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Numri i lëndës: 2020:078944 

Datë: 31.10.2022 

Numri i dokumentit:     03590004 

C.nr.653/20 

 

 GJYKATA THEMELORE NË PRISHTINË- DEGA NË LIPJAN, Departamenti i 

Përgjithshëm, në përbërje prej gjyqtares Elvira Emini, me bashkëpunëtoren profesionale 

Gentiana Dakaj, duke vendosur në çështjen kontestimore të paditësit N. B. nga fshati K. K. L., 

të cilin e përfaqëson sipas autorizimit Arif Hasi av. nga Gllogoci, kundër të paditurës K. e L. – 

D. K. e A., me objekt tё ҫёshtjes kompensimin e shpenzimeve të ushqimit gjatё punёs, vlera e 

kontestit 1,700.00-€, jashtё seancёs,  me dt.25.10.2022,  mori këtë: 

 

A K T G J Y K I M  

PA SHQYRTIM KRYESOR TË ÇËSHTJES  

 

    I. APROVOHET kёrkesёpadia e precizuar e paditёsit N. B. nga fshati K. K. L. si e 

BAZUAR dhe  DETYROHET e paditura K. e L.-D. K. A., qё paditёsit në emër të shpenzimeve 

të ushqimit t’ia paguajё detyrimet nё vlerё prej 2-€ nё ditё nё emёr tё shpenzimeve tё ushqimit 

nё punё pёr periudhёn 18.04.2017 e deri me dt. 20.04.2022 si punëtor teknik pranё SHFMU “S.” 

nё fsh. K. K. L., pёr 850 ditё pune, nё vlerё prej 1,700-€, tё gjitha kёto shuma me kamatё ligjore 

prej 8%, e cila do tё llogaritet nga dt.25.10.2022 si datё e marrjes sё aktgjykimit e deri te pagesa 

definitive, si dhe për shpenzimet e procedurёs kontestimore nё shumёn prej 238-€, tё gjitha kёto 

nё afat prej 15 ditёsh nga dita e marrjes nё dorëzim tё kёtij aktgjykimi, nёn kёrcёnimin e 

pёrmbarimit me detyrim. 

 

II.DETYROHET paditёsi, që kёsaj gjykate, nё emёr tё ndryshimit tё taksёs gjyqёsore 

pёr padi, t’ia kompensojё shumën  prej 10-€ në afat prej 7 ditësh pas plotfuqishmёrisё sё këtij 

aktgjykimi, nën kërcënimin e përmbarimit me detyrim. 

A r s y e t i m 
 

  Paditësi, përmes të autorizuarit Arif Hasi av. nga Gllogoci,  nё padi ka theksuar se tek e 

paditura punon në Sh.F.M.U. “S.” nё fsh. K. K. L., qё nga dt.01.09.2016 ku ende vazhdon tё 

punojё, dhe edhe pёrkundёr kёrkesёs  sё parashtruar pranё tё paditurёs qё paditёsit t’i paguhen 

shpenzimet e shujtёs ditore dhe shpenzimet e udhёtimit, konform nenit 35 par.2, pika 5 dhe 7 tё 

Kontratёs Kolektive tё Arsimit e paditura këto shpenzime nuk ia ka paguar paditёsit. Me 

parashtresёn me shkrimtё dt. 12.05.2022 I njёjti  e ka precizuar lartёsinё e kёrkesёpadisё, duke 

kerkuar qё tё detyrohet e paditura qё paditёsit, ne emer te kompensimit tё shpenzimeve pёr 

ushqim gjatё punёs t’ia paguaj shumёn prej 1,700-€, me kamatё prej 8%  nga dita e ngritjes sё 

padisё e deri tek pagesa definitive, tё gjitha nё afatin prej 15 ditёsh pas plotfuqishmёrisё sё 

aktgjykimit, nёn kёrcёnimin e pёrmbarimit me detyrim. 
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I ka propozuar gjykatёs qё kёrkesёpadinё e precizuar tё paditёsit ta aprovojё nё tёrёsi si 

tё bazuar.     

 Shpenzimet e procedurёs i ka kёrkuar  sipas TAOK-sё aq sa do të shkaktohen.  

