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Numri i lëndës: 2019:203715 

Datë: 03.03.2020 

Numri i dokumentit:     00872018 

 

C.nr.1057/19 

GJYKATA THEMELORE NË FERIZAJ, Departamenti i Përgjithshëm, gjyqtarja Mirlinda 

Bytyqi-Rexhepi, në çështjen juridike të paditësit B.A nga Ferizaj rr ... nr..., të cilën e 

përfaqëson me autorizim av.N.B nga Ferizaj, kundër të paditurës Komuna Ferizaj- Drejtoria e 

Arsimit, të cilin me autorizim e përfaqëson S.V, në çështjen juridike kompenzimi i 

shpenzimeve të ushqimit gjatë punës, në prezencën e të autorizuarit të paditësit dhe të 

autorizuarit të paditurës, në shqyrtimin e mbajtur me datë16 janar 2020 mori, ndërsa me datë 

14 shkurt 2020 përpiloi me shkrim këtë:  

 

A K T G J Y K I M 

 

I.APROVOHET pjesërisht si e bazuar kërkesëpadia e paditësit B.A nga Ferizaj rr .... nr.... 

II. DETYROHET e paditura Komuna  Ferizaj- Drejtoria e Arsimit, që paditësit  ti paguaj në 

emër të shpenzimeve të ushqimit gjatë punës -shujtës shumën prej 694 € (gjashtëqind e 

nëntëdhjetë e katër euro), me kamatë në lartësi prej 8% nga dita e ushtrimit të padisë  

dt.16.09.2019 e deri në pagesën definitive të gjitha në afat prej 15 ditësh, pas plotfuqishmërisë 

së aktgjykimit, nën kërcënim të përmbarimit. 

IV.DETYROHET e paditura që paditësit  t’ia paguaj  shpenzimet e kësaj procedurë në shumë 

prej 394 €, të gjitha këto në afat prej 15 ditësh, pas plotfuqishmërisë së këtij aktgjykimi, nën 

kërcënimin e përmbarimit me dhunë. 
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A r s y e t i m i  

 

Paditësi, përmes të autorizuarit të tij av.N.B nga Ferizaj, pranë kësaj gjykate me datën 

16.09.2019, ka paraqitur padi për kompensimin e shujtave për ditët e pranisë në punë kundër të 

paditurës Komuna e Ferizajt-Drejtoria për Arsim, në shumën e përgjithshme prej 920€. 

 

Pretendimet e palëve para dhe gjatë shqyrtimit kryesor 

 

Gjykata, ka caktuar dhe mbajtur seancën gjyqësore të datës 16.01.2020, në të cilën seancë mori 

pjesë i autorizuari i tij av.N.B si dhe përfaqësuesi i të paditurës S.V.  

I autorizuari i paditësit av.N.B, në shqyrtimin gjyqësor ka bërë precizimin  e kërkesëpadisë 

duke kërkuar nga gjykata që të detyrohet e paditura që paditësit të ia paguaj shujtat dhe atë për 

460 dite pune, pra në lartësi prej 920€ 

I kërkon shpenzimet e procedurës për 2 seanca gjyqësore,  hartimin e padisë si dhe taksën për 

padi. 

I autorizuari i të paditurës ka deklaruar se mbetet në tërësi si në përgjigje në padi, duke e 

kundërshtuar kërkesëpadinë e paditësit duke u bazuar në dispozitën e nenit 35 par.7,8  dhe 9 të 

Kontratës Kolektive nr.24 të dt.18.04.2017, e nënshkruar në mes të SBASHK –ut dhe 

MASHT-it mirëpo kjo çështje është e rregulluar me dispozitën e nenit 46 par.2 të kësaj 

kontrate, ku për këtë çështje thotë se ‘’duhet të bëhet sigurimi dhe ndarja  e mjeteve financiare 

për komunat e Republikës së Kosovës, me qëllim të realizimit të buxhetit të nevojshëm të 

përcaktuar  me nenin 35 par.5,7 dhe 9 brenda mundësive institucionale, ligjore dhe financiare, 

e këtë angazhim e ka marrë MASHT dhe SBASHK, dhe kjo jep të kuptohet se kjo realizimi i 

kësaj të drejte bëhet varësisht nga mundësit financiare dhe bazuar në dispozitën e 2 të LMD-së 

ku thotë se ‘’ detyrimi i duhet të jetë i mundshëm, i lejueshëm i caktuar dhe i caktueshëm’’ nga 

kjo rezulton pamundësia objektive dhe subjektive e Komunës së Ferizajt për përmbushjen e 

detyrimit  dhe sipas rregullës detyrimore dhe e pa mundshmja nuk është detyrim, i ka 

propozuar gjykatës që ta refuzoj kërkesëpadinë e paditësit si të pabazuar. 
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Administrimi i provave në shqyrtimin kryesor 

