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Numri i lëndës: 2020:053903 

Datë: 16.12.2020 

Numri i dokumentit:     01347760 

 

 

 C.nr.2165/20 

 

GJYKATA THEMELORE NË PRISHTINË – Departamenti i Përgjithshëm, Divizioni 

Civil, si gjykatë civile e shkallës së parë, me gjyqtaren Rezarta Sylejmani Voca në çështjen 

kontestimore të paditëses F. R. K.nga P.. të cilën sipas autorizimit e përfaqëson A. H., avokat nga 

D.., kundër të paditurës K.e P.. – D. K. e A., me adresë në P.., për shkak të kompensimit të 

ushqimit gjatë punës (shujtave), pas mbajtjes së shqyrtimit kryesor-publik më datën 01.12.2020, 

në të cilin mori pjesë i autorizuari i palës paditëse, më datë 16.12.2020, mori këtë: 

 

                                                          A K T G J Y K I M  

 

I. APROVOHET në tërësi kërkesëpadia e paditëses F. R. K. nga P.., kundër të 

paditurës K. e P.. – D. K. e A., me adresë në P.., si e bazuar.  

 

II. DETYROHET e paditura K..e P.. – D.K. e A., me adresë në P.., që paditëses në 

emër të kompensimit për ushqim gjatë punës (shujtave ditore) për 476 ditë punë 

(nga data 18.04.2017 deri me datë 31.12.2020) t’ia kompensoj shumën prej  952 €, 

në afatin prej 7 ditësh nga dita e pranimit të këtij aktgjykimi, nën kërcënim të 

përmbarimit me detyrim.  

 

 

III. DETYROHET e paditura që shumat e gjykuara si në pikën II të këtij dispozitivi, 

paditëses F. R.K. t’ia paguaj me kamatë ligjore prej 8%, nga data 16.12.2020 (data e 

marrjes se aktgjykimit), e deri në pagesën definitive, si dhe shpenzimet e procedurës në 

lartësi prej 259.00 €, në afatin prej 7 ditësh nga dita e pranimit të këtij aktgjykimi, nën 

kërcënim të përmbarimit me detyrim. 

 

                                                              A r s y e t i m 

 

Pretendimet e palëve ndërgjyqëse  

 

Paditësja përmes të autorizuarit të saj av. A. H. nga D., në padinë e dorëzuar në këtë gjykatë me 

18.05.2020, ka theksuar se njëjta është e punësuar në institucionin arsimor SHFMU I.. në 

Prishtinë, respektivisht ka lidhur kontratë pune me të paditurën D. K. e A. (DKA) në P.., me 

pozitën e punës si mësimdhënëse. Thekson se më datën 24.01.2020 ka parashtruar kërkesë 

drejtuar D.K. të A.për përmbushjen e detyrimeve lidhur me kompensimin për ushqim gjatë punës, 

mirëpo e paditura nuk ka kthyer përgjigje me shkrim, për çka paditësja është drejtuar me padi në 

gjykatë. Bazën juridike të kërkesëpadisë e ka mbështetur ne nenin 35 paragrafi 7 të Kontratës 
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Kolektive te Arsimit, duke kërkuar kompensimin me nga dy (2) euro për secilën dite të pranisë 

në punë për faktin se e paditura nuk e ka kompensuar paditësen për ushqimin ditor.  

Shpenzimet e procedurës i ka kërkuar. 

Me propozim për gjykatën që ta aprovoj kërkesëpadinë e paditëses si të bazuar. 

E paditura K. e P.., në përgjigjen në padi, ka theksuar se e konteston në tërësi padinë dhe 

kërkesëpadinë e paditëses për kompensimin e ushqimit gjatë punës edhe sa i përket bazës juridike 

edhe sa i përket lartësisë se saj. Ka shtuar se një kompensim i tillë nuk është paraparë me Ligjin 

e Punës dhe e paditura në skenën e saj buxhetore nuk ka paraparë linjë të veçante buxhetore për 

kompensim prandaj mbi bazën e këtyre fakteve i ka propozuar gjykatës që kërkesëpadinë 

paditëses ta refuzoj si të pabazuar.  

Shpenzimet e procedurës nuk i ka kërkuar.  

 

Provat e administruara dhe gjendja faktike e vërtetuar 

 

Për vërtetimin e plotë dhe të drejtë të gjendjes faktike gjykata ka administruar provat si në vijim; 

kontratën e punës datë 08.10.2010, dhe Vërtetimin mbi përvojën e punës i lëshuar nga SHFMU 

I.në P.., i datës 16.01.2020. 

Gjykata pas vlerësimit të pohimeve të palëve ndërgjyqësve dhe provave të lartcekura, në kuptim 

të nenit 8 të Ligjit për Procedurën Kontestimore (LPK), me kujdes dhe me ndërgjegje ka çmuar 

çdo provë veç e veç dhe të gjitha ato së bashku dhe ka gjetur se:  

Kërkesëpadia e paditëses është e bazuar. 

