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Numri i lëndës: 2020:046622 

Datë: 20.11.2020 

Numri i dokumentit:     01285988 

 

 

C.nr. 252/2020 

 

GJYKATA THEMELORE NË PEJË –DEGA DEÇAN- Departamenti i Përgjithshëm-

Divizioni Civil , me gjyqtarin Nexhat Musaj, me Zyrtar Ligjor Arijanit Balaj, në çështjen 

juridike-kontestimore të paditëses: F. P.nga Fshati ......., Komuna-.......   te cilin me autorizim e 

perfaqson Av. Merita Binakaj nga K-Deçan , kundër të paditurës Komuna e ............–Drejtoria 

Komunale e Arsimit në .......... , te cilën e ka përfaqësuar me autorizim Avokati Publik 

Komunal Dukagjin Povataj jurist i diplomuar nga fshati ..........  Komuna –........ , Baza 

juridike: Kompensimin e i ushqimeve ditore  (Shujta) , Vlera e kontestit:1,000 € (një mijë 

euro) , ne seancën e shqyrtimit kryesore me datën 15.10.2020 dhe i përpiluar me datën 

20/10/2020 mori këtë: 

  

                                                      A K T G J Y K I M 

 

I. l . APROVOHET NË TERSI SI E BAZUAR, kërkesë padia e paditëses  F. P.nga 

fshati ....... , Komuna e .......s.  DETYROHET e paditura  Drejtoria e Arsimit në ......... 

që paditëses t’ia paguaj shumat e kompensimit të ushqimeve ditore (Shujta) shumën  

prej 1,000 € (një mijë euro) e të gjitha këto në afat prej 15 ditësh nga dita e marrjes së 

këtij aktgjykimit e deri në pagesën definitive në kërcenim përmbarim me dhunë . 

 

II. II OBLIGOHET ,  e paditura Komuna ........... –Drejtoria e Arsimit ti paguaj 

shpenzimet procedurale në emer të përfaqësimit dhe atë si vijon : për përpilimin e 

padisë shumen prej 104 € (njëqind e katër euro) , për një seancë 135 € (njëqind e 

tridhjetë e pesë euro ), për taks shumën prej 20 € (njëzetë euro ) , gjithsejtë shumen 

prej 259 € (dyqind e pesëdhjetë e nëntë  euro) në gjiro llogarinë rrjedhëse me numër 

..................... në emër të Av. Merita Binakaj K-Deçan    

 

Të gjitha këto me kamat ligjore prej 8% duke filluar nga e pranimit të këtij aktgjykimi  e deri në 

pagesën definitive . 
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                                                    A r s y e t i m 

 

Paditësja përmes të autorizuarës se saj ka  ushtruar padi në këtë gjykatë me datën: 24.04.2020 

kundër të paditurës për kompozim dëmi shujtave ditore. 

 

Paditësi në padi ka parashtruar pretendimet e saj si vijon: F. P.është mësimdhënëse në Shkollën 

Fillore e Mesme e Ulët “ ...............”- .......... në cilësinë e mësimdhënëses. andaj duke u bazuar 

në nenin 35 . par. 7  Të Kontratës Kolektive të nënshkruar me dt. 31/09/2019 në mes Ministrisë 

së Arsimit dhe SBASHK-ut  ka kërkuar nga Gjykata aprovimin e kërkesës për realizimin e 

shujtave ditore . 

 

E autorizuara e  paditëses në fjalën hyrëse dhe ne fjalën përfundimtare ka deklaruar  se : :   

Mbese ne tërësi pranë padisë dhe  kërkesës  ne padi  dhe i propozoj gjykatës që pas 

administrimit të provave ta aprovojë padinë si të bazuar. 

 

Përfaqësuesi i te paditurës në fjalën hyrëse dhe ne fjalën përfundimtare ka deklaruar : Mbese 

ne tërësi pranë kundërshtimit të padisë dhe kërkesës së saj dhe i propozoj gjykatës qe padinë e 

paditëses ta refuzoj si të pa bazuar .  

 

.Gjykata me qellim të vërtetimit të drejtë dhe të plotë te gjendjes faktike në kete qeshtje 

juridike ka bërë administrimin e provave ka lexuar: Vërtetimi që paditësja është në 

marrëdhënie pune në SH.F.MU-............ në ......... me nr te prot.03-3189/17   dt:24/02/2020 , 

kontrata e punës për paditësin  me nr 26950 dt. 05/09/2017, lista e pagave me , të cilën 

vërtetohet se paditësja është anëtare e SBAHK-ut e lëshuar nga BRK-ja me dt. 31/09/2019 , 

Vërtetimi për ditët e punës  03-4961/2020 dt. 15/10/2020. 

 

Pasi administrimit të provave dhe vlerësimit nga ana e Gjykatës, të secilës provë veç e veç, e 

në lidhshmëri me njëra- tjetrën, çmuarjes me kujdes dhe ndërgjegje, si dhe duke mbështetur 

dispozitën e nenit 8 të LPK-së, erdhi në përfundim se në rastin konkret duhet vendosur si në 

dispozitiv të këtij Aktgjykimi.   

