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Numri i lëndës: 2020:035530 

Datë: 06.10.2021 

Numri i dokumentit:     02251822 

 

C. nr. 101/2020 

GJYKATA THEMELORE NË GJILAN – DEGA NË KAMENICË, Departamenti i  

Përgjithshëm, Divizioni Civil, me gjyqtarin Artan Abazi, në çështjen juridike kontestimore të 

paditëses E.Rr.  nga ……., të cilën e përfaqëson me autorizim D. L., avokate nga Gjilani, 

kundër të paditurës Komuna e Kamenicës – Drejtoria Komunale e Arsimit, të cilën e 

përfaqëson me autorizim A. H., jurist nga Kamenica, me objekt kontesti për kompensimin e 

shpenzimeve për ushqim ditor dhe shpërblimin jubilar, vlera e kontestit 1.476.00 euro, pas 

mbajtjes së shqyrtimit kryesor dhe publik, në prezencën e të autorizuarve të palëve 

ndërgjygjëse, më datën 23.09.2021, mori këtë: 

 

A K T G J Y K I M 

I. APROVOHET në tërësi si e bazuar, kërkesëpadia e paditëses E.Rr. nga …….. dhe; 

II. DETYROHET e paditura Komuna e Kamenicës - Drejtoria Komunale e Arsimit, që 

paditëses në emër të kompenzimit të shpenzimeve për ushqim, për 738 ditë pune t‟ia paguajë 

shumën prej 1.476.00 euro dhe atë për periudhën kohore prej datës 18.04.2017, e deri më datën 

10.09.2021, me kamatë ligjore prej 8%, duke filluar nga data 19.02.2020, si datë e paraqitjes së 

padisë e deri në pagesën definitive, të gjitha këto në afat prej 7 ditëve, pas ditës së pranimit të 

këtij aktgjykimi, nën kërcënim të përmbarimit me dhunë.   

III. DETYROHET e paditura, që paditëses t‟ia paguajë shpenzimet e procedures kontestimore 

dhe atë në shumë të përgjithshme prej 404.00 euro, në afat prej 7 ditëve, pas ditës së pranimit 

të këtij aktgjykimi, nën kërcënim të përmbarimit me dhunë, ndërsa shuma tjetër prej 67.50 euro 

e kërkuar në emër të shpenzimeve të procedures, përtej asaj të gjykuar refuzohet si e pa bazuar. 

 

A r s y e t i m 

Paditësja E. Rr.nga ……, përmes të autorizuarës së saj D. L., avokate nga Gjilani, më datën 

19.02.2020, në këtë gjykatë ka parashtruar padi kundër të paditurës Komuna e Kamenicës – 

Drejtoria Komunale e Arsimit, për Kompensimin e shpenzimeve për ushqim ditor dhe 

shpërblimin jubilar, me vlerë të kontestit prej 1.476.00 euro. 
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Gjykata, duke u bazuar në dispozitën e nenit 401, të Ligjit për Procedurën Kontestimore (tutje 

LPK-së), nuk e ka konvokuar fare seancën përgaditore, por, e ka caktuar drejtëpërdrejtë 

seancën e shqyrtimit kryesor, ngase duke u bazuar në shkresat e lëndës ështe vlerësuar se kjo 

çështje juridike kontestimore nuk është e ndërlikuar.  

1. Pretendimet e palëve ndërgjygjëse  

 

E autorizuara e paditëses, avokatja D.L., në seancën e shqyrtimit kryesor, të datës 23.09.2021, 

ka deklaruar se mbetet në tërësi pranë padisë dhe plotësimit e ndryshimit të padisë në aspektin 

objektiv të bërë gjatë seancës së shyqrtimit kryesor dhe i ka propozuar gjykatës që për ta 

vërtetuar përvojën e punës dhe të ditëve të kaluara në punë, për periudhën kohore prej 

18.04.2017 e deri më 10.09.2021, për paditësen E.Rr.nga ......., t‟i administroj provat e 

bashkangjitura padisë dhe ato të dorëzuara në seancën e shqyrtimit kryesore, e njëjta ka shtuar 

se baza juridike e kërkesëpadisë mbështetet në Kontraten Kolektive të Arsimit në Kosovë, e 

cila ka hyrë në fuqi më datën 18.04.2017, e që puntorëve të arsimit në bazë të nenit 35, 

paragrafi 7, të kësaj Kontrate Kolektive, i‟u takojnë shpenzimet për ushqim në vlerë prej 2 

euro, ndërsa në fjalën përfundimtare ka kërkuar nga gjykata që të aprovohet në tërësi 

kërkesëpadia e paditëses dhe të detyrohet e paditura që në emër të shpenzimeve për ushqim për 

vitet 2016 - 2017, 2017 -2018, 2018 - 2019, 2019 – 2020 dhe 2020 – 2021, respektivisht për 

