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Numri i lëndës: 2022:148813 

Datë: 28.02.2023 

Numri i dokumentit:     04024079 

 

C.nr.2359/2022 

 

Euro   GJYKATA THEMELORE NË PRIZREN – Departamenti i Përgjithshëm, Divizioni 

Civil, gjyqtarja Njomëza Berisha, me bashkëpunëtoren profesionale D.A. në çështjen juridike 

kontestimore të paditëses I.H. me numër personal .... nga .... të cilën me autorizim e përfaqëson 

av.A.H. nga Prishtina, rr. “......” kundër të paditurës Komuna e Mamushës-Drejtoria Komunale 

e Arsimit, për shkak të kompensimit të ushqimit gjatë punës, vlera e kontestit 398.00 Euro, jashtë 

seancës gjyqësore, me datë 28.02.2023, mori këtë: 

 

A K T GJ Y K I M 

për shkak të pa dëgjueshmërisë – mosbindjes 

 

I. APROVOHET në tërësi kërkesëpadia e paditëses I.H. nga Prizreni, si e bazuar. 

 

II. DETYROHET e paditura, Komuna e Mamushës-Drejtoria Komunale e Arsimit, që 

paditëses I.H. nga .... në emër të shujtave ditore për 398 ditë pune (për periudhën prej 

datës 01.12.2020 deri më datën 30.04.2022), ti paguaj shumën e përgjithshme prej 

398.00 € (treqind e nëntëdhjetë e tetë euro), me kamatë ligjore prej 8% në nivel 

vjetor, e cila fillon të rrjedhë nga data e paraqitjes së padisë 21.07.2022, e deri në 

pagesën definitive, të gjitha këto në afat prej 7 ditësh, pas pranimit të këtij aktgjykimi, 

nën kërcënim të përmbarimit të detyrueshëm. 

 

III. DETYROHET e paditura që paditëses t’ia kompensoj shpenzimet e procedurës 

kontestimore në shumë prej 124 € (njëqind e njëzetë e katër) euro, 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 I.H.i nga .... përmes të autorizuarit të saj av. A.H. nga Prishtina, pranë kësaj 

gjykate, me datën 21.07.2022, ka parashtruar padi, kundër të paditurës Komunale e Mamushës, 

Drejtoria Komunale e Arsimit, me objekt të padisë kompensimin e shujtave, vlera e kontestit 

398.00 (treqind e nëntëdhjetë e tetë) euro. 

 

I autorizuari i paditëses në padi ka theksuar se paditësja I.H. në cilësinë e mësimdhënësit 

në institucionin arsimor “ANADOLU” në Mamushë, nuk ka pranuar mjetet e parapara për 

kompensimin e shpenzimeve të ushqimit (shujtave) në punë dhe atë në vlerë prej 2 euro në ditë, 

siç parashihet në kontratën kolektive dhe këtë që nga hyrja në fuqi e kontratës kolektive të arsimit 
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në Kosovë, përkatësisht Kontratës Kolektive të Arsimit e vitit 18.04.2017, nr.2056, neni 35, par.7 

dhe Kontratës Kolektive të Arsimit nr. 105, e dt. 22.01.2021, neni 35, par.7. Paditësja prej 

01.12.2020 e deri me 30.04.2022, ka shkuar në punë gjithsej 199 ditë pune, ndërsa e paditura 

nuk e ka kompensuar paditësen për ditët e punës, e kjo në shumën e përgjithshme prej 398.00 

euro. Paditësja me datën 18.05.2022, i është drejtuar me kërkesën 05.nr.143 Drejtorisë Komunale 

të Arsimit në Mamushë, për kompensimin e shujtës ditore, për të cilën kërkesë kanë marrë 

përgjigje 05 nr.144, të datës 31.05.2022, me të cilën kanë theksuar se kanë paguar shpenzimet e 

shujtave nga data 18.04.2017 deri me datën 30.11.2020, por jo për periudhën për të cilën 

paditësja ka kërkuar data 01.12.2020 e deri me 30.04.2022. Pasi që e paditura nuk e ka 

përmbushur detyrimin e vet, i ka propozuar gjykatës që pas administrimit të provave, të merr 

aktgjykim dhe ta aprovojë kërkesëpadinë në tërësi si të bazuar. Shpenzimet e procedurës i ka 

kërkuar. 

  

Gjykata në këtë çështje juridike kontestimore pas shqyrtimit paraprak të padisë ka nxjerrë 

aktvendimin për përgjigje në padi me datë 22.08.2022, të cilin i padituri e ka pranuar me datë 

24.08.2022 (e cila është konfirmuar përmes fletë kthesës, e cila gjendet në shkresat e lëndës).  

 

Me aktvendimin për përgjigje në padi, gjykata e ka njoftuar të paditurin për detyrimin 

ligjor për dhënie të përgjegjës në padi dhe për pasojat ligjore që do t’i ketë nëse nuk paraqet 

përgjigje në padi, gjegjësisht për mundësinë që gjykata të marrë aktgjykim për shkak të 

mosbindjes - pa dëgjueshmërisë. 

 

E paditura, pavarësisht se e ka pranuar aktvendimin për përgjigje në padi, së bashku me 

padinë dhe provat materiale në këtë çështje juridike kontestuese, nuk ka paraqitur përgjigje në 

padi brenda afatit ligjor.  

