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Numri i lëndës: 2020:049328 

Datë: 05.05.2021 

Numri i dokumentit:     01757008 

 

C.nr.1718/20  

 

GJYKATA THEMELORE NË PRISHTINË – Departamenti i Përgjithshëm, Divizioni 

Civil, si gjykatë civile e shkallës së parë, me gjyqtaren Fatbardha Uka Ibrahimi, në çështjen 

juridike kontestimore të paditëses D. B. S. nga Prishtina, të cilën sipas autorizimit e përfaqëson 

A. K. avokate në Prishtinë, kundër të paditurës Ministria e Arsimit Shkencës, Teknologjisë dhe 

Inovacionit me seli në Prishtinë të cilën e përfaqëson F. G., sipas autorizimit nga Avokatura 

Shtetërore e Republikës së Kosovës, për shkak të kompensimit të ushqimit gjatë punës, pas 

mbajtjes së shqyrtimit kryesor-publik, në praninë e të autorizuarve të palëve ndërgjyqëse, më 

datë 05.05.2021, mori këtë:   

  

                                                          A K T G J Y K I M  

  

APROVOHET në tërësi e bazuar kërkesëpadia e paditëses D. B. S. nga Prishtina dhe 

DETYROHET e paditura Ministria e Arsimit Shkencës, Teknologjise dhe Inovacionit me seli 

në Prishtinë, që paditëses në emër të kompensimit për ushqim gjatë punës për 592 ditë pune (nga 

data 18.04.2017 deri me datë 07.03.2020) t’ia paguaj shumën prej 1,184.00 €,  së bashku me 

normën e kamatës në lartësi prej 8 %, e cila do të llogaritet nga data e parashtrimit të padisë  

përkatësisht nga data 04.05.2020, e deri në pagesën definitive, si dhe shpenzimet e procedurës 

në lartësi prej 270 €, në afatin prej 7 ditësh nga dita e pranimit të këtij aktgjykimi, nën kërcënim 

të përmbarimit me detyrim.   

 

                                                                A r s y e t i m  

 

Paditësja përmes të autorizuarit pranë kësaj gjykate me datë 04.05.2020 ka parashtruar padi me 

objekt kontesti kompensimin e ushqimit gjatë punës dhe pagave jubilare, e drejtë kjo e garantuar 

me Kontratën Kolektive të Arsimit në Kosovë, të datës 18.04.2017. Ka shtuar se paditësja ka 

qenë në marrëdhënie pune te e paditura, në vendin e punës mësimdhënëse në Qendrën Burimore 

për Mësim dhe Këshillim “Përparimi” në Prishtinë.  

 

Përgjatë shqyrtimit gjyqësorë e autorizuara e paditëses ka bërë precizimin e padisë duke i 

propozuar gjykatës të aprovohet kërkesëpadia e paditëses dhe të detyrohet e paditura që paditëses 

në emër të kompensimit të ushqimit gjatë punës, për 400 ditë pune (për periudhën 18.04.2017 

deri më 07.03.2020) t’ia paguaj shumën prej 1,184.00 €, me kamatë vjetore 8% duke e llogaritur 

nga data e parashtrimit të padisë e deri në pagesën definitive. Ka shtuar se padia është parashtruar 
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brenda afatit të përcaktuar me nenin 87 të Ligjit të Punës dhe se mësimdhënësit përveç mësimit, 

të njejtit bëjnë edhe përgatitje mësimore, kështu që i përmbushin 40 orë në javë.  

 

Shpenzimet e procedurës ka kërkuar. 