738 ditë pune, t‟ia paguajë shumën prej 1.476.00 euro dhe atë për periudhën kohore prej datës 

18.04.2017, e deri më datën 10.09.2021, me kamatë ligjore prej 8%, duke filluar nga data e 

paraqitjes së padisë e deri në pagesën definitive, si dhe i ka kërkuar edhe shpenzimet e 

procedurës kontestimore në lartësi prej 471.50 euro, dhe atë në emër të përpilimit të padisë 

shumën prej 104.00 euro, në emër të taksës gjyqësore për paraqitjen e padisë shumën prej 

30.00 euro, si dhe mbajtjen e seancës 09.08.2021, shumën prej 135.00, seancës së shtyer 67.50 

euro dhe në emër të përfaqësimit në seancën e shqyrtimit kryesor të datës 23.09.2021, shumën 

prej 135.00 euro.  

I autorizuari i të paditurës, A.H., në seancën e shqyrtimit kryesor të datës 23.09.2021, ka 

deklaruar se mbetet në tërësi pranë përgjigjes në padi, duke e kundërshtuar padinë dhe 

kërkesëpadinë e paditëses si të pa bazuar dhe duke shtuar se Kontrata Kolekive e Arsimit në 

Kosovë e datës 18.04.2017, nuk është e regjistruar, poashtu ka shtuar se të njëjtit nuk janë palë 

nënshkruese të kësaj Kontrate Kolektive të Arsimit dhe për të njëjtit si Drejtori Komunale e 

Arsimit, nuk paraqet ndonjë detyrim. Andaj edhe ka konsideruar se nuk kanë legjitimitet real 

pasiv në këtë çështje juridike kontestimore, poashtu i ka kontestuar pjesërisht edhe provat 

materiale të paraqitura nga e autorizuara e paditëses, si dhe e ka kundërshtuar ndryshimin e 

kërkesëpadisë së paditëses, ndërsa në fjalën përfundimtare i ka propozuar gjykatës që 

kërkesëpadinë e paditëses ta refuzojë si të pa bazuar në ligj.  

 

 

 

2. Provat e administruara në shqyrtimin kryesor  
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Gjykata për vlerësimin e drejtë dhe të plotë të gjendjes faktike në këtë çështje juridike 

kontestimore në procedurën e provave i ka administruar këto prova: Kontrata e Punës me 

numër 162, e datës 10.09.2014,  e lidhur në mes të DKA-së në Kamenicë, si punëdhënëse dhe 

E. Rr.nga ……, si punëmarrëse, kërkesa me numër 04-1744 e datës 21.01.2020, e lëshuar nga 

DKA në Kamenicë, përgjigja në kërkesë me numër 46, e datës 10.02.2020, vërtetimi me numër 

të protokollit, 3/2020, i datës 13.01.2020, i lëshuar nga Sh.F.M.U “Metush Krasniqi” nga fshati 

Rogaçicë, Komuna e Kamenicës, vendimi me numër protokolli 131, i datës 12.05.2020, i 

lëshuar nga Drejtoria Komunale në Komunën e Kamenicës, vërtetimi me numër protokolli 

83/2021, i datës 20.09.2021, i lëshuar nga Sh.F.M.U “Metush Krasniqi” nga fshati Rogaçicë, 

Komuna e Kamenicës. 

Pasi që gjykata e bëri vlerësimin e secilës provë veç e veç dhe të gjitha së bashku, konform 

dispozitës së nenit 8, të LPK-së, erdhi në përfundim se kërkesëpadia e paditëses është në tërësi 

e bazuar dhe vendosi si në dispozitiv të këtij aktgjykimi për këto arsye: 

Për palët ndërgjygjëse nuk ishte kontestues fakti se paditësi ka punuar dhe është duke punuar te 

e paditura, por për të paditurën kontestuese ishte baza juridike e kërkesëpadisë së paditëses. 

Nga Kontrata e Punës me numër 162, e datës 10.09.2014,  e lidhur në mes të DKA-së në 

Kamenicë, si punëdhënëse dhe E. Rr. nga ……., si punëmarrëse, gjykata e vërtetoj faktin se 

paditësja ka themeluar marrëdhënie pune si mësimdhënëse nga data 10.09.2014, në periudhë 

kohore të pacaktuar. 