 

E autorizuara e tё paditurёs nё tё  përgjigjur  nё padi e  ka  kontestuar bazёn juridike tё 

kёrkesёpadisё, me arsyetimin  se sipas kontratёs sё punёs me nr.04-112-813/1341 tё 

dt.01.09.2016 askund nuk iu ceket se punёtori e gёzon tё drejtёn pёr kompensim tё shujtёs tё 

cilёn kontratё paditёsi e ka nёnshkruar dhe ёshtё pajtuar me tё gjitha kushtet e kontratёs si dhe 

pёr detyrat dhe obligimet qё i ka, andaj me dёshirё e ka nёnshkruar dhe ka konsideruar se nuk e 

gёzon tё drejtёn tё cilёn e kёrkon, gjithashtu sipas Ligjit tё Punёs Nr.03/L-212 i cili rregullon 

kontestet e punёs askund nuk iu ceket se punёtorёve tё arsimit iu takojnё kompensimet e tilla, 

prandaj ka shtuar se kёrkesёs i mungon baza juridike. Tutje ka theksuar se    Kontrata Kolektive 

nё tё cilёn ёshtё thirrur paditёsi, nuk ka fuqi ligjore për t’u zbatuar nga shkaku se ёshtё nё 

kundёrshtim me dispozitat ligjore nё fuqi dhe e njёjta vlen vetёm pёr ata punёdhёnёs dhe 

punёmarrёs tё cilёt marrin përsipёr detyrimet e caktura me marrёveshje tё tilla Kolektive, dhe 

meqenёse e paditura nuk është nёnshkruese e Kontrates Kolektive tё dt. 18.04.2017, por 

nёnshkruese e saj ёshtё Ministria e Arsimit Shkencёs dhe Teknologjisё (MASHT) nё njërёn anё 

dhe nё anёn tjetёr ёshtё SBASHK-u, konsideron se e paditura nuk ka obligime ndaj paditёsit dhe 

se MASHT-i nuk ka bёrё harmonizimin e saj me Ministrine e Financave qё tё paditurёs me 

Qarkore Buxhetore t’i lejohet ngritja e tavanit tё pagave nё mёnyrё qё tё planifikojnё edhe 

pagesat shtesё pёr stafin arsimor. I ka propozuar gjykatёs qё ta refuzoj nё tёrёsi kёrkesёpadinё e 

paditёsit si tё pabazuar. 

Mё tutje ka shtuar se  nuk ёshtё kontestuese  se paditёsi ёshtё nё mardhёnie pune tek e 

paditura. I ka propozuar gjykatёs qё ta refuzoj nё tёrёsi kёrkesёpadinё e paditёsit si tё pabazuar. 

 Shpenzimet e procedurёs nuk i ka kёrkuar. 

 

 Gjykata mori aktgjykim, pa mbajtur seancё të shqyrtim kryesor, dhe atё konform nenit 

398 tё LPK-sё, kёtё pёr faktin se e paditura, nё përgjigje nё padi tё ushtruar nё kёtё gjykatё me 

dt. 28.10.2020, nuk e ka kontestuar e as nuk i ka pohuar faktet e theksuara nё padi, ndërsa bashkё 

me padi paditёsi ka paraqitur prova mbi bazёn e tё cilave mund tё vendoset nё mёnyrё meritore 

nё kёtё ҫёshtje juridike kontestimore. 

Nga parashtrimet e palëve ndërgjyqëse të paraqitura me padi dhe përgjigje në padi si dhe 

nё parashtresёn pёr rregullimin e kёrkesёpadisё, gjykata ka gjetur se nuk është kontestues fakti 

se paditësi me të paditurën kanë lidhur kontratë pune me datën 01.09.2016, lloji i së cilës kontratë 

është e përhershme, për çmimin e pagës bazë në shumë prej 262.38-€, fakt ky që vërtetohet edhe 

nga kontrata e cila gjendet në shkresat e lëndës e që evidentohet me nr. të protokollit 04-112-

813/1341 të dt. 01.09.2016. 

Gjykata i ka pranuar si fakte vendimtare për aprovimin e kërkesëpadisë ekzistimin e 

marrëdhënies kontraktuale për punësimin e punëmarrësit në këtë rast paditësit, kohëzgjatjen e 

saj dhe çmimin e pagës bazë, prej nga rezulton se lartësia e kërkesëpadisë është në përputhje me 

shumën e kërkuar. 

Kundërshtimin e të paditurës se padia është pa bazë ligjore, gjykata e ka vlerësuar si të 

parëndësishëm për të vendosur ndryshe në këtë çështje juridike kontestimore, nga fakti se e 

paditura nuk e konteston ekzistimin e kontratës së punës, por ka konsideruar që me Ligjin e 

Punës Nr.03/L-212, nuk janë paraparë të drejtat të cilat i kërkon paditësi, pasi që shpërblimet e 

kërkuara me padi janë të parapara me Kontratën Kolektive të Arsimit në Kosovë.  

