lëshuar në emër të paditeses  S.A.,, të datës 20.10.2016 dhe Vërtetimi me nr. 750/21  të 
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datës 01.07.2021; Kontrate e punës të lëshuar në emër të paditësit Sh.Xh.,, të datës 

20.10.2016 dhe Vërtetimi me nr. 758/21 të datës 01.07.2021; Kontratën e punës të lëshuar 

në emër të paditësit A.S.,, të datës 20.10.2016 dhe Vërtetimi me nr. 665/21 të datës 

01.07.2021 dhe Kontratën e punës të lëshuar në emër të paditeses F.H.,, të datës 

20.10.2016 dhe Vërtetimi me nr. 703/21 i datës 01.07.2021. 

 

Gjykata pas vlerësimit të pohimeve të palëve ndërgjyqëse dhe provave të theksuara më 

lartë në kuptim të nenit 8 të Ligjit për Procedurën Kontestimore (LPK), duke i çmuar 

me kujdes dhe me ndërgjegje çdo provë veç e veç dhe të gjitha ato së bashku ka 

konstatuar se kërkesëpadia e paditësit është tërësisht e bazuar. 

 

3. Baza ligjore 

 

Në nenin 4 par.2 të Ligjit të Punës 03/L-212 parashihet  “Kontrata Kolektive nuk mund të 

përmbajë të drejta më pak të favorshme për të punësuarin dhe punëdhënësin se sa të drejtat e 

përcaktuara me këtë ligj”. Po ashtu në nenin 90 të këtij ligji parashihet se “1. Marrëveshja 

Kolektive mund të lidhet ndërmjet: 1.1. organizatës së punëdhënësve ose përfaqësuesit të tij, dhe 

1.2. organizatës së të punësuarve ose kur nuk ekzistojnë organizata, marrëveshjen mund ta 

lidhin edhe përfaqësuesit e të punësuarve; 2. Marrëveshja Kolektive mund të lidhet në: 2.1. nivel 

të vendit, 2.2. nivel të degës, 2.3. nivel të ndërmarrjes; 3. Marrëveshja Kolektive duhet të jetë në 

formë të shkruar, në gjuhët zyrtare të Republikës së Kosovës; 4. Marrëveshja Kolektive mund të 

lidhet për një periudhë të caktuar me kohëzgjatje jo më shumë se tri (3) vjet; 5. Marrëveshja 

Kolektive vlen për ata punëdhënës dhe punëmarrës të cilët marrin përsipër detyrimet e 

përcaktuara me Marrëveshjen e tillë Kolektive; 6. 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”.  

 

Për periudhën kohore per vitin 2020, më konkretisht për 64 ditë pune për secilin paditës, 

gjykata gjeti se në rastin  konkret duhet të zbatohet kontrata e cila në periudhën kur 

këto kërkesa janë bërë të kerkueshme ka qenë në fuqi, më saktësisht Kontrata Kolektive 

e Arsimit në Kosovë e datës 18.04.2017. Në KKA të datës 18.04.2017, në nenin  35 
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paragrafi 7 përcaktohet se “ Të punësuarve u sigurohet kompensim për ushqim gjatë punës, 

për ditët e pranisë në punë. Vlera e kompensimit të shpenzimit të ushqimit në punë, për një ditë 

pune, është dy euro për të punësuarit që kanë marrëdhënien e punës primare në institucionet 

arsimore. Punëdhënësi, i cili ka të rregulluar ushqimin e të punësuarve, përmes restorantit 

kuzhinës, ose në një formë tjetër, nuk ka obligim pagese, të të punësuarve për ushqim. 

 

Ndërsa për kërkesat për pagesën në emër të shujtave ditore për vitin 2021, më 

konkretisht për 103 ditë pune, gjykata zbatoj të drejtën materiale që buron nga 

Kontratës Kolektive të Arsimit në Kosovë të datës 22.01.2021, e cila kontratë është e 

zbatueshme për këtë periudhë kohore.  Në nenin 35 paragrafi 7 të kësaj kontrate,  

parashihet se: “Të punësuarve (anëtarë të SBAShK-ut), u sigurohet kompensim për ushqim 

gjatë punës, për ditët e pranisë në punë. Vlera e kompensimit të shpenzimit të ushqimit në punë, 

për një ditë pune, është dy euro për të punësuarit që kanë marrëdhënien e punës primare në 

institucionet arsimore. Punëdhënësi, i cili ka të rregulluar ushqimin e të punësuarve, përmes 

restorantit kuzhinës, ose në një formë tjetër, nuk ka obligim pagese, të të punësuarve për 

ushqim”. Në kuptim të nenit 245 të Ligjit nr. 04/L-077 për marrëdhëniet e detyrimeve 

“Kreditori në marrëdhënien e detyrimit ka të drejtë që prej debitorit të kërkojë përmbushjen e 

detyrimit, ndërsa debitori ka për detyrë ta përmbushë atë me ndërgjegje dhe në tërësi, në 

përputhje me përmbajtjen e tij”. 