 

E paditura, përmes të autorizuarës të saj, si në përgjigje  në padi ashtu edhe përgjatë shqyrtimit 

gjyqësorë ka theksuar se e konteston në tërësi padinë dhe kërkesëpadinë e paditëses si të pa 

bazuar. Ka shtuar se me Ligjin e Punës është paraparë se orari i punës 40 orë në javë ndërsa sipas 

kontratës së punës paditësja i ka 25 orë në javë, rrjedhimisht të njëjtës nuk i takon një kompensim 

i tillë. Tutje ka shtuar se kërkesëpadia e paditëses është e parashkruar ngase e njëjta është 

parashtruar pas skadimit të Kontratës Kolektive të Arsimit në Kosovë ndërsa edhe nëse kjo 

kontratë do të ishte në fuqi, e paditura nuk ka mundësi financiare për një kompensim të tillë. I 

ka propozuar gjykatës që kërkesëpadinë e paditëses ta refuzoj si të pabazuar. 

 

Shpenzimet e procedurës nuk i ka kërkuar.   

  

Për vërtetimin e plotë dhe të drejtë të gjendjes faktike gjykata ka administruar provat si në vijim: 

Kontratë pune për Mësimdhënës e punës nr. 3/17045.89 të datës 02.03.2016; Vërtetimi mbi 

përvojën e punës dhe ditët e prezencës i lëshuar nga Qendra Burimore për Mësim dhe Këshillim 

“Përparimi” nr. .... i datës 18.12.2020; Vendimi për pensionimin nr. 2-380 i datës 09.03.2020 

dhe kërkesa e drejtuar të paditurës e datës 16.04.2020 për kompensimin e ushqimit gjatë punës. 

 

Pasi që gjykata bëri vlerësimin e secilës provë veç e veç dhe të gjithave së bashku, mbështetur 

në dispozitat nga neni 8 të Ligjit për Procedurën Kontestimore, gjeti se në këtë çështje juridike 

kontestimore kërkesëpadia e paditëses është e bazuar andaj dhe vendosi si në dispozitiv të këtij 

aktgjykimi. 

  

Nga kontrata e punës të paditësit, gjykata ka vërtetuar faktin se paditësja  ka lidhur kontratë pune 

me të paditurën Ministria Arsimit Shkencës dhe Teknologjisë ( MASHT)  nga e cila vërtetohet 

se i njëjti është në marrëdhënie pune dhe mban titullin e punës Mësimdhënëse, në Qendrën 

Burimore Përparimi në Prishtinë. 

 

Nga vërtetimi mbi ditët e prezencës në punë, të lëshuar nga Qendra burimore për mësim dhe 

këshillim “Përparimi”, vërtetohet se paditësi për periudhën kohore prej datës 18.04.2017 e deri 

me datë 07.03.2020 ka qenë prezent në punë  gjithsej 592 ditë pune.  

 

Nga vendimi për pensionim, gjykata ka vërtetuar faktin se paditëses më datë 07.03.2020 i është 

ndërprerë marrëdhënia e punës për shkak të arritjes së moshës së pensionimit 

  

Në nenin  4  par .2  të Ligjit të Punës ( Nr.03 / L - 212 ) i cili është në fuqi parashihet se  

“Kontrata Kolektive nuk mund të përmbajë të drejta më pak të favorshme për të punësuarin dhe 

punëdhënësin se sa të drejtat e përcaktuara me këtë ligj”. Ndërsa në nenin 90 të këtij ligji 

parashihet se “ 1. Marrëveshja Kolektive mund të lidhet ndërmjet, 1.1. organizatës së 

punëdhënësve ose përfaqësuesit të saj , dhe 1.2. organizatës së të punësuarve ose kur nuk 

ekzistojnë organizata, marrëveshjen mund ta lidhin edhe përfaqësuesit e të punësuarve,   2 . 

Marrëveshja Kolektive mund të lidhet në,  2.1.  nivel të vendit ,  2.2.  nivel të degës,  2.3.  nivel 

të ndërmarrjes,  3. Marrëveshja Kolektive duhet të jetë në formë të shkruar,  në gjuhët zyrtare të 

Republikës së Kosovës, 4. Marrëveshja Kolektive mund të lidhet për një periudhë të caktuar me 

kohëzgjatje jo më shumë se tri ( 3 ) vjet, 5. Marrëveshja Kolektive vlen për ata punëdhënës dhe 
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punëmarrës të cilët marrin përsipër detyrimet e përcaktuara me Marrëveshjen e tillë Kolektive 

dhe 6. Marrëveshja Kolektive nuk mund të përfshijë dispozita të tilla që kufizojnë të drejtat e të 

punësuarve që kanë si pasojë kushte më pak të favorshme të punës sesa ato të përcaktuar në këtë 

ligj” .  