Nga kërkesa e paditëses E. Rr., me numër 04-1744 e datës 21.01.2020, e lëshuar nga DKA në 

Kamenicë, gjykata e vërtetoj faktin se paditësja E. Rr., paraprakisht i‟u është drejtuar të 

paditurës me kërkesë për realizimin e të drejtës së saj për kompenzimin e shpenzimeve për 

ushqim, por që të njëjtës nuk i‟u është njohur kjo e drejtë nga e paditura dhe nuk i‟u kanë 

kompenzuar këto shpenzime të kërkuara i‟u është refuzuar kërkesa si e pa bazuar dhe këtë fakt 

gjykata e vërtetoj në bazë të përgjigjes me shkrim nga e paditura DKA në Kamenicë, me nr. 46, 

e datës 10.02.2020. 

 

Nga vërtetimi me numër të protokollit, 3/2020, i datës 13.01.2020, i lëshuar nga Sh.F.M.U 

“Metush Krasniqi” nga fshati Rogaçicë, Komuna e Kamenicës, gjykata e vërtetoj faktin se 

paditësja E.Rr., është në marrëdhënie pune në këtë shkollë e sistemuar në vendin e punës si 

mësimdhënëse, ku ka të kaluara 538 ditë pune, me periudhë kohore nga data 18.04.2017 deri 

me datën 30.12.2019. 

Nga vendimi me numër protokolli 131, i datës 12.05.2020, i lëshuar nga Drejtoria Komunale 

në Komunën e Kamenicës, gjykata vërtetoi faktin se paditësja E. Rr; ka qenë në pushim të 

lehonisë në kohëzgjatje prej 9 muajve, duke filluar nga data 16.04.2020 e deri më datën 

16.01.2021.  

Nga vërtetimi me numër protokolli 83/2021, i datës 20.09.2021, i lëshuar nga Sh.F.M.U 

“Metush Krasniqi” nga fshati Rogaçicë, Komuna e Kamenicës, gjykata e vërtetoj faktin se 

paditësja E. Rr., është në marrëdhënie pune në këtë shkollë e sistemuar në vendin e punës si 
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mësimdhënëse, ku ka të kaluara 200 ditë pune, me periudhë kohore nga data 01.01.2020 deri 

më 10.09.2021. 

3. Baza juridike 

Gjykata me rastin e aprovimit të kërkesëpadisë së paditëses dhe përcaktimit të lartësisë për 

shujtën ditore në shumë prej 2 euro në ditë, për 738 ditë pune, është bazuar në Kontratën 

Kolektive të Arsimit në Kosovë, të datës 18.04.2017, e nënshkruar në mes të Sindikatës së 

Bashkuar të Arsimit, Shkencës dhe Teknologjisë (SBASHK) dhe Ministrisë së Arsimit, 

Shkencës dhe Teknologjisë (MASHT), me anë të së cilës, mes tjerash, punëdhënësi (në këtë 

rastë DKA, në Komunën e Kamenicës), obligohet që punëmarrëses t‟ia kompensojë 

shpenzimet në emër të ushqimit. 

Bazuar në nenin 35, paragrafi 7, të Kontratës Kolektive të lartëcekur, ku përcaktohen të drejtat 

e të punësuarve për kompensimin për ushqim ditor gjatë punës, e që është paraparë që për një 

ditë pune të punësuarit t‟i kompensohet me nga 2 euro, në këtë kuptim paditësja rezulton të 

ketë kaluar 738 ditë pune, për vitet shkollore 2016 – 2017, 2017 – 2018, 2018 – 2019, 2019 – 

2020 dhe 2020 - 2021, fakt ky i vërtetuar nga vërtetimi me numër protokolli 83/2021, i datës 

20.09.2021 dhe vërtetimi me numër protokolli 3/2020, i datës 13.01.2020,  të lëshuar nga 

Sh.F.M.U “Metush Krasniqi” nga fshati Rogaçicë, Komuna e Kamenicës, e që duke i 

shumëzuar me 2 euro, del të jetë shuma e përgjithshme prej 1.476.00 euro, shumë kjo e 

vendosur si në pikën II të dispozitivit të këtij aktgjykimi. 