  

Nga kёrkesa e dt 05.06.2020, u vёrtetua se i autorizuari i paditёsit me dt. 05.06.2020 

pёrmes kёsaj shkrese i ёshtё drejtuar tё paditurёs pёr pagesёn e shujtёs ditore dhe atё konform 

nenit 35 par. 2 pika 5 dhe 7 tё KKAK-sё tё dt. 18.04.2017. 
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Nga kontrata e punёs nr. 04-112-813/1341 të dt. 01.09.2016,  vёrtetohet se paditёsi  tek 

e paditura nё SHFMU “S.” nё fsh. K. K. L.,  ka qenё nё mardhёnie  pune nё kohё tё pacaktuar 

nё vendin e punёs si punëtor teknik,  me pagen bazё nё lartёsi prej 262.38-€. 

Nga vёrtetimi i ditёve tё pranisё nё punё tё paditёsit me nr. prot. 1254/6 të datёs 

20.04.2022, u vёrtetua se paditёsi nё kёtё shkollё nga data 18.04.2017 deri me dt. 20.04.2022 ka 

gjithsejt 850 ditё tё pranisё nё punё. 

Nga Pasqyra e llogarisё bankare e dt. 29.05.2020 u vёrtetua se paga e paditёsit ёshtё 

transferuar nga Thesari i Ministrisё sё Financave tё RK-sё nё  ..... 

 

Me dispozitёn e nenit 2 tё Kontratёs Kolektive tё Arsimit nё Kosovё e cila ka hyrё nё 

fuqi me dt. 18.04.2017, parashihet se dispozitat e kësaj kontrate kolektive, janё tё zbatueshme 

pёr tё gjithё tё punёsuarit nё tё gjitha insitucionet publike dhe private tё Arsimit parauniversitar 

(para shkollor, fillor, tё mesёm tё ulёt dhe tё mesёm tё lartё, Shkolla Speciale e Qendra tё 

Kompetencёs) dhe Institucione tё Arsimit tё lartё nё mbarё territorin e Republikёs sё Kosovёs, 

tё cilёt janё anёtar tё SBASHK-ut, dispozitat e kёsaj Kontrate Kolektive janё tё zbatueshme pёr 

tё gjithё punёdhёnёsit në sektorin e arsimit (Komunal - DKA, KD të Universiteteve e 

institucioneve të arsimit të lartë, MASHT-in etj) në sektorin publik dhe institucionet edukativo 

– arsimore private në mbarё territorin e Republikёs sё Kosovёs. 

 

Me dispozitёn e nenit 35 tё Kontratёs Kolektive tё Arsimit nё Kosovё nr.2056 te dt. 

18.04.2017, parashihet se punёtorёt anёtar tё SBASHK-ut punonjësit arsimor kompensohen pёr 

shpenzimet e udhёtimit prej 70% te çmimit tё biletёs, shpenzimet e ushqimit me nga 2 euro pёr 

njё ditё pune dhe shpёrblimin jubilar prej 50% pёr 10 vite përvoje pune, 75% për 20 vite përvoje 

pune, një pagë bazë për 30 vite përvoje pune dhe 150% per 40 vite përvojë pune, shpërblim ky i 

cili paguhet me 7 mars të çdo viti. 

 

 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. 

 

          Me nenin 3 par. 2 tё Kushtetutёs sё Republikёs sё Kosovёs parashihet “Ushtrimi i 

autoritetit publik në Republikën e Kosovës bazohet në parimet e barazisë para ligjit të të gjithë 

individëve dhe në respektimin e plotë të të drejtave dhe lirive themelore të njeriut, të pranuara 

ndërkombëtarisht, si dhe në mbrojtjen e të drejtave dhe në pjesëmarrjen e të gjitha komuniteteve 

dhe pjesëtarëve të tyre”. 

          

         Me nenin 5 par. 1 tё Ligjit tё Punёs ёshtё e paraparё “Diskriminimi është i ndaluar në 

punësim dhe profesion, lidhur me rekrutimin në punësim, trajnimin, promovimin e punësimit, 

kushtet e punësimit, masat disiplinore, ndërprerjen e kontratës së punës ose çështjeve të tjera nga 

marrëdhënia e punës të rregulluara me këtë ligj dhe me ligjet e tjera në fuqi”. 

           Gjykata konstaton se trajtimi i pabarabartë i tё punёsuarit në vendet e tyre në punë apo 

një grup i caktuar punëtoresh në një ndërmarrje apo organizatë punuese si dhe mos realizimi i tё 

drejtave tё punёsuarve nё lidhje me punёn e tyre, konsiderohet diskriminim në punë. Andaj ky 

fakt gjenë zbatim nё pikёn 1.12 tё nenit 14 tё Konventёs Evropiane pёr tё drejtat e njeriut e cila 

ka hyrё nё fuqi me dt. 03.09.1953.  

