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                C. nr. 821/2022 

 

 

GJYKATA THEMELORE PRIZREN, gjyqtari Atdhe Berisha, në çështjen kontestimore sipas 

padisë së paditësve: V.S., dhe V.N.,, që të dyja nga Prizreni, të cilat me autorizim i përfaqëson 

avokati A.K.,, nga Prizreni, kundër të paditurës Komuna e Prizrenit për kompensimin e shujtave, 

jashtë seance, me datë 25 Korrik 2022, merr këtë: 

 

 
 

      A K T GJ Y K I M 

(pa shqyrtim kryesor) 

 

   Detyrohet e paditura Komuna e Prizrenit, në emër të kompensimit për paditëset 

V.S.,i, nga Prizreni për 184 ditë pune, në emër të shujtave t’i kompenson nga 2,oo € për ditë 

pune gjithsejtë për 184 ditë shumën 368,oo €.  Si dhe për V.N., për 184 ditë pune nga 2,oo € në 

emër të shujtave t’i paguan shumën e përgjithshme 368,oo €. Si dhe në emër të shpenzimeve të 

procedurës shumën 170,oo € të gjitha këto në afat prej 15 ditësh nga dita e plotfuqishmërisë së 

këtij aktvendimi.  

 

     A r s y e t i m 

 

   Paditëset përmes të autorizuarit të tyre kanë paraqitur padi kundër komunës së 

Prizrenit me të cilën kanë kërkuar që në emër të shujtave të papaguara të cilat ju takojnë sipas 

Kontratës Kolektive Sektoriale të Arsimit, të kompensohen secila nga 368,oo € dhe atë për 184 

ditë pune aktive.  

   Padisë i kanë bashkangjitur provat materiale vërtetimet për ditët e punës të 

lëshuara nga SHFMU “............”, Prizren. 

   Nga theksimet e paraqitura në padi theksojnë se paditëset punojnë si 

mësimdhënëse në  SHFMU “..........”, në Prizren dhe secila nga to ka pasur 184 ditë pune aktive 

gjatë vitit 2021.  

   Kanë propozuar miratimin e kërkesëpadisë. I kanë kërkuar shpenzimet e 

procedurës në shumë të përgjithshme 176,oo € dhe atë 156,oo € në emër të përpilimit të padisë 

dhe 20,oo € në emër të taksës për padinë e paraqitur.  

 

    Pala e paditur në përgjigje në padi e ka kundërshtuar padinë dhe kërkesëpadinë. 

Përkundër faktit që i pohojnë faktet vendimtare.  

Sqarojnë se pavarësisht se paditëset janë punëtore të arsimit, Kontratën Kolektive Sektoriale të 

Arsimit, nuk e ka nënshkruar Komuna e Prizrenit. Për këtë detyrim është përgjegjëse vetë 

Qeveria e Kosovës cila nuk ka alokuar mjetet për fillimin e realizimit e të drjtave që rrjedhin nga 
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ajo kontratë. Gjithashtu sqaron që palët paditëse nuk i kanë shterur procedurat admnistrative para 

se të paraqesin padi.  

  Propozon refuzimin e kërkesëpadisë.  

 

   Gjykata gjatë ekzaminimit të shkresave të lëndës dhe vërtetimet e lëshuara nga 

SHFMU “.........”, në Prizren ka vërtetuar që gjatë vitit 2021, paditëset kanë punuar si 

mësimdhënëse pran asaj shkolle, dhe se për këtë vit kanë pasur nga 184 ditë aktive të punës.  

 

   Në kuptim të nenit 35 par. 7 të Kontratës Kolektive të Arsimit, punëtorëve të 

arsimit ju njihet e drejta në kompensim të shpenzimeve të ushqimit në punë për një ditë pune të  

pranisë në punë në shumën 2,oo €, me kusht që punëdhënësi të mos ketë të organizuar përmes 

restaurantit apo kuzhinës në vendin e punës.  

Në rastin konkretë paditëse gjatë vitit 2021 kanë qenë të pranishme në punë 184 ditë, ashtu që 

nga 2,oo € në ditë për 184 ditë gjithsejtë kanë të drejtë të kompensohen në shumën e përgjithshme 

secila nga 368,oo €.   

 

   Në kuptim të nenit 152 të LPK-së gjykata pa shqyrtim kryesor mund të jep 

aktgjykim me kusht që pala e paditur t’i pohon faktet pavarësisht kundërshtimit të kërkesëpadisë. 

Në rastin konkretë pala e paditur e pohon faktin që sipas kontratës Kolektive të Arsimit, të 

punësuar kanë të drejtë në kompensim. Gjithashtu pohon faktin që paditëset janë punëtore të 

arsimit dhe kanë qenë të pranishme në punë për vitin 2021, 184 ditë. Si dhe faktin që për ato ditë 

nuk janë kompensuar. Pavarësisht se e kundërshton kërkesëpadinë me arsyetimin që Komuna 

nuk ka detyrim që të kompenson këtë të drejtë pasi që nuk ka qenë nënshkruese e asaj kontrate.  

 

   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 Komuna e Prizrenit nuk është nënshkrues, ka detyrim të zbatimit të asaj kontrate, pasi 

që emër të Komunës së Prizrenit, në rastin konkret, atë kontratë e ka nënshkruar Qeveria e 

Kosovës. Se si bëhet alokimi nga buxheti qendrorë i Republikës së Kosovës 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 punëtori i arsimit 

të mos kompensohet për të drejtat që i takojnë sipas asaj kontrate.  

 

   Për shpenzimet e procedurës gjykata vendosi në kuptim të nenit 463 lidhur me 

nenin 452 të LPK-së, pasi që pala e paditur ka humbur kontestin ndërsa pala paditës në mënyrë 

të specifikuar i ka kërkuar shpenzimet e procedurës. 

 

GJYKATA THEMELORE NË PRIZREN 

C. nr. 821/2022 datë 25 Korrik 2022 

 

          Gjyqtari  

                                                                                                      Atdhe Berisha 

 

 
 

 

UDHËZIME PËR ANKESË: Kundër këtij Aktgjykimi pala e pakënaqur ka të drejtë ankese në 

afat prej 7 ditësh nga dita e pranimit të këtij aktgjykimi, në Gjykatën e Apelit në Prishtinë, përmes 

kësaj gjykate.  