 

Gjykata me qëllim të vërtetimit të drejtë të gjendjes së fakteve të çështjes kontestimore, për aq 

sa palët ndërgjygjëse përmbushin detyrimin e tyre për ti a parashtruar ato, në kuptim të nenit 

7.1 të LPK-së, ka administruar provat si vijon: Padia C. nr. 1057/19 e datës 16.09.2019,  

përgjigja në padi e datës 13.11.2019, vërtetimi i dt.30.08.2019 nga Gjimnazi Kuvendi i Arbërit, 

vërtetim me numër 31 i datës 01.02.2019, vërtetim nga e paditura men nr.protokolli 233.    

Gjykata duke i vlerësuar provat një nga një dhe të gjitha së bashku në kuptim të nenit 8 të 

LPK-së, gjeti se kërkesëpadia e paditësit  është pjesërisht e bazuar. 

Aspekti ligjor-material i kërkesëpadisë  

 

Gjykata me rastin e vendosjes rreth kërkesëpadisë, është bazuar në Marrëveshjen e 

Përgjithshme Kolektive e datës 18.03.2014, e cila ka hyrë në fuqi më 01.01.2015, konkretisht 

në ndërlidhje me lartësinë e kërkesë padisë u bazuar  në nenit 35 par.7 lidhur me  kompensimin 

për ushqim gjatë punës e cila përcakton 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 1 ditë është 2 ( dy) euro për të punësuarit që kanë marrëdhënien e punës primare  në 

institucionet arsimore’’ . 

 

Bazuar në faktin se, kërkesëpadia e paditësit  ka të bëjë vetëm me realizimin e kompensimin 

për ushqim gjatë punës, si dhe fakti se palët nuk kanë pasur propozime për paraqitjen e ndonjë 

prove tjetër, gjykata ka caktuar seancën e shqyrtimit kryesor. 

Gjykata ka vërtetuar gjendjen faktike, se nuk është kontestuese në mes të palëve se paditësi  ka 

qenë mësimdhënës me marrëdhënie të përhershme primare pune në institucionin arsimor te e 

paditura në Gjimnazin ‘’Kuvendi i Arbërit’’ Ferizaj që nga 01.09.1973 e deri në ditën e 

pensionimit me datën 06.02.2019, andaj gjykata nuk i ka administruar provat tjera për këto 

fakte, dhe rrjedhimisht të njëjtat nuk do të arsyetohen më gjerësisht. 

 

Gjykata me rastin e aprovimit të kërkesëpadisë është bazuar në faktin se me  kontratën 

kolektive  të nënshkruar nga Qeveria e Kosovës- Ministria e Arsimit Shkencës dhe 

Teknologjisë, për punëmarrësin Bashkimin i Sindikatave të Pavarura të Kosovës  e cila është 
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nënshkruar nga ana e dy palëve dhe në neni 53 të kësaj kontrate përcaktohet se kjo kontratë 

hynë në fuqi me 18.04.2017. 

 

Në pjesën hyrëse respektivisht  në nenin 1 të kontratës kolektive është e përcaktuar qartë se 

kush përfiton nga kontrata kolektive e që në rastin konkret paditësi e ka shfrytëzuar një të 

drejtë pasi që i njëjti përfiton nga kjo kontratë për faktin se kontrata kolektive ka qenë në fuqi e 

cila nuk është kontestuar nga ana e të paditurës. 

 

Nga vërtetimi i lëshuar nga Gjimnazi ‘’Kuvendi i Arbërit’’ me numër të protokollit 233 është 

vërtetuar se paditësi B.A ka punuar si profesor i Biologjisë  dhe atë duke i referuar kalendarit të 

punës të hartuar nga MASHT sipas viteve kalendarike  që nga data 17.04.2017 deri në daljen e 

tij në pension me datën 06.02.2019 , ka punuar 347 ditë pune, edhe atë për vitin 2017 ka 

punuar 140 dite pune, për vitin 2018 ka pas 188 ditë pune dhe për vitin 2019 ka pas 19 ditë 

pune.  

