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Numri i lëndës: 2021:097219 

Datë: 06.12.2022 

Numri i dokumentit:     03721300 

                        C.nr.855/2021 
 

GJYKATA THEMELORE NË PRIZREN, Departamenti i Përgjithshëm, me 
gjyqtarin Gëzim Shehu,  në çështjen juridike kontestimore të paditëses A.Ç. nga 
Prizreni, të cilën me autorizim e përfaqëson av.S.M.N. nga Prizreni, kundër të paditurës 
Ministria e Arsimit, Shkencës dhe Teknologjisë së Kosovës – MASHT, Prishtinë, të cilën 
e përfaqëson Avokatura Shtetërore e Ministrisë së Drejtësisë, me objekt kontesti 
kompensimin e ushqimit gjatë punës, jashtë seancës gjyqësore, me datë 06 Dhjetor  2022, 
mori këtë:  

  
A K T G J Y K I M  

- Pa shqyrtim kryesor të çështjes – 

 

 
I. APROVOHET e bazuar kërkesëpadia e paditëses A.Ç. nga Prizreni, dhe 

DETYROHET e paditura Ministria e Arsimit, Shkencës dhe Teknologjisë së Kosovës – 

MASHT, Prishtinë, që t’ia paguaj, paditëses A.Ç. nga Prizreni, në emër të kompensimit 

për ushqim gjatë punës nga data 01.01.2020 deri më 31.12.2020, për gjithsej 152 ditë 

pune, shumën prej 304.00€, me kamatë ligjore prej 8 %, nga dita e parashtrimit të padisë 

me 21.05.2021, e deri në përmbushjen definitive të gjitha këto në afat prej 7 ditësh nga 

marrja e aktgjykimit e nën kërcenim të përmbarimit të detyrueshëm. 

 

II. DETYROHET e paditura që paditëses t’ia kompensoj shpenzimet e procedurës 
kontestimore në shumë prej 125€, në afat prej 7 ditësh nga pranimi i këtij aktgjykimi, 
nën kërcënimin e përmbarimit të detyrueshëm. 

 

A r s y e t i m   

 

Paditësja përmes të autorizuarës së saj av. S.M.N. nga Prizreni, në këtë Gjykatë 
me datën 07.05.2021 ka parashtruar padi për kompensimin e shujtave ditore për ushqim 
në punë, kundër të paditurës Ministria e Arsimit, Shkencës dhe Teknologjisë së Kosovës 
– MASHT, Prishtinë. 
 
           Në padi, e autorizuara e paditëses ka theksuar se është në marrëdhënie pune 
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pranë Qendrës Burimore për Mësim dhe Këshillim “Nënë Tereza” në Prizren, sipas 
kontratës së punës nr.3/1048-77 të dt. 02.03.2016. Gjatë vitit 2020 pranë të paditurës ka 
qenë e pranishme në ditët e punës prej 152 ditëve sipas kontratës dhe ditëve të pranisë 
në punë. Në bazë të nenit 35 par.7 të Kontratës Kolektive, të  nënshkruar mes Ministrisë 
së Arsimit Shkencës dhe Teknologjisë dhe SBASHK-ut me datë 18.04.2017, obligohet që 
punëtorëve të arsimit, përkatësisht paditësit ka për obligim të kompensojë ushqimin 
gjatë orarit të punës dhe atë 2 euro për çdo ditë të paraqitur në punë, respektivisht 
shumën prej 304.00€. Meqenëse e paditura nuk i ka përmbushur obligimin e shujtave 
ditore të paditëses, propozon gjykatës që të aprovon kërkesëpadinë. Shpenzimet 
procedurale i ka kërkuar.  
 

E paditura në përgjigjen në padi e ka kontestuar padinë dhe kërkesëpadinë e 
paditëses. Ka theksuar se paditësja nuk ka ofruar prova që është anëtar i sindikatës dhe 
i ka kaluar procedurat administrative sepse nuk i ka vazhduar procedurat në 
Inspektoratin e Punës në Prizren duke mos i shtjerr të gjitha mjetet juridike 
administrative, por i janë drejtuar gjykatës. Shton se palët në Kontratës Kolektive të 
Arsimit në Kosovë (KKAK), janë përfaqësuesit e punëdhënësve, përfaqësuesit e të 
punësuarve dhe qeveria e Republikës së Kosovës, e cila është garantuese e 
implementimit të saj, dhe në mungesë të alokimit të mjeteve nga ana e institucioneve 
përgjegjëse, Komuna e Prizrenit rrezikon planifikimin buxhetor dhe nuk mund të 
veprojë në kundërshtim me Ligjin për Buxhet nr.07/L-041, sa i përket tejkalimeve të 
planifikuara për vitin 2021.  

 
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, gjeti se kërkesëpadia e paditëses është e themeltë, andaj pa shqyrtim 
të çështjes, e aprovoi kërkesëpadinë si në dispozitiv të këtij aktgjykimi. 
 

Mes palëve nuk rezulton të jetë kontestues fakti se paditësja është në 
marrëdhënie pune tek e paditura, Qendrës Burimore për Mësim dhe Këshillim “Nënë 
Tereza” në Prizren. 
 

