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Numri i lëndës: 2020:006124 

Datë: 24.03.2023 

Numri i dokumentit:     04117144 

 

C.nr.457/2020 
 

 GJYKATA THEMELORE GJAKOVË – DEGA NË RAHOVEC, Departamenti i 

Përgjithshëm-Divizioni Civil, gjyqtari Besmir Juniku, me bashkëpunëtoren profesionale      

Adelina Çmega, në çështjen juridike të paditësve 1. A. K., 2. M. M., 3. M. E., 4. P. S. si dhe 5. 

N. H. që të gjithë nga Rahoveci, të cilët i përfaqëson avokat A. M. nga Rahoveci, sipas 

autorizimit në shkresat e lëndës, kundër të paditurës Komuna e Rahovecit – Drejtoria Komunale 

e Arsimit, për shkak të kompensimit për ushqim gjatë punës, vlera e kontestit 5,800.oo €uro, 

jashtë shqyrtimit, me datë 24.03.2023 merr këtë: 

 

A K T GJ Y K I M 

 
 

I. APROVOHET në tërësi kërkesëpadia e paditësve A. K., M. M., M. E., P. S. si dhe N. 

H. që të gjithë nga Rahoveci, ashtu që OBLIGOHET e paditura Komuna e Rahovecit - Drejtoria 

Komunale për Arsim, që në emër të kompensimit për ushqim gjatë punës paditësve t’ua paguajë:  

 

- Paditësit A. K., në emër të kompensimit të shpenzimeve për ushqim gjatë punës në 

shumën prej 1,186.oo €uro, në të cilën llogariten nga 2 (dy) €uro për 593 ditë të vajtjes 

në punë, për periudhën prej datës 18.04.2017 e deri me datë 31.12.2020. 

 

- Paditëses M. M., në emër të kompensimit të shpenzimeve për ushqim gjatë punës në 

shumën prej 1,184.oo €uro, në të cilën llogariten nga 2 (dy) €uro për 592 ditë të vajtjes 

në punë, për periudhën prej datës 18.04.2017 e deri me datë 31.12.2020.  

 

- Paditëses M. E., në emër të kompensimit të shpenzimeve për ushqim gjatë punës në 

shumën prej 1,192.oo €uro, në të cilën llogariten nga 2 (dy) €uro për 596 ditë të vajtjes 

në punë, për periudhën prej datës 18.04.2017 e deri me datë 31.12.2020. 

 

- Paditëses P. S., në emër të kompensimit të shpenzimeve për ushqim gjatë punës në 

shumën prej 1,178.oo €uro, në të cilën llogariten nga 2 (dy) €uro për 589 ditë të vajtjes 

në punë, për periudhën prej datës 18.04.2017 e deri me datë 31.12.2020. 

 

- Paditëses N. H., në emër të kompensimit të shpenzimeve për ushqim gjatë punës në 

shumën prej 1,060.oo €uro, në të cilën llogariten nga 2 (dy) €uro për 530 ditë të vajtjes 

në punë, për periudhën prej datës 18.04.2017 e deri me datë 31.12.2020, të gjithë 

paditësve në vlerën prej 5,800.oo€uro, me kamatë ligjore prej 8% që nga dita e paraqitjes 

së padisë me datë 17.12.2019, e deri në pagesën definitive, të gjitha këto në afat prej 7 

(shtatë) ditësh, nga dita e pranimit të këtij aktgjykimi nën kërcënim të përmbarimit të 

detyrueshëm. 
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III. DETYROHET e paditura Komuna e Rahovecit – Drejtoria për Arsim, që në emër 

të pagesës për shpenzimet e procedurës, paditësit t’ia paguaj shumën prej 626.oo€uro, në afat 

prej 7 (shtatë) ditësh, nga dita e pranimit të këtij aktgjykimi nën kërcënim të përmbarimit të 

detyrueshëm. 

