
 

REPUBLIKA E KOSOVËS/REPUBLIKA KOSOVA  
 

 
GJYKATA THEMELORE GJAKOVË 

 

1 (3)  

 2
0

2
2

:0
2

0
5

0
3

 

Numri i lëndës: 2022:020502 

Datë: 31.01.2023 

Numri i dokumentit:     03922873 

 

C.nr.95/22 

 

GJYKATA THEMELORE GJAKOVË - Departamenti i Përgjithshëm, Divizioni Civil, me 

gjyqtaren Mirjeta Shala dhe me bashkëpunëtoren profesionale Kaltrina Halilaj, duke vendosur 

në çështjen kontestimore të paditëses V.V nga Gjakova, të cilën sipas autorizimit e përfaqëson 

Ylli Bokshi, avokat në Gjakovë, kundër të paditurës Komuna e Gjakovës – DKA, të cilën me 

autorizim e përfaqëson i autorizuari D.B, për kompensimin e shpenzimeve të ushqimit, vlera e 

kontestit 854.00 euro, jashtë seance me datë 31 janar 2023 mori këtë: 

 

A K T GJ Y K I M 

 

I. REFUZOHET si e pabazuar kërkesëpadia e paditëses V.V nga Gjakova, përmes së cilës ka 

kërkuar që të “detyrohet e paditura Komuna e Gjakovës - DKA, që paditëses të lartcekur, në 

emër të kompensimit të shpenzimeve të ushqimit, për periudhën kohore nga 01.01.2015 e deri 

me datë 18.11.2016, të ia paguajë shumën prej 854.00.-€ (tetëqind e pesëdhjetë e katër euro), 

me kamatë ligjore prej 8%, e cila do të filloi të llogaritet nga data e paraqitjes së padisë, deri 

në pagesën definitive, si dhe shpenzimet procedurale” 

 

II. Secila palë i bartë shpenzimet e veta të procedurës. 

 

  A r s y e t i m 

 

Paditësja V.V nga Gjakova në këtë gjykatë me datë 31.01.2022, përmes të autorizuarit të saj 

Ylli Bokshi, avokat në Gjakovë, ka ushtruar padi kundër të paditurës Komuna e Gjakovës – 

DKA, për kompensimin e shpenzimeve të ushqimit, duke theksuar se paditësja është e punësuar 

si biblotekiste në Institucionin Arsimor “Yll Morina” në Gjakovë, e që për periudhën prej datës 

01.01.2015 e deri me datë 18.11.2016 ka vijuar në total 427 ditë të pranisë në punë. Meqenëse 

të njëjtës nuk i është kompensuar obligimi për ushqimin në punë nga e paditura, atëherë 

paditësja ka paraqitur padi duke kërkuar shumën prej 854.00 euro në emër të shpenzimeve të 

ushqimit, ka kërkuar kamatën ligjore si dhe shpenzimet procedurale. 

 

E paditura Komuna e Gjakovës, përmes të autorizuarit të saj D.B, në këtë gjykatë ka parashtruar 

përgjigje në padi me datë 16.06.2022, ku ka theksuar se e kundërshton në tërësi padinë dhe 

kërkesë padinë si të pa bazuar me arsyetimin se Komuna e Gjakovës nuk është nënshkruese e 
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kontratës Kolektive të Arsimit si dhe nuk ka buxhet të mjaftueshëm për pagesën e këtyre mjeteve 

pasi që MASHT-i dhe SBASHK-u, nuk janë të angazhuar për t’i informuar dhe ndihmuar 

Komunat që të bëjnë planifikimin me kohë të buxhetit dhe kostos buxhetore për zbatimin e kësaj 

kontrate në Ministrinë e Financave me qëllim të realizimit të buxhetit etj. Po ashtu i njëjti është 

thirrur në parashkrim konform nenit 87 të Ligjit të Punës, ashtu që ka kërkuar nga gjykata që 

padinë dhe kërkesë padinë e paditëses ta refuzoj si të pa bazuar. 

 

Gjykata pas shqyrtimit të padisë, provave që gjenden në shkresat e lëndës, si dhe përgjigjes në 

padi të paraqitur nga ana e të paditurës, në kuptim të nenit 8 lidhur me nenin 399 të LPK-së, gjeti 

se janë plotësuar kushtet për dhënin e aktgjykimit jashtë seance dhe erdhi në përfundim se 

kërkesëpadia e paditëses është e pabazë dhe si e tillë u refuzua. 