Në bazë të kontratës se punës të paditëses të datës 08.10.2010,  vërtetohet se paditësja ka lidhur 

kontratë pune me të paditurën K.. e P.., dhe mban titullin e punës mësimdhënëse , në institucionin 

shkollor SHFMU I..në P... 

 Nga vërtetimi mbi ditët e prezencës në punë i datës 16.01.2020 vërtetohet se paditësja nga data 

18.04.2017 deri më datën 31.12.2019 ka gjithsej 476 ditë pune efektive. 

 

Baza ligjore 

 

Në nenin 4 par.2 të Ligjit të Punës (Nr.03/L-212) i cili është në fuqi parashihet se “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”.  

Ndërsa në nenin 90 të po 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, dhe 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”.  

Po ashtu në nenin 35 paragrafi 7 të Kontratës Kolektive të Arsimit në Kosovë, e cila ka hyrë në 

fuqi nga data 18.04.2017, parashihet se “të punësuarve, u sigurohet kompensim për ushqim gjatë 

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

një ditë pune, është 2 (dy) euro për të punësuarit të cilët kanë marrëdhënie pune primare në 

institucionet arsimore”.  

 

Vlerësimi përfundimtarë i gjykatës 
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Në mes palëve ndërgjyqëse nuk është kontestues fakti se paditësja ka qenë e punësuar tek e 

paditura, pasi që kjo vërtetohet edhe me kontrata e lidhur në mes të paditëses dhe të paditurës, 

prova këto të administruara në këtë shqyrtim, mirëpo kontestuese nga ana e të paditurës ishte së 

e paditura nuk ka obligim dhe nuk ka linjë të veçantë buxhetore për kryerjen e këtij obligimi. 

Gjykata pretendimet e palës së paditur të cekura në përgjigjen në padi se e paditura nuk është 

përgjegjëse për të bërë kompensimin e shujtave ditore dhe kompensimin e pagave jubilare, për 

faktin së nuk është paraparë linjë e veçantë buxhetore i vlerësoj si të pabazuara, ngase me me 

nenin 35 të Kontratës Sektoriale të Arsimit në Kosovë, parashihet nder të tjera së përgjegjës për 

realizimin e të drejtave në shujta ditore është punëdhënësi i fundit, e që në këtë rast nga kontratat 

të cilat gjykata i ka administruar si prova në këtë shqyrtim, vërtetohet së punëdhënës i paditësve 

është K.e P..-D. K. e A.. Andaj, provave të lartcekura të administruara në këtë procedure, gjykata 

ua fali besimin e plotë, ngase gjeti se të njëjtat janë të besueshme dhe përputhen në tërësi me 

gjendjen faktike të vërtetuar, për çka edhe duke u bazuar në dispozitat e lart cituara të Kontratës 

Sektoriale të Arsimit në Kosovë, vendosi si në dispozitiv të këtij aktgjykimi.  

Gjykata me rastin e vendosjes lidhur me për kompensimin e shujtave ditore, mori parasysh 

vërtetimin mbi ditët e prezencës në punë, nga e cila rezulton së paditësja nga hyrja në fuqi e 

Kontratës Sektoriale të Arsimit në Kosovë e deri më datën 31.12.2019 ka pasur gjithsej 476 ditë 

efektive të punës X 2€ shujta ditore, që përbën shumën e përgjithshme 952 €. 

Vendimi mbi shpenzimet procedurale është marrë konform nenit 452 par.1 të LPK-së, shpenzime 

këto që iu referohen shpenzimeve si: për padi shumën prej 104.00 €, për 1(një) seancë shumën 

prej 135.00 €, si dhe për taksë për padi shumën prej 20.00 € e gjithsejtë shumën prej 259.00 €.  

 

Lidhur me kamatën u vendos konform nenit 382 të LMD-së.  

 

Nga të lartcekurat gjykata vendosi si në dispozitiv të këtij aktgjykimi, konform nenit 143 të LPK-

së.  

 

 

                                        GJYKATA THEMELORE NË PRISHTINË  

                                          Departamenti i Përgjithshëm Divizioni Civil 

                                                 

                                                            C.nr.2165/20 , datë 16.12.2020  

                                                                                                           

 

                                                                                                                              Gjyqtarja, 

                                                                                                                Rezarta Sylejmani Voca  

 

 

UDHËZIMI JURIDIK: Kundër këtij aktgjykimi pala e pakënaqur ka të drejtë ankese në afat prej 

7 ditëve nga dita e pranimit të të njëjtit, Gjykatës së Apelit në Prishtinë, nëpërmjet të kësaj gjykate.  

 


