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Numri i lëndës: 2021:151987 

Datë: 27.04.2022 

Numri i dokumentit:     02961249 

C.nr.2021:151988 

 

GJYKATA THEMELORE NË FERIZAJ, Departamenti i Përgjithshëm, gjyqtarja Mirlinda 

Bytyqi Rexhepi, në çështjen juridike kontestimore sipas padisë së paditësit A.I.nga fsh. ....K. 

Shtime, të cilin e përfaqëson me autorizim av. Xhavit Mahmuti nga Ferizaj, kundër të paditurës 

Komuna e Shtimes - Drejtoria e Arsimit me seli në Shtime, për çështjen juridike kompensimin 

e shpenzimeve të  ushqimit, në seancën e mbajtur me datë 22 prill 2022, në prezencën e të 

autorizuarit të paditësit dhe në mungesë të paditurës mori këtë:  

 

A K T GJ Y K I M 

 

I. APROVOHET kërkesëpadia e paditësit A.I.nga fsh. .... K. Shtime, në tërësi e bazuar, dhe 

DETYROHET e paditura Komuna e Shtimës - Drejtoria e Arsimit, që paditësit në emër të 

shpenzimeve të ushqimit nga 2 € për çdo ditë pune për 170 ditë të pranisë në punë t'ia 

kompensoj shumën prej 340 € për periudhën 2020-2021. 

 

II. DETYROHET e paditura që shumën e përcaktuara sikurse në pikën I të dispozitivit t'ia 

paguaj paditësit me kamatë ligjore prej 8% nga dita e paraqitjes së padisë më 12.07.2021 deri 

në pagesën definitive, në afat prej 7 (shatë) dite pas pranimit të këtij aktgjykimi, nën 

kërcënimin e pasojave ligjore. 

 

III. OBLIGOHET e paditura që paditësit, në emër të shpenzimeve të procedurës t‟ia paguaj 

shumën prej 203 € (dyqind e tre euro) në afat prej 7 (shtatë) dite, pas pranimit të këtij 

aktgjykimi. 
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A r s y e t i m  

 

Paditësi përmes të autorizuarit të tij ka paraqitur padi në gjykatë me datë 12.07.2021 dhe në 

seancën e datës 22.04.2022 i autorizuari i tij ka deklaruar se vërtetohet baza juridike dhe lartësia 

e kërkesëpadisë, vërtetohet se e paditura përkundër obligimit të saj ligjor të paraparë me nenin 35 

të Kontratës Kolektive nuk i ka paguar paditësit kompensimin për shpenzime të ushqimit për 

periudhën 2020-2021. Andaj i propozon gjykatës që të njejtën ta aprovojë në tërësi.  

 

Përfaqësuesi i të paditurës në përgjigjen në padi të datës 28.09.2021 ka kundërshtuar padinë si të 

pabazuar, ka deklaruar se kontrata nuk ka qenë në fuqi në këtë periudhë, andaj i propozon 

gjykatës që padinë dhe kërkesëpadinë e paditësit ta refuzoj si të pabazuar. 

 

Përfaqësuesi i të paditurës ftesën e ka pranuar me datë 12.04.2022, nuk është paraqitur në seancë 

dhe mungesën nuk e ka arsyetuar, andaj gjykata me propozimi ne palës paditëse ka mbajtur 

seancën në mungesën e të paditurës. 

 

Gjykata këtë aktvendim (që ka të bëjë me mbajtjen e seancës pa praninë e të paditurit) e ka 

bazuar në dispozitën e nenit 423 par.4, në të cilën përcaktohet se, nëse i padituri që është thirrur 

me rregull nuk vjen në seancën gjyqësore, atëherë shqyrtimi kryesor i çështjes mbahet pa 

praninë e tij. 

Gjykata, për këtë çështje nuk ka caktuar seancë përgatitore, por drejtpërdrejt ka caktuar 

seancën e shqyrtimit kryesor, edhe pse në parim seancë përgatitore është e detyrueshme. Neni 

401 i LPK-së-së, parasheh ‘’Seanca përgatitore është e detyrueshme, përveçse në rastet në të 

cilat gjykata........nga shkaku i pandërlikueshmërisë së kontestit vjen në përfundim se nuk ka 

nevojë të konvokohet seanca përgaditore’’.  

 

Bazuar në faktin se kjo çështje është udhëhequr sipas dispozitave që kanë të bëjnë me kontestet 

me vlerë të vogël, pastaj themelësia e qartë e kërkesëpadisë sipas provave që gjinden në 

shkresat e lëndës, gjykata ka ardhur në përfundim se çështja nuk rezulton të jetë e komplikuar. 

 

Gjykata me qëllim të vërtetimit të drejtë të gjendjes së fakteve ka bërë administrimin e provave 

si vijojnë: kontrata e punës e lëshuar në emër të paditësit; vërtetim nr.1232/1 i datës 

22.12.2020. 
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Gjykata, pas administrimit të provave, ka bërë shqyrtimin e tyre veç e veç si dhe të ndërlidhura 

si tërësi mes veti, mbi bazën e bindjes së saj të lirë në kuptim të nenit 8 të LPK-së, ka gjetur se 

kërkesëpadia e paditësve është e bazuar dhe ka vendosur si në dispozitiv të aktgjykimit. 