 

Gjykata, pasi i ka vlerësuar kushtet ligjore për nxjerrjen e aktgjykimit për shkak të 

mosbindjes, ka gjetur së në rastin konkret plotësohen të gjitha kushtet ligjore për nxjerrjen e 

aktgjykimit në fjalë nga neni 150 paragrafi 1 pikat a), b) dhe (c) të LPK-së, nëse të paditurit i 

është dorëzuar padia dhe thirrja për përgjigje në padi, se themelësia e kërkesëpadisë del nga 

faktet e treguara në padi dhe se faktet në të cilat mbështetet kërkesëpadia nuk janë në kundërshtim 

me provat që i ka propozuar vetë paditësi apo me faktet e ditura botërisht.  

 

Themelësia e kërkesëpadisë del nga provat të cilat gjenden në shkresat e lëndës, nga kopja 

e letërnjoftimit të paditëses, kontrata me nr. të prot.009/17, të datës 04.09.2017, e lidhur në mes 

të paditurës dhe këtu paditëses, nga vërtetimi i shkollës së mesme të ulët “ANADOLU” në 

Mamushë i dt.29.04.2022 për ditët e punës për vitet Dhjetor 2020, 2021 dhe 30.04.2022, nga 

kërkesa për kompensimin e inflacionit në pagë, shujtave dhe shpenzimeve të rrugës nr.05-143 e 

dt.18.05.2022, nga përgjigja e kërkesës nga Drejtoria e Arsimit me nr.05/144-22 e dt.31.05.2022, 

nga lista e pagës me nr.EM00112336 e lëshuar nga buxheti i Republikës së Kosovës si dhe nga 

vërtetimi i datës 28.04.2022, i lëshuar nga drejtori i Shkollës Fillore e Mesme e Ulët 

“ANADOLU” në Mamushë, ku vërtetohet se paditësja është në marrëdhënie pune te e paditura 

si edukatore nga data 01.09.2010. 

 

Me nenin 35 par.7, të Kontratës Kolektive të Arsimit në Kosovë (KKAK), me nr. të 

njësisë 01B, nr. prot.2056, të dt.18.04.2017, 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…”. Po ashtu edhe me nenin 35 

par.7, të Kontratës Kolektive të Arsimit, nr.01/B, nr. prot. 105, e dt.22.01.2021, është 
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përcaktuar e drejta e punëtorëve në kompensimin e shujtave dhe atë “Të punësuarve (anëtarë 

të SBAShK-ut), u sigurohet kompensim për ushqim gjatë punës, për ditët e pranisë në punë. 

Vlera e kompensimit të shpenzimeve të ushqimit në punë, për një ditë pune, është dy euro për 

të punësuarit të cilët kanë marrëdhënie pune primare në institucionet arsimore…”. Gjykata 

vlerëson se neni 35 par.7 i kontratave të lartcekura e mbulon kërkesëpadinë e paditëses për 

periudhën kohore të vitit 2020 dhe 2021. 

 

Gjykata vendosi sikurse në dispozitiv të këtij aktgjykimi duke aprovuar shumën 

përkatëse dhe duke llogaritur kamatën ligjore si në dispozitiv, bazuar në nenin 382 par. 1 dhe 2 

të LMD-së, duke e llogaritur të njëjtën nga dita e parashtrimit të padisë në këtë gjykatë 

(21.07.2021), bazuar në Mendimin Juridik për Kamatën të Gjykatës Supreme të Kosovës nr. 

265/2020, të datës 02.12.2020, pasi që në rastin konkret pala e paditura është vonuar në 

përmbushjen e obligimit ndaj palës paditëse. 

 

Vendimin që pala e paditur ti bartë shpenzimet e procedurës, gjykata e ka mbështetur në 

dispozitat e nenit 449 dhe 452 të LPK-së, sipas Tarifës së Odës së Avokatëve, lartësia e 

shpenzimeve i referohet 104 euro, për përpilimin e padisë, shumën prej 20 euro për taksën 

gjyqësore, gjithsej shumën prej 124 euro. 

 

Gjykata, vendosi si në dispozitiv të këtij aktgjykimi duke i’u referuar dispozitës së nenit 

150 par.1 pika a, b, dhe c te LPK-së, e në lidhje më dispozitat e nenit 35 par. 7 të Kontratës 

Kolektive të Arsimit te dt.18.04.2017 dhe dt.22.01.2021 dhe dispozitave të nenit 245 par.1 dhe 

2, neni 249 parg.1 dhe 2 të LMD-së.  

 

 

GJYKATA THEMELORE NË PRIZREN 

Departamenti i Përgjithshëm 

C.nr.2359/2022, datë 28.02.2023 

 

Bashkëpunëtore Profesionale        Gjyqtarja  

Delvina Ajazaj        Njomëza Berisha   

 

 

 

KËSHILLË JURIDIKE: Kundër këtij aktgjykimi pala e pakënaqur ka të drejtë ankese 

në afat prej 7 ditësh, nga dita e marrjes së të njëjtit, Gjykatës së Apelit në Prishtinë, përmes kësaj 

Gjykate.  

 