Duke u bazuar në dispozitën e nenin 90, paragrafi 6, të Ligjit të Punës me Nr.03/L-212, 

përcaktohet 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”, poashtu konform dispozitës së nenit 8, paragrafi 1, të Ligjit për 

Marrëdhëniet e Detyrimeve me NR.04/L-077, ku përcaktohet se“Pjesëmarrësit në 

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

për përmbushjen e të njëjtit”, gjykata mbi bazën e këtyre dispozitave ligjore të lartëcekura e 

aprovoj kërkesëpadinë e paditëses në tërësi si të bazuar dhe e detyroj të paditurën që ta 

përmbush detyrimin e saj ndaj paditëses, të cekur - përshkruar si në dispozitiv të këtij 

aktgjykimi. 

 

4. Vlerësimi përfundimtar i gjykatës  

Andaj, duke u bazuar në dispozitat e lartëcekura të Kontratës Kolektive të Arsimit në Kosovë, 

dispozitave tjera ligjore të lartëcekura si dhe gjendjën faktike të vërtetuar, gjykata e ka 

aprovuar si të bazuar në tërësi kërkesëpadinë e paditëses dhe e ka detyruar të paditurën, që 

paditëses në emër të kompensimit të shpenzimeve të ushqimit ditor për 738 ditë pune me nga 2 

euro, t‟ia paguaj shumën e specifikuar si në pikën II të dispozitivit të këtij aktgjykimi, pasiqë 

nga provat e administruara është vërtetuar fakti se paditësja E.Rr.i nga …….. për periudhën 

kohore nga data 18.04.2017 e deri më 10.09.2021, ka qenë në vendin e punës për 738 ditë, fakt 

ky i vërtetuar nga vërtetimi me numër protokolli 83/2021, i datës 20.09.2021,  dhe vërtetimi me 

numër protokolli 3/2020 i datës 13.01.2020, të lëshuar nga Sh.F.M.U “Metush Krasniqi” nga 
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fshati Rogaçicë, Komuna e Kamenicës, e të cilave vërtetime gjykata u‟a fali besimin e plotë 

dhe i mori për bazë me rastin e vendosjes në këtë çështje juridike kontestimore, ngase këto 

vërtetime janë dokumente publike dhe të plota, e të cilat janë të lëshuara nga organi kompetent 

dhe personi i autorizuar, respektivisht nga punëtorët e vetë të paditures DKA në Komunën e 

Kamenicës, ndërsa edhe pse paditësja paraprakisht kishte kërkuar nga e paditura që të njëjtës 

t‟i kompensohen shpenzimet për ushqim ditor, e padituria Drejtoria Komunale e Arsimit, në 

Komunën e Kamenicës, nuk e ka përmbushur obligimin e saj, siç e ka pasur detyrim sipas 

Kontratës Kolektive të Arsimit, në Kosovës, të datës 18.04.2017, sa i përket mjeteve buxhetore 

për kompensimin e shpenzimeve për ushqim ditor, të specifikuar si në dispozitiv të këtij 

aktgjykimi, fakt ky i vërtetuar nga kërkesa me shkrim e paditëses me numër 04-1744, e datës 

21.01.2020, drejtuar Drejtorisë Komunale të Arsimit, në Komunën e Kamenicës dhe përgjigjes 

me shkrim nga e paditura DKA në Kamenicë, me numër 46, e datës 10.02.2020. 

 

Ndërsa sa i përket pretendimeve të përfaqësuesit të palës së paditur, se Kontrata Kolekive e 

Arsimit në Kosovë e datës 18.04.2017, nuk është e regjistruar, si dhe faktin se të njëjtit nuk 

janë palë nënshkruese të kësaj Kontrate Kolektive të Arsimit dhe për të njëjtit si Drejtori 

Komunale e Arsimit, nuk paraqet ndonjë detyrim, duke konsideruar se nuk kanë legjitimitet 

real pasiv në këtë çështje juridike kontestimore, si dhe pretendimin se kërkesëpadia e paditëses 

për kompenzimin e ushqimit për ditët në punë, është në tërësi e pa bazuar dhe e njëjta të 

refuzohet si e tillë, për faktin se paditësja me asnjë provë nuk ka arritur ta vërtetojë 

kërkesëpadinë e saj, për gjykaten këto pretendime ishin të pa bazuara, për faktin se me nenin 2, 

të Kontratës Kolektive të lartëcekur, të gjitha Drejtorit Komunale të Arsimit, në Kosovë, janë 

të obliguara ta zbatojnë Kontratën Kolektive të lartëcekur dhe me kohë të planifikojnë mjete 

buxhetore për këto raste, poashtu duke u bazuar në nenin 6, paragrafi 4, pika 2, të kësaj 