 

Gjykata me rastin e aprovimit ë kompensimit në shumën 694 euro, është bazuar në vërtetimin e 

lartëcekur nga e paditura se paditësi ka pas gjithsejtë 347 ditë pune për vitin 2017, 2018, 2019, 

e duke u bazuar edhe në faktin se e paditura ka pasur për obligim sipas nenit 35 par.7  ti paguaj 

nga 2(dy) euro për kompensimin e shpenzimeve të ushqimit në punë, gjykata ia ka njohur 

paditësit shumën prej 694 euro. 

 

Sa u përket pretendimeve të të paditurës se e duke u bazuar në dispozitën e nenit 35 par.7,8  

dhe 9 të Kontratës Kolektive nr.24 të dt.18.04.2017, e nënshkruar në mes të SBASHK –ut dhe 

MASHT-it mirëpo kjo çështje është e rregulluar me dispozitën e nenit 46 par.2 të kësaj 

kontrate, ku për këtë çështje thotë se ‘’duhet të bëhet sigurimi dhe ndarja  e mjeteve financiare 

për komunat e Republikës së Kosovës, me qëllim të realizimit të buxhetit të nevojshëm të 

përcaktuar  me nenin 35 par.5,7 dhe 9 brenda mundësive institucionale, ligjore dhe financiare, 

e këtë angazhim e ka marrë MASHT dhe SBASHK, dhe kjo jep të kuptohet se kjo realizimi i 

kësaj të drejte bëhet varësisht nga mundësit financiare dhe bazuar në dispozitën e 2 të LMD-së 

ku thotë se ‘’ detyrimi i duhet të jetë i mundshëm, i lejueshëm i caktuar dhe i caktueshëm’’ nga 

kjo rezulton pamundësia objektive dhe subjektive e Komunës së Ferizajt për përmbushjen e 

detyrimit  dhe sipas rregullës detyrimore dhe e pa mundshmja nuk është detyrim, i ka 

propozuar gjykatës që ta refuzoj kërkesëpadinë e paditësit si të pabazuar, gjykata ka gjetur se 

pretendimet e të paditurës lidhur me këtë çështje janë të pa bazuara, pasi që nga kontrata 
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kolektive respektivisht neni 2 pika 1.2 është paraparë që dispozitat e kësaj kontrate janë të 

zbatueshme për të gjithë punëdhënësit në sektorin e Arsimit (Komuna-DK, KD të 

Universiteteve e institucioneve të arsimit të lartë, MASHT-in etj), dhe se në pjesën hyrëse 

respektivisht  në nenin 1 të kontratës kolektive është e përcaktuar qartë se kush përfiton nga 

kontrata kolektive e që në rastin konkret paditësi e ka shfrytëzuar një të drejtë pasi që i njëjti 

përfiton nga kjo kontratë për faktin se kontrata kolektive ka qenë në fuqi e cila nuk është 

kontestuar nga ana e të paditurës. 

 

Gjykata në lartësinë e aprovuar të kompensimit për ushqim gjatë punës, paditësit i ka njohur të 

drejtën në kamatës nga dita e paraqitjes padisë data 16.09.2019 deri në pagesën definitive në 

kuptim të nenit 382 të LMD-së. 

 

Lidhur me shpenzimet e  procedurës, Gjykata në kuptim të nenit 452.1 të LPK-së, ka obliguar 

të paditurin që t`ia kompensoj shumën prej 394 €, për  përpilim të padisë shumën prej 104 €,  

për  dy seanca të mbajtur shumën prej 270 €, dhe taksën gjyqësore për padi në shumë prej 20€. 

Nga të cekurat më lartë u vendos si në dispozitiv të këtij aktgjykimi. 

GJYKATA THEMELORE NE FERIZAJ 

DEPARTAMENTI I PËRGJITHSHËM-DIVIZIONI CIVIL 

C.nr.1057/19 date 14 shkurt 2020 

                                                                                                                     

                                                                                                                  Gjyqtarja 

                  Mirlinda Bytyqi-Rexhepi 

 

KËSHILLA JURIDIKE: Kundër këtij aktgjykimi është e lejuar ankesa në afat prej 7 ditësh, pas 

pranimit të kopjes së aktgjykimit, në Gjykatën e Apelit të Kosovës në Prishtinë, përmes kësaj 

gjykate. 

 

 

 

 

 