 

 Mbi gjendjen faktike tё vёrtetuar, nga provat e administruara si më lartё, të cilave gjykata 

u’a fali besimin dhe fakteve të pakontestueshme nё mes palёve, gjykata zbatoi dispozitat e 

lartpёrmendura tё Kontratёs Kolektive tё Arsimit nё Kosovё, dhe gjeti se kёrkesёpadia e paditёsit 
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pёr pagesёn e kompensimit tё shpenzimeve tё ushqimit ёshtё e bazuar, pёr qka edhe e aprovoi 

nё tёrёsi kёrkesёpadinё e paditёsit si tё bazuar si nё dispozitiv tё kёtij aktgjykimi. 

 

 Lartёsinё e kёrkespadisë, gjykata e caktoi duke pasur parasysh kërkesën e paditesit sipas 

llogaritjes nga 2 euro pёr njё ditë pune duke aprovuar shumën e kёrkuar prej 1,700-€, nё emёr tё 

shpenzimeve tё ushqimit. 

 

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

për Marrëdhëniet e Detyrimeve nr. 04/L-077, nё tё cilën parashihet “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 vlerёsoi kundërshtimet e palёs së paditur, se paditёsit nuk i takojnё shpenzimet 

e ushqimit me arsyetimin se paditёsi nuk ёshtё anёtar i SBASHK-ut, se kontrata kolektive 

paraqet njё mardhёnie kontraktuale nё mes tё MASHT-it dhe SBASHK-ut pёr anёtarёt e saj dhe 

dispozitat e kёsaj kontrate vlejnё pёr anёtarёt e SBASHK-ut, pёr anёtarёt e saj andaj  ata qё nuk 

janё anёtar tё SBASHK-ut si rasti i paditёsit nuk i takojnё kёto tё drejta, mirëpo konstatoi se e 

paditura nuk ka prezantuar asnjë provë relevante, me çka do të argumentonte të kundërtën nga 

ajo çka pretendon paditësi, andaj të njёjtave nuk ua fali besimin nga se me provat e administruara  

u vёrtetua nё mёnyrё tё padyshimtё, se paditёsi  është në mardhënie pune  nё shkollёn përkatёse 

me tё cilёn menaxhon e paditura, si punёtor i tё paditurёs si punёdhёnёs, ndёrsa fakti se paditёsi 

nuk ёshtё anёtar i SBASHK-ut nuk e pёrjashton tё njёjtin nё realizimin e tё drejtave pёr 

kompensimin e shujtёs ditore dhe  njё e drejtё e tillё pёr pagesёn e shujtёs ditore parashihet me 

Marreveshjen e Pёrgjithshme Kolektive tё Kosovёs dhe me Kontraten Kolektive të Arsimit 

parauniversitar, tё përmendura si mё lartë, ku decidivisht ёshtё paraparё  e drejta e punёtorit pёr 

kompensimin e shujtёs ditore mё konkretisht neni 35 par. 2 pika 5 dhe 7 i KKAK-sё, marrëveshje 

dhe kontratë kjo e cila ёshtё obligative edhe pёr  tё paditurёn si punёdhёnёse. Andaj gjykata 

vlerëson se e njëjta ka hyrë në raport detyrimor me paditësin, në të cilin raport paditësi e ka 

cilësinë e kreditorit, kurse e paditura e ka cilësinë e debitorit. 

 

Gjykata vlerëson se e paditura nuk mund t’i shmanget 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, 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 Mardhënjet e Detyrimeve, dispozitat përkatëse 

të këtij ligji neni 7 që e rregullojnë  materien e qështjes së kontratës, kurse konform nenit 8 të 

Ligjit për Mardhënjeve 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 
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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  paditësit t’ia kompensojё nё  emër tё shpenzimeve  tё  procedurës kontestimore nё 

shumё tё pёrgjithshme prej 238.00-€, dhe atё, për padi shumën prej 104-€, pёr precizim tё 

kёrkespadisё shumёn prej 104-€, dhe nё emër tё taksës gjyqsore për padi  shumёn prej 30-€, 

shpenzime kёto tё cilat gjykata  ia pranoi paditёsit, tё cilat kanё qenё tё nevojshme pёr ndjekjen 

e kёsaj ҫёshtje nё gjyq. 

 

Nga tё lartshёnuarat u vendos si në dispozitiv të aktgjykimit. 

 

GJYAKATA THEMELORE NЁ PRISHTINЁ - DEGA NË LIPJAN 

Departamenti i Pёrgjithshёm 

C.nr.653/20, me dt.25.10.2022 

 

                                        GJYQTARJA 

                               Elvira Emini 

 

 KËSHILLË JURIDIKE: kundër këtij aktgjykimi pala e pakënaqur ka të drejtë të ushtroj 

ankesë, në afatin prej 7 (shtatë) ditёsh nga dita e dorëzimit. Ankesa i paraqitet Gjykatës së Apelit 

në Prishtinë, e cila ushtrohet nëpërmes të kësaj gjykate. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