 

Po ashtu në nenin 35 paragrafi 7 të  Kontratës  Kolektive  të  Arsimit në Kosovë, e cila ka hyrë 

në fuqi nga data 18.04.2017,  parashihet  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 një ditë pune ,  është 2 ( dy ) €  për të punësuarit të cilët kanë marrëdhënie pune 

primare në institucionet arsimore” 

 

Andaj duke u nisur nga dispozitat ligjore të lart cekura të Kontratës Kolektive të Arsimit në 

Kosovë, si dhe gjendjes faktike, rezulton që kërkesëpadia e paditëses është e bazuar dhe e ka 

detyruar të paditurën që paditëses t’ia paguaj shumën si në dispozitiv të këtij aktgjykimi, pasi që 

nga provat e administruara e të cilat nuk kanë qenë kontestuese nga e paditura është vërtetuar 

fakti se paditësja, për periudhën 18.04.2017 e deri më datë 07.03.2020 ka qenë në vendin e punës 

400 ditë mësimore, me këtë rast i takon e drejta në kompensimin e shpenzimeve të ushqimit në 

punë, në shumë prej 1,184.00 €, e cila është përllogaritur duke e shumëzuar numrin 2 €. Në këtë 

drejtim ekziston detyrimi i të paditurës si punëdhënëse që paditëses t’ia kompensoj shpenzimet 

për ushqim në punë si e drejtë e garantuar me Kontratën Kolektive të Arsimit në Kosovë.  

 

Gjykata me rastin e vendosjes i vlerësoj të gjitha pretendimet e palës së paditur ku ka theksuar 

se paditësja nuk ka punuar me orar të plotë duke mos arritur normën prej 40 orë në javë sipas së 

cilës edhe nuk i takon e drejta për kompensim të ushqimit gjatë punës por gjykata këto 

pretendime nuk i aprovoi duke i konsideruar si të pa bazuara ngase orari javor i punës vërtetohet 

me kontratën nr.112-53501 të datës 06.09.2017, ku janë caktuar gjithsejtë 40 orë pune në javë 

për paditësen, ndërsa me nenin 3 të Udhëzimit Administrativ nr.17/2015të datës 06.11.2015 për 

orët e punës së personelit në Institucionet që zbatojnë programet për arsim dhe aftësim 

profesional është përcaktuar se “Orët e punës së personelit mësimor në IAAP, janë 40 orë në 

javë të cilat përfshijnë: punët profesionale të drejtpërdrejta në procesin edukativo-arsimor dhe 

punë të tjera të cilat burojnë drejtpërdrejtë nga procesi edukativo-arsimor dhe aftësimi”. Lidhur 

me ditët e punës gjykata është bazuar në vërtetimin e lëshuar nga Qendra burimore për mësim 

dhe këshillim “Përparimi”, me të cilin vërtetohet se paditësja për periudhën 14.04.2017 deri më 

07.03.2020 ka qenë prezent në vendin e saj të punës 592 ditë.  

 

Po ashtu gjykata ka pasur parasysh edhe pretendimet tjera të paditurës ku ka theksuar se për 

kompensimin e ushqimit gjatë punës e paditura nuk ka mjete financiare, por këto pretendime nuk 

i aprovoi sepse paditëses një e drejtë e tillë i është garantuar me nenin 35 par.7 të Kontratës 