 

Nga parashtrimet e palëve ndërgjyqëse të paraqitura me padi dhe përgjigje në padi, për gjykatën 

nuk është kontestuese se paditësja është në marrëdhënie pune tek e paditura në shkollën fillore 

“Yll Morina” në Gjakovë, si bibloteksite dhe se e njëjta nga data 01.01.2015 deri me datë 

31.08.2016 ka punuar gjithsej 371 ditë pune, ndërsa në vitin shkollor 2016/2017 deri me datë 

18.11.2016 ka vijuar gjithsej 56 ditë pune, bazuar në vërtetimet e lëshuara nga e paditura, 

përkatësisht Vërtetimi me numër 2354/2022 i datës 10.01.2022 dhe Vërtetimi me numër 07/22 i 

datës 10.01.2022. 

 

Gjykata vendosi si në pikën I të dispozitivit të këtij aktgjykimi, pasi që pretendimet e të 

autorizuarit të të paditurës në lidhje me parashkrimin e kërkesës, i morri si të bazuara pasi që 

sipas provave të administruara vërtetohet se paditësja kërkesën e saj për kompensimin në emër 

të ushqimit në punë e ka parashtruar pas afatit kohor prej 3 (tre) viteve siç parasheh neni 87 i 

Ligjit Nr.03/L-212 të Punës, i cili ka përcaktuar që “Të gjitha kërkesat nga marrëdhënia e punës 

në para, parashkruhen brenda afatit prej tri (3) vitesh, nga dita e paraqitjes së kërkesës”, andaj 

në rastin konkret padia për këtë periudhë kohore është parashtruar me datë 31.01.2022 që 

nënkupton më shumë se tri vite nga lindja e të drejtës për kërkesën nga marrëdhënia e punës, 

përkatësisht lidhur me kompensimin e ushqimit në punë për periudhën kohore prej datës 

01.01.2015 deri me datë 18.11.2016, për çka gjykata vendosi si në pikën I të dispozitivit të këtij 

aktgjykimi, duke pasur parasysh se në rastin konkret janë plotësuar kushtet ligjore për marrjen e 

aktgjykimit jashtë seancës të përcaktuara në nenin 399 të LPK-së, ku në paragrafin 1 të këtij neni 

është përcaktuar se “Kur gjykata, pasi t’i arrijë përgjigja në padi, konstaton se nga faktet e 

treguara në padi nuk del themelësia e kërkesëpadisë, atëherë ajo do te jep vendimin meritor me 

të cilin refuzohet si e pathemeltë kërkesëpadia”, ndërsa në paragrafin 2 është paraparë se 

“Kërkesëpadia është e pathemeltë, në vështrim të paragrafit 1 të këtij neni, po që se qartazi është 

në kundërthënie me faktet e treguara në padi, apo, po që se faktet mbi të cilat mbështetët 

kërkesëpadia qartazi janë në kundërthënie me provat të cilat i ka propozuar paditësi, apo me 

faktet që janë botërisht të ditura”. 

Vendimi mbi shpenzimet procedurale si në pikën II të dispozitivit, u muar sipas nenit 450 të 

LPK-së. 
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Nga të lartcekurat, e bazuar në nenin 143, lidhur me nenin 399 të LPK-së, gjykata vendosi si në 

dispozitiv të këtij aktgjykimi. 

 

GJYKATA THEMELORE GJAKOVË 

Departamenti i Përgjithshëm, Divizioni Civil 

C.nr.95/22, datë 31 janar 2023 

 

                                                                                                                     Gj y q t a r j a,  

       Mirjeta Shala                                                                                                                             

                                                                                                                             

 

 

KËSHILLË JURIDIKE: Kundër këtij aktgjykimi pala e pa kënaqur ka të drejtë ankese në afatin 

prej 7 ditëve, pas pranimit të tij, Gjykatës së Apelit të Kosovës në Prishtinë, përmes kësaj gjykate. 

Ankesa duhet të paraqitet në kopje të mjaftueshme për palët dhe gjykatën. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