 

5. Vlerësimet përfundimtare të gjykatës 

 

Nga rrjedha këtij procesi gjyqësor, gjykata konstatoi se në këtë çështje nuk ishte 

kontestuese si për palët e po ashtu dhe për gjykatën se palët paditëse kanë qenë në 

mardhënie pune në pozitën e profesorëve pranë Shkollën e Mesme Profesionale e Lartë 

Teknike “...........” në Prizren, të  cilën fakt u vërtetua nga kontratat e punës për secilën 

paditës. Po ashtu kontestuese nuk ishte as ditët e prezencës në punë të paditësve tek e 

paditura, ku ky fakt u vërtetua nga vërtetimet të lëshuara nga vetë e paditura për secilën 

paditës. Në këtë çështje juridike kontestimore, kontestuese ishte baza ligjore për 

realizimin e e kërkesës së paditësve, si dhe çështja se paditësit a kanë qenë anëtarë të 

SBASHK-ut.  
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Andaj gjykata nga provat e paraqitura në shqyrtim kryesor, erdhi në përfundim se 

palëve paditëse i takon e drejta për kompensimin e për ushqim gjatë ditëve prezente në 

punë, për secilën palë si në shumat e gjykuara në dispozitiv të këtij aktgjykimi. Kjo e 

drejtë palëve paditëse i buron nga Kontrata Kolektive e Arsimit e, e  vitit 2017 e datës 

18.04.2017  për kërkesat që burojnë nga periudha kohore e vitit 2020, më konkretisht për 

64 ditë pune,  pasi që raporti jurdiko- material këtë periudhë buron pikërisht në kohën 

kur kjo marrëveshje është në fuqi, pasi që e njëjta kontratë e mbulon periudhën kohore 

deri me datë 31.12.2020, sipas nenit 47 të Kontratës Kolektive të Arsimit të datës 

22.01.2021. Ndërsa sa i përket kërkesave  për periudhën kohore per vitin 2021, gjykata 

gjeti se kjo e drejtë iu takon në bazë të Kontratës Kolektive të Arsimit të datës 22.01.2021, 

pasi që kjo kontratë ka zbatueshmëri në kohën kur këto kërkesa janë bërë të 

kërkueshme. 

  

Ndërkaq lidhur me prapësimin e palës së paditur se paditësit nuk kanë dëshmuar se 

janë anëtarë i SBASHK-ut, gjykata ka gjetur se në rastin konkret, bazuar në faktin se 

SBASHK-u, as për antarët e vet të sindikatës e as punonjësit të tjerë si në rastin konkret 

nuk ndan mjete nga fondi i saj për shujtat, por se këto mjete ndahen nga Buxheti i 

Kosovës, përkatësisht nga Ministria e Financave, Punës dhe Transferave, andaj një 

pretendim i tillë bie ndesh me dispozitat ligjore në fuqi që garantojn status të barabartë 

të të punësuarve si në sektorin publik, po ashtu dhe në ate privat në Kosovë, e në veçanti 

me nenin 4 të Statutit të BSPK-së ku thuhet se “BSPK-ja ushtron veprimtarinë e saj për 

një shoqëri në të cilën të gjithë të punësuarit dhe qytetarët, do të gëzojnë të drejtë në 

punë dhe jetë dinitoze, realizimin dhe mbrojtjen e interesave ekonomike, sociale, 

edukative dhe kulturore e në veçanti a) respektimin e të drejtave të të punësuarve...” 

 

Gjykata pretendimet e palës së paditur të cekura në përgjigjen në padi, se i padituri nuk 

ka buxhet të mjaftueshëm për pagesën e pagave me rastin e shujtave, i vlerësoi si të pa 

bazuara, për faktin se kjo çështje është irelevante në këtë çështje kontestimore, pasi që 

në këtë procedurë duhet të vlerësohet çështja e ekzistimit apo jo të të drejtave konkrete 
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të paditësve, ndërsa çështja e ekzistimit apo jo të buxhetit për pagesën e këtyre shumave 

mund të jetë relevante në ndonjë procedurë tjetër (procedurë të përmbarimit). 

 

Gjykata vendosi sikurse në dispozitiv të këtij aktgjykimi duke aprovuar shumën 

përkatëse dhe duke llogaritur kamatën ligjore si në dispozitiv duke u bazuar në nenin 

382 par. 1 dhe 2 të LMD-së, duke e llogaritur të njëjtën nga dita e paraqitjes së precizimit 

të padisë,  (01 qershor  2022), e deri në pagesën definitive, bazuar në Mendimin Juridik 

për Kamatën të Gjykatës Supreme të Kosovës nr. 265/2020 të datës 02.12.2020.  

 

Vendimi mbi shpenzimet procedurale është marrë konform nenit 449, 452.1 dhe  453.1 

të LPK-së, ku është obliguar pala e paditur, si palë humbëse e procesit gjyqësor,  që 

paditësit t’ia paguajë shumën e përgjithshme prej 1, 183.20  euro, dhe për dy seanca në 

shumën prej 240.30 euro, për përpilimin e padisë në shumën prej 936 euro duke e 

llogaritur sipas tarifës së OAK-së, respektivisht sipas numrit tarifor 10, si dhe për taksën 

gjyqësore në shumën prej 60 euro. 

 

Gjykata ka vendosur sikurse në pikën V të dispozitivit të këtij aktgjykimi, bazuar në 

nenin 261 të LPK-së, pasi që i autorizuari i paditësit në shqyrtim kryesor të mbajtur më 

datë 26 korrik 2022, kishte deklaruar se e tërheq kërkesën për paditësit F.T.,, M.K.,, S.L.,, 

L.B.,, J.R., dhe N.h.,.  

 

Nga të lartcekurat, gjykata vendosi si në dispozitiv të këtij aktgjykimi, konform nenit 

143 të LPK-së.  

GJYKATA THEMELORE NË PRIZREN 

Departamenti i Përgjithshëm 

C.nr.298/2020 të datës 10 gusht  2022 

 

B. Profesional                                                                                                               Gjyqtari 

Hilmi Elshani   Shyqri Hoxha 
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KËSHILLË JURIDIKE: Kundër këtij aktgjykimi pala e pakënaqur, ka të drejtë ankese 

në afat prej 7 dite pas pranimit të të njëjtit, Gjykatës së Apelit në Prishtinë, e nëpërmjet 

kësaj Gjykate. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