 

A r s y e t i m 

 

Paditësit 1. A. K., 2. M. M., 3. M. E., 4. P. S. si dhe 5. N. H. që të gjithë nga Rahoveci 

përmes të autorizuarit të tyre avokat A. M. nga Rahoveci, në këtë gjykatë me datën 17.12.2019 

kanë parashtruar padi për kompensim për ushqim gjatë punës, kundër të paditurës Komuna e 

Prishtinës – Drejtoria e Komunale e Arsimit. Gjykata me Aktvendimin C.nr.590/2019 të datës 

21.04.2020 e ka ndërprerë procedurën, ndërsa paditësit me parashtresën e datës 26.10.2020 kanë 

kërkuar vazhdimin e procedurës së ndërprerë. 

 

Paditësit përmes të autorizuarit të tyre av.A. M. në padi dhe në parashtresën për 

precizimin e kërkesëpadisë të datës 24.08.2022 kanë theksuar se janë të punësuar tek e paditura 

në Shkollën Fillore të Mesme të Ulët SHFMU ”Isa Boletini” në Rahovec, në vendin e punës 

mësimdhënës dhe atë me kontratë pune me kohë të pacaktuar. Paditësit për periudhën prej datës 

18.04.2017 e deri me datë 31.12.2020 kanë vijueshmëri në punë si në vijim: paditësi                           

1. A. K. ka 593 ditë të pranisë në punë, 2. M. M. ka 592 ditë,  3. M. E. ka 596 ditë, 4. P. S. ka 

589 ditë dhe paditësja 5. N. H. ka 530 ditë të pranisë në punë. Duke shtuar se e paditura në bazë 

të Kontratës Kolektive të vitit 2017 nenit 35 ka qenë e obliguar që paditësve t’ua paguaj 

kompensim për ushqim gjatë punës. Paditësit i janë drejtuar të paditurës me kërkesën e datës 

06.12.2019 për kompensim, mirëpo deri më tani nuk janë kompensuar. Gjykatës i ka propozuar 

që kërkesëpadinë e paditësve ta aprovojë në tërësi dhe ta detyrojë të paditurën në pagesën e 

kompensimit për ushqim gjatë punës si në vijim: paditësit A. K. shumën prej 1.186.00 €uro për 

593 ditë të pranisë në punë, paditëses M. M. shumën prej 1.184.00 €uro për 592 ditë të pranisë 

në punë, paditëses M. E. shumën prej 1.192.00 €uro për 596 ditë të pranisë në punë, paditëses P. 

S. shumën prej 1.178.00 €uro për 589 ditë të pranisë në punë si dhe paditëses N. H. shumën prej 

1.060.00 €uro për 530 ditë të pranisë në punë të gjithëve këtyre me kamatë ligjore prej 8% që 

nga dita e paraqitjes së padisë. Shpenzimet procedurale i ka kërkuar sipas TA të OAK-së. 

 

E paditura Komuna e Rahovecit – Drejtori Komunale e Arsimit, në përgjigjje në padi të 

datës 09.06.2021  ka theksuar se në tërësi e konteston kërkesëpadinë e paditësve si të pa bazuar 

dhe të pa themeltë dhe është e mendimit se gjykata mund të shqyrtoj një padi që ka elemente nga 

kontesti i marrëdhënies së punës vetëm nëse paditësi i ka shtjerrur të gjitha mjetet në procedurë 

të rregullt pranë të paditurës si organ administrativ. Në këtë rast paditësit nuk kanë parashtruar 

kërkesë për kompensim pranë të paditurës. Paditësit kanë parashtruar kërkesë për kompensim 

pranë të paditurës, mirëpo nuk e kanë vazhduar që të kërkojnë realizimit e të drejtës të pretenduar 

me mjeteve të tjera ligjore në procedurë administrative, por gabimisht i janë drejtuar gjykatës 

për shqyrtimin ne çështjes. Andaj, e konteston kërkesëpadinë e paditëseve pasi që i mungon 

legjitimiteti real-pasiv për faktin se kontrata kolektive e arsimit është e nënshkruar në mes të 

SBASHK-ut dhe MASHT-it, kështu që padia ndaj Komunës së Rahovecit - DKA-së është e 

pathemeltë. Implikimet financiare që dalin nga kjo kontratë sipas nenit 46 parag. 2 të kontratës 

në fjalë është dashur të sigurohen përmes palëve nënshkruese të kontratës e të cilat mjete 

financiare nuk janë siguruar dhe nuk janë alokuar në vijë buxhetore për mësimdhënësit e 