 

Gjykata ka vërtetuar gjendjen faktike, se nuk ishte kontestuese në mesë palëve ndërgjygjëse, se 

paditësi është në marrëdhënie pune tek e paditura dhe nga data 18.04.2017 kur dhe ka hyrë në 

fuqi Kontrata Kolektive deri me datën 11.03.2020, ka qenë në vendin e punës, respektivisht 

është vërtetuar prezenca e tij në vendin e punës në ditët e precizuara, nuk ishte kontestuese 

edhe lartësia e kërkesëpadisë por kontestuese ishte baza juridike e kërkesëpadisë se a i takon 

paditësit shuma e kërkuar. 

Gjykata përmes kontratës së punës e cila është administruar ka vërtetuar faktin se paditësi është 

në marrëdhënie pune tek e paditura, fakt të cilin nuk e ka kundërshtuar as pala e paditur. 

 

Gjykata me leximin e vërtetimit nr.1232/1 – tabelës 22.12.2021 për ditët në punë dhe përvojën 

e punës të paditësit A.I.e lëshuar nga Drejtoria e Shkollës Fillore dhe të Mesme të Ulët “...” ..., 

ka vërtetuar faktin e ditëve të pranisë të paditësit në vendin e punës në vitin shkollor 

2020/2021, dhe atë paditësi A.I.për këtë periudhë ka qenë në vendin e punës 170 ditë.  

 

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 

nënshkruar nga ana e dy palëve dhe në neni 49 të kësaj kontrate përcaktohet se kjo kontratë 

hynë në fuqi me ditën e nënshkrimit nga palët nënshkruese. 

 

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 paditësit e kanë shfrytëzuar një të 

drejtë pasi që të njëjtit përfitojnë nga kjo kontratë, ndaj sipas nenit 35 par. 7 është paraparë që 

të punësuarve tu sigurohet kompensim për ushqim gjatë punës, për ditët e pranisë në punë, për 

një ditë pune është 2 €, për të punësuarit që kanë marrëdhënien e punës primare në institucionet 

arsimore, andaj gjykata sa i përket aprovimit të lartësisë kërkesëpadisë në lidhje me ushqimin e 

ka bazuar duke e llogaritur ditët e pranisë në punë të paditësit e duke e shumëzuar me 2 € për 

secilën ditë të pranisë së tij në vendin e punës. 
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Andaj duke u nisur nga dispozitat ligjore të lart cekura të Kontratës Kolektive, si dhe gjendjes 

faktike, rezulton që kërkesëpadia e paditësit është e bazuar ku dhe e ka detyruar të paditurën që 

paditësit t'ia paguaj shumën e specifikuar në pikën II të dispozitivit, në njërën anë kurse në 

anën tjetër e paditura nuk e ka përmbushur obligimin siç e ka pasur për detyrim sipas Kontratës 

Kolektive e datës 18.04.2017, sa i përket mjeteve monetare për ushqim të specifikuar për 

paditësin sikurse në pikën II të dispozitivit. 

 

Rrjedhimisht, bazuar në këto argumente (sa i përket gjendjes faktike dhe aplikimit të së drejtës 

material) Gjykata ka konstatuar se kërkesëpadia e paditëses është e bazuar dhe për të njëjtën e 

ka obliguar të paditurin ta bëjë kompensimin e dëmit në afat prej 15 (pesëmbëdhjetë) dite, 

ashtu siç është urdhëruar në dispozitiv të këtij aktgjykimi.  

Nisur nga vlera e kontestit (340 €) rezulton se është fjala për kontest i vlerës së vogël, për të 

cilat aplikohen dispozitat e neneve nga 484 në të cilin parashihet se „’po që se në këtë kapitull 

nuk ekzistojnë dispozita të posaçme, në procesin gjyqësor për zgjidhjen e kontesteve të vlerës 

së vogël zbatohen dispozitat tjera të këtij ligji‟‟, deri tek neni 491 të LPK-së.  

Neni 485 par 1 parasheh se „‟Konteste të vlerës së vogël, në vështrim të dispozitave të këtij 

kreu, janë kontestet në të cilat kërkesëpadia ka të bëjë me kërkesa në të holla, shuma e të cilave 

nuk është më e madhe se 500 Euro‟‟ .  

 

Sa i përket shpenzimeve të procedurës gjykata duke u bazuar në nenin 452 par 1 të LPK-së e ka 

obliguar të paditurën që paditësve t‟ua paguaj shpenzimet e procedurës në shumë të 

përgjithshme prej 203 € dhe atë për përpilim të padisë shumën prej 78 €, për taksën gjyqësore 

për padi 21€, për përfaqësim për një seancë gjyqësore shumën prej 104 €, për shkak se kemi të 

bëjmë me 1 paditës. 

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

 

GJYKATA THEMELORE NË FERIZAJ 

C.nr.2021:151988 datë 22 prill 2022 

        Gjyqtarja 

        Mirlinda Bytyqi Rexhepi 

 

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

nga dita e marrjes në dorëzim, Gjykatës së Apelit në Prishtinë, përmes kësaj gjykate. 