Gjykata përmes vërtetimeve të lëshuara nga e paditura mbi ditët e prezencës në 
punë, për paditësen A.Ç. vërtetoi faktin se e njëjta për vitin 2020, ka 152 ditë prezentë 
në punë. 

 
Vërtetimin e lartcekur, Gjykata e pranoi si provë materiale vendimtare, në 

kuptim të Nenit 329 par.1 të LPK-së, ngase e njëjta është dokument i lëshuar nga vet e 
paditura brenda fushëveprimit të saj. Andaj, vërtetimin e Qendrës Burimore për Mësim 
dhe Këshillim “Nënë Tereza” në Prizren, si prova me të cilat vërtetohen faktet lidhur 
me ditët e prezencës në punë të paditëses, Gjykata ia fali besimin e plotë. 
 

Bazuar në faktet e çështjes, Gjykata gjen se në rastin në fjalë zbatohen dispozitat 
e Kontratës Kolektive të Arsimit në Kosovë (KKAK), të nënshkruar në mes të Ministrisë 
së Arsimit, Shkencës dhe Teknologjisë dhe Sindikatës së Bashkuar të Arsimit, Shkencës 
dhe Kulturës, e cila ka hyrë në fuqi me datë 22.01.2021. 
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Me nenin 35 par.7, të KKAK-së është paraparë se “Të punësuarve, u sigurohet 

kompensim për ushqime gjatë punës, për ditët e pranisë në punë. Vlera e kompensimit të 
shpenzimeve të ushqimit në punë, për një ditë pune, është 2 (dy) euro për të punësuarit të cilët 
kanë marrëdhënie pune primare në institucionet arsimore”. 
 

Në rastin konkret gjykata gjeti se e paditura ka pasur për detyrim që paditëses si 
punëtore e arsimit t’ia paguaj kompensimin për ushqimin gjatë punës, konform 
detyrimeve që rrjedhin nga Kontrata Kolektive, e në kuptim të Nenit 55 par.1 dhe 2 të 
Ligjit të Punës. Rrjedhimisht ditët e punës për paditësin, të vërtetuara nga vet 
punëdhënësi, në totalin prej 152 ditë pune, gjykata i ka shumëzuar me shumën prej 2 €, 
duke u njohur shumat si në dispozitiv të këtij aktgjykimi. 
 

Gjykata me rastin e vendosjes, jashtë seancës gjyqësore, është bazuar në 
dispozitën e nenit 398 të LPK-së, e cila dispozitë përcakton: “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”. 
 

Andaj, 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 paditëses është qartazi e themeltë pasi që bazohet në 
dispozitat e Kontratës Kolektive Sektoriale, ndërsa shuma e kompensimit vërtetohen 
nga provat që gjenden në shkresat e lëndës.  

 
 
Gjykata ka vlerësuar kundërshtimin e palës së paditur, mirëpo ka gjetur se me 

ligj është përcaktuar kush duhet të jetë nënshkrues i asaj kontrate dhe pavarësisht që 
punëdhënësi konkretë MASHT dhe SBASHK –u, angazhohen bashkërisht me 
Ministrinë e Financave për sigurimin e mjeteve brenda mundësive financiare dhe kanë 
detyrim të zbatimit të asaj kontrate, por pasi që Ministria e Arsimit në rastin konkret e 
ka nënshkruar këtë kontratë. Se si bëhet sigurimi dhe ndarja e mjeteve financiare për 
Komunat e Kosovës, me qëllim të realizmit të buxhetit të nevojshmen të përcaktuar në 
nenin 35 par.5,7, dhe 9 brenda mundësive institucioneve ligjore dhe financiare, për 
pagesën e atyre detyrimeve të marr sipas Kontratës Kolektive të Arsimit, për përfituesit 
e të drejtave që rrjedhin nga ajo kontratë, nuk është me rendësi. Kjo çështje nuk mund 
të jetë pengesë që punëtorët të Ministrisë së Arsimit të mos kompensohet për të drejtat 
që i takojnë sipas asaj kontrate. 
 

Vendimin që pala e paditur ti bartë shpenzimet e procedurës, gjykata e ka 
mbështetur në dispozitat e nenit 449 dhe 452 të LPK-së, lartësia e shpenzimeve i 
referohet 104 euro për përpilim padie dhe për taksë gjyqësore në shumën prej 21 euro. 
 

Lidhur me kamatën. Gjykata ka vendosur konform Nenit 382 të Ligjit për 
Marrëdhëniet e Detyrimeve, ashtu që e ka aprovuar kamatën në lartësi prej 8% nga dita 
e parashtrimit të padisë.     
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Duke u bazuar në të dhënat e lartcekura, gjykata ka vendosur si në dispozitiv të 

këtij aktgjykimi në pajtim me dispozitat e cekura më lartë. 
 
 

GJYKATA THEMELORE NË PRIZREN 
Departamenti i Përgjithshëm 

C.nr.855/2021, datë 06 Dhjetor  2022 
 

                                                                                                                       Gj y q t a r i 
 
                                                                                                                 _________________ 

           Gëzim Shehu  
 

 
 
 

UDHËZIM JURIDIK: Kundër këtij aktgjykimi palët kanë të drejtë ankese në afat prej 
shtatë (7) ditëve nga dita e pranimit pranë Gjykatës së Apelit, përmes kësaj Gjykate.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