Komunës së Rahovecit. Sipas Ligjit të Buxhetit të Republikës së Kosovës, dhe Ligjit për Ndarje 

Buxhetore nuk është paraparë asnjë shumë financiare për pagesën e kompensimit të pagave 

jubilare për mësimdhënësit e Komunës së Rahovecit, në bazë të kontratës kolektive. Paditësi ka 
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dështuar që të argumentoj pretendimet me anë të provave materiale respektivisht mungojnë 

kontratat e punës, vërtetimet për prezencën në punë, lista e pagave në të cilën janë përfshirë 

stazhi i punës, pagën neto/bruto dhe të dhënat tjera që kanë të bëjnë me objektin e kërkesëpadisë. 

Andaj i propozoi gjykatës që kërkesëpadinë e paditësve ta refuzoj tërësisht si të pa bazuar ndaj 

të paditurës Komuna Rahovecit, në mungesë të legjitimitetit real pasiv të të paditurës. 

Shpenzimet e procedurës i ka kërkuar. 

 

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 398 

të LPK-së, gjeti se kërkesëpadia e paditësve është e themeltë, andaj pa shqyrtim të çështjes, 

vendosi si në dispozitiv të këtij aktgjykimi.  

Ndërmjet palëve nuk është kontestues fakti se paditësit janë në marrëdhënie pune si 

mësimdhënës tek e paditura, përkatësisht në Shkollën Fillore të Mesme të Ulët - SHFMU ”Isa 

Boletini” në Rahovec. Kjo vërtetohet edhe nga Kontratat e punës.  

Nga vërtetimi lidhur me ditët e pranisë në punë për periudhën kohore nga 18.04.2017 

deri 31.12.2020 i lëshuar nga Drejtoria Komunale e Arsimit në Rahovec rezulton se paditësit 

kanë ditë të pranisë në punë si në vijim: paditësi 1. A. K. ka 593 ditë të pranisë në punë, paditësja 

2. M. M. ka 592 ditë të pranisë në punë, paditësja 3. M. E. ka 593 ditë të pranisë në punë, paditësja 

4. P. S. ka 589 ditë të pranisë në punë dhe paditësja 5. N. H. ka 530 ditë të pranisë në punë. 

Ligji i Punës Nr.03/L-212, neni 90 par.5 e përcakton se ” Marrëveshja Kolektive vlen për 

ata punëdhënës dhe punëmarrës të cilët marrin përsipër detyrimet e përcaktuara me 

Marrëveshjen e tillë Kolektive”.  

 

Kontrata Kolektive e Arsimit në Kosovë Nr.01B-2056 e datës 18.04.2017, në nenin 

35 par.7 e përcakton  se “Të punësuarve u sigurohet kompensimi për ushqim gjatë punës, për 

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

është 2 (dy) euro, për  të punësuarit që kane marrëdhënien e punës primare në institucionet 

arsimore. Punëdhënësi i cili e ka të rregulluar ushqimin e të punësuarve përmes restaurantit apo 

kuzhinës ose në një formë tjetër, nuk ka obligim kompensimin për ushqim. 

  

Andaj, gjykata e aprovoi kërkesëpadinë si në dispozitiv të këtij aktgjykimi duke e 

detyruar të paditurën që paditësve t’ua paguaj kompensimin për ushqim gjatë punës për 

periudhën kohore prej datës 18.04.2017 e deri me datë 31.12.2020 si në vijim: paditësit A. K. 

shumën prej 1.186.00 €uro për 593 ditë të pranisë në punë, paditëses M. M. shumën prej 1.184.00 

€uro për 592 ditë të pranisë në punë, paditëses M. E. shumën prej 1.192.00 €uro për 596 ditë të 

pranisë në punë, paditëses P. S. shumën prej 1.178.00 €uro për 589 ditë të pranisë në punë si dhe 

paditëses N. H. shumën prej 1.060.00 €uro për 530 ditë të pranisë në punë, duke u bazuar në 

vërtetimin lidhur me ditët e pranisë në punë të datës 13.07.2022 të lëshuar nga Drejtoria 

Komunale e Arsimit në Rahovec, e cila nuk është kontestuar nga ana e të paditurës.  