Kontrate Kolektive të lartëcekur paditësja, me pozitë të punës mësimdhënëse, hynë në kuadër 

të pëfituesve të të drejtave që rrjedhin nga kjo Kontratë Kolektive e Arsimit. Ndërsa sa i përket 

pretendimit tjetër se pala paditëse E. Rr. ka qenë në pushim të lehonisë prej datës 16.04.2020, e 

deri më datën 16.01.2021, e për të cilin fakt i autorizuari i të paditures i ka propozuar gjykatës 

që të mos e merr për bazë vërtetimin 83, të datës 20.09.2021, të lëshuar nga Sh.F.M.U “Metush 

Krasniqi” nga fshati Rogaçicë, Komuna e Kamenicës, për llogaritjen e ditëve të punës për 

paditësen, për gjykatën ky pretendim është i pa bazuar, ngase  për palët ndërgjygjëse dhe për 

vetë gjykatën nuk ishte kontestues fakti se pala paditëse ka qenë në pushim të lehonisë prej 

datës 16.04.2020, e deri më datën 16.01.2021, ngase ky fakt u vërtetua me vendimin me numër 

131 , të datës 12.05.2020, të lëshuar nga DKA në Komunën e Kamenicës, mirëpo gjykata ka 

ardhur në përfundim dhe e ka vërtetuar faktin se paditëses E. Rr. duhet t‟i njihen si ditë pune 

edhe ditët e punës të kërkuara sipas vërtetimit me numër 83, të datës 20.09.2021, të lëshuar nga 

Sh.F.M.U “Metush Krasniqi” nga fshati Rogaçicë, Komuna e Kamenicës, pasi që nga ky 

vërtetim shihet se i njëjti është lëshuar më datën 20.09.2021, respektivisht 8 muaj pasi që 

paditëses i ka përfunduar pushimi i lehonisë në bazë të vendimit për pushimin e lehonisë të 

cekur si më lartë, me ç„rast gjykata ka vlerësuar se drejtoria e shkollës e ka pasur parasysh 

faktin se paditësja ka qenë në pushim të lehonisë dhe ditët e punës gjatë të cilave paditësja ka 

qenë në pushim të lehonisë, nuk i ka llogaritur si ditë pune, respektivisht i ka llogaritur vetëm 

ditët e punës aq sa ka punuar e njëjta. Andaj, përgjegjësia për kompenzim të shpenzimeve për 

ushqim është te e paditura, respektivisht të DKA-së, në Kamenicë.    
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Gjykata në lartësinë e aprovuar për kompensimin e shpenzimeve për ushqim, paditëses i‟a ka 

njohur të drejtën e kamatës ligjore prej 8%, nga data 19.02.2020, si datë e paraqitjes së paditës 

e deri në pagesën definitive dhe atë në kuptim të nenit 382, të LMD-së. 

5. Shpenzimet e procedurës kontestimore  

 

Gjykata, vendosi mbi shpenzimet e procedurës kontestimore duke u mbështetuar në nenin 449 

dhe 452, paragrafi 1, të LPK-së, dhe e detyrojë të paditurën, që paditëses t‟ia paguaj 

shpenzimet e procedurës kontestimore në shumë të përgjithshme prej 404.00 euro, dhe atë në 

emër të përpilimit të padisë shumën prej 104.00 euro, në emër të taksës gjyqësore për 

paraqitjen e padisë shumën prej 30.00 euro, si dhe në emër të përfaqësimit në seancat e dates 

09.08.2021 dhe 23.09.2021,  shumën prej 135.00 euro, për secilën veç e veç, e në total 270.00 

euro, ndërsa pjesa tjetër në shumë prej 67.50 euro e kërkuar në emër të shpnezimeve përtej asaj 

të gjykuar refuzohet si e pa bazuar. 

Duke u bazuar në të lartëcekurat, si dhe në dispozitën e nenit 143, të Ligjit për Procedurën 

Kontestimore, u vendos si në dispozitiv të këtij aktgjykimi. 

 

GJYKATA THEMELORE NË GJILAN - DEGA NË KAMENICË 

Departamenti i Përgjithshëm – Divizioni Civil 

C.nr. 101/2020, i datës 23.09.2021 

 

 

                                                                                                                 G j y q t a r i 

                                                                                                                Artan Abazi, d.v 

 

                                                                                                                               

KËSHILLË JURIDIKE: kundër këtij aktgjykimi, palët kanë të drejtë ankese, në afat prej 7 

ditëve, pas ditës së pranimit të të njëjtit, në Gjykatën e Apelit të Kosovës, nëpërmjet kësaj 

gjykate. 

 

 

 