Kolektive të Arsimit në Kosovë të datës 18.04.2017, në këtë rast e paditura është e obliguar që 

ta zbatojë të njëjtën dhe se me kohë ka qenë e detyruar të planifikoj buxhetin për këtë lloj 

kompensimi. Sa i përket pretendimit të rradhës lidhur me parashkrimin e kërkesës së paditëses 

për të kërkuar kompensimin e ushqimit ditor, bazuar në nenin 87 të Ligjit të Punës Nr. 03/L-212, 

që parasheh afatin 3 vjeçar te parashkrimit të kerkesave që dalin nga marrëdhënia e punës, 

gjykata vlerësoj se e drejta e paditëses për të kërkuar në rrugë gjyqësore realizimin e të drejtës 

për ushqimin për ditët e prezencës në punë, është e legjitimuar, dhe se kjo e drejtë nuk është e 

parashkruar, ashtu siç pretendon e paditura, ngase e njejta vlen për kohën sa është në fuqi 

Kontrata Kolektive e Arsimit dhe e zbatueshme në tërë territorin e Republikës së Kosovës. 
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Gjykata me rastin e vendosjes i vlerësoi edhe të gjitha pretendimet e tjera ankimore, mirëpo të 

njëjtat nuk ishin me ndikim për një vendim ndryshe për çka edhe vendosi si në dispozitiv të këtij 

aktgjykimi. 

 

Duke qenë se ka lindur e drejta e paditëses për të kërkuar në rrugë gjyqësore realizimin e të 

drejtës për kompensimin e ushqimit gjatë punës, e njëjta është e legjitimuar që të kërkojë 

përmbushjen e detyrimit nga e paditura, së këndejmi, paditësja ka rolin e kreditorit kurse e 

paditura rolin e debitorit. Në kuptim të nenit 245 të Ligjit nr. 04/L-077 për marrëdhëniet e 

detyrimeve: “Kreditori në marrëdhënien e detyrimit ka të drejtë që prej debitorit të kërkojë 

përmbushjen e detyrimit, ndërsa debitori ka për detyrë ta përmbushë atë me ndërgjegje dhe në 

tërësi, në përputhje me përmbajtjen e tij”. Rrjedhimisht, duke qenë se e paditura i ka mbetur 

borxh paditëses, me aplikimin e dispozitës së lartcekur dhe në bazë të gjendjes së vërtetuar 

faktike, vendosi që ta detyroj të paditurën që paditëses t’ia kompensoj shumën si në dispozitiv të 

aktgjykimit.  

 

Lidhur me lartësinë e kamatës së llogaritur prej 8 %, gjykata vendosi në kuptim të nenit 382 të 

LMD-së, me të cilin parashihet “Debitori që vonon në përmbushjen e detyrimit në të holla 

debiton, përpos borxhit kryesor, edhe kamatën. Lartësia e kamatëvonesës është tetë përqind (8%) 

në vit, përveç nëse parashihet ndryshe me ligj të veçantë”, e llogaritur nga dita e parashtrimit të 

padisë. 

 

Vendimi mbi shpenzimet procedurale është marrë konform nenit 452 par.1 të LPK-së, ku e 

obligoi të paditurën që t’ia kompensojë shpenzimet e procedurës paditësit në shumë prej 260 € 

dhe atë 135 € për përfaqësim në një seancë të mbajtur dhe 104 € për përpilimin e padisë si dhe 

për taksë gjyqësore për padi shumën prej 31.00 €.   

 

 

Nga të lartcekurat gjykata vendosi si në dispozitiv të këtij aktgjykimi, konform nenit 143 të LPK-

së.   

  

                                       GJYKATA THEMELORE NË PRISHTINË  

                                           Departamenti i Përgjithshëm-Divizioni Civil  

                                                          C.nr.1718/20, datë 05.05.2021  

 

 

                                                                                                              Gjyqtarja,                                 

                                                                                       Fatbardha Uka Ibrahimi  

 

 

UDHËZIMI JURIDIK:  Kundër këtij aktgjykimi pala e pakënaqur ka të drejtë ankese në afat 

prej 7 ditëve nga dita e pranimit të njëjtit, Gjykatës së Apelit në Prishtinë, nëpërmjet kësaj 

gjykate.  

  

  

 

 

 