Gjykata me rastin e vendosjes (jashtë seancës gjyqësore) është bazuar në dispozitën e 

nenit 398 të LPK-së, e cila dispozitë e përcakton se: ”Kur gjykata, pasi t’i arrijë përgjigja në 

padi, konstaton se ndërmjet palëve nuk është kontestuese gjendja faktike, dhe se nuk ekzistojnë 

pengesa të tjera për dhënien e vendimit meritor, atëherë ajo, pa caktuar fare seancë gjyqësore, 

mund ta jep aktgjykimin me të cilën e pranon si të themeltë kërkesëpadinë”.  



 Numri i lëndës: 2020:006124 
 Datë: 24.03.2023 
 Numri i dokumentit: 04117144 
 

4 (4)  

 2
0

2
0

:1
4

3
9

7
5

 

Bazuar në dispozitat e nenit 398 të LPK-së gjykata ka vendosur si në dispozitiv të këtij 

aktgjykimi dhe atë pa caktuar seancë gjyqësore, pasi që vlerësoi se në rastin konkret, 

kërkesëpadia e paditësve ishte qartazi e themeltë, ka bazë në dispozitat e Ligjit të Punës Nr.03/L-

212 dhe Kontratës Kolektive të Arsimit në Kosovë Nr.01B-2056 e datës 18.04.2017 , ndërsa 

shuma e kompensimit bazohet në provat që gjenden në shkresat e lëndës.  

Sa i përket kundërshtimeve të paditurës në përgjigjje në padi, gjykata vlerëson se të njëjtat 

janë të pabazuara dhe nuk mbështeten në ndonjë bazë faktike apo juridike me të cilën do të duhej 

të refuzohej kërkesëpadia e paditësve. Pretendimet e të paditurës se i mungon legjitimiteti pasiv 

në procedurë janë të pabazuara, me arsyetimin se  Kontratën Kolektive të Arsimit e ka nënshkruar 

Ministria e Arsimit dhe Sindikata e Bashkuar e Arsimit, Shkencës dhe Teknologjisë, e njëjta  

prodhon efekt juridik ndaj punëdhënësve të cilët kanë të punësuar punëtorë që të drejtat e tyre 

burojnë nga kjo kontratë. Në rastin konkret e paditura është punëdhënëse e paditësve 

(mësimdhënësve) dhe detyrohet për përmbushjen e detyrimeve që dalin nga kjo kontratë në 

raport me të punësuarit e saj në arsim.  

 

Gjykata analizoi edhe pretendimet tjera të të paditurës, mirëpo vlerësoj se të njëjtat nuk 

kanë impakt në vendosjen ndryshe nga dispozitivi i këtij aktgjykimi. 

Vendimin lidhur me kamatën prej 8 % gjykata e mori në kuptim të nenit 382 të LMD-së, 

dhe e njëjta llogaritet nga dita e nxjerrjes së këtij aktgjykimi, e deri në pagesën definitive. 

 

Gjykata vendimin mbi shpenzimet e procedurës kontestimore e mbështeti në nenin 452 

të LPK-së, e që e paditura është obliguar që paditësve t’ua paguaj shpenzimet e procedurës në 

shumë prej 626.oo €uro dhe atë në emër të përpilimit të padisë shumën prej 312€, në emër të 

përpilimit të parashtresës për vazhdim të procedurës shumën prej 312€, kurse në emër të taksës 

gjyqësore për padi shumën prej 62.oo €uro.  

Nga sa u tha më lart, e konform dispozitave ligjore të parapara me nenin 398 lidhur me 

nenin 142 të LPK-së, gjykata vendosi si në dispozitiv të këtij aktvendimi. 

GJYKATA THEMELORE GJAKOVË-DEGA NË RAHOVEC  

C.nr.457/2020, me datë 24.03.2023.                                      

B. Profesionale                                                                                                       G j y q t a r i,  

Adelina Çmega                                                             Besmir JUNIKU  

 

KËSHILLË JURIDIKE: Kundër këtij aktgjykimi palët kanë të drejtë ankese në afat 

prej 7 (shtatë) ditëve nga dita e pranimit. Ankesa parashtrohet në këtë gjykatë, për Gjykatën e 

Apelit - Prishtinë. 