 

 Gjykata  pas administrimit të provave në shkresat e lëndës vendosi si në pikën I , bazën 

juridike nga provat e administruara se paditësja është mësimdhënës në Shkollën e Mesme të 

Ulët “ ....................”- ............. nga data; 05/09/2017 sipas Kontratës së Punës me dt. 

03/09/2018 numër 17761/07. 

 

Gjykata vendosi si në dispozitivi pika I.I sa i përket shujtave ditore se zbatimi i Kontratës 

Kolektive nga Drejtoria e Arsimit ndaj paditësit për ushqimin ditor të cilën e paditura nuk e 

kishte përmbushur , andaj Gjykata duke u thirrur në nenin 35 par. 7 të Kontratës Kolektive i 
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cili thotë “ Të punësuarit , u sigurohet kompensim gjatë punës , për ditët e pranisë në punë . 

Vlera e kompensimit të shpenzimit për ushqim në punë , për një ditë  

 

 

pune , është 2 (dy) euro për të punësuarit që kanë marrëdhënien e punës primare në 

institucionet arsimore . Punëdhënësit i cili ka të rregulluar ushqimin e të punësuarve , përmes 

restorantit a kuzhinës , ose në një formë tjetër nuk ka obligim kompensimin për ushqim “. 

Andaj gjykata duke u mbështetur në kontratën e nënshkruar në mesë paditësit dhe paditurës e 

cila parashihet se paditësi në bazë të kontratës ka obligim orë pune deri 40 orë ne javë  dhe e 

paditura ti paguaj shujtat ditore për ushqim , Gjykata  vendosi si në pikën ( I )të dispozitivit të 

këtij aktgjykimi. 

 

E paditura duke mos e kryer detyrimin e saj, rezulton se i ka mbetur borxh paditësës për 

pagesën ushqimit ditor përkatesisht shujta, andaj ndërmjet palëve ndërgjyqëse është krijuar 

raporti detyrimor, në të cilin paditësi e ka cilësinë e kreditorit ndërsa e paditura cilësinë e 

debitorit. 

 

Sipas Nenit 245 të Ligjit mbi Marrëdhëniet e Detyrimeve (LMD-së) parashihet se “ kreditori në 

marrëdhëniet detyrimore ka të drejtë që nga debitori të kërkojë përmbushjen e detyrimit, ndërsa 

debitori ka për detyrë përmbushjen e detyrimit në tërësi në përputhje me përmbajtjen e tij”, 

prandaj gjykata duke u nisur nga fakti se e paditura i ka mbetur borxh paditësit me aplikimin e 

dispozitës së lartcekur dhe në bazë të gjendjes së vërtetuar faktike, vendosi që ta detyroj të 

paditurën që paditësëa t’ia kompensoj borxhin në shumat e gjykuara. 

 

Gjykata në rastin konkret vlerësoi dhe i administroi si provë edhe deklarimet e të paditurës 

mirëpo nuk ishin të qëndrueshme sa i përket kësaj çështje kontestimore për vetë faktin se në 

asnjë mënyrë e njëjta nuk arriti ta provojë faktin se nuk i  bie në barrë përgjegjësia për  

kompensim të tri pagave, prandaj gjykata ka vendosur si në dispozitiv të këtij Aktgjykimi. 

Me Ligjin e punës Nr. 03/L-212 parashihet se sa i përket çështjeve të punëdhënësit me 

punëmarrësin ato te drejtat dhe  detyrimet e tyre mund ti rregullojnë edhe me Kontraten 

Kolektve dhe Kontrata Kolektive nuk mund të përmbajnë të drejta më pak te favorshme për te 

punësuarin dhe punëdhënësin se sa të drejtat e përcaktuara me Ligj të punës , pra të drejtat e 

punëmarrësit me Kontraten Kolektive mund të avancohen më lartë se të drejtat e parapara me 

Ligjin e punës .  

 

Po ashtu përfaqësuesi i të paditurës deklaron se kërkesat janë parashkruar këtu gjykata vlerësoj 

se nuk kemi të bëjmë me parashkrim për shkak se tani kemi të bëjmë me  marrëdhënie 

Detyrimi në mes paditëses dhe të paditurës dhe se afati i përgjithshëm i parashkrimit sipas 

LMD-s është 5 vite  duke u bazuar në nenin 352 par. 1 të LMD-së 

 

Sa i përket kamatës gjykata ka vendosur që kompensimi i paditësit nga e paditura të bëhet me 

kamatë në lartësi prej 8%, meqenëse e njëjta ka rënë në vonesë ndaj paditësve, e duke u 

mbështetur ne dispozitën e nenit 382 të LMD-së . 
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Për shpenzimet e procedurës gjykata ka vendosur si në Pikën II duke u mbështetur ne nenin 

452 par 1 të LPK-së paguaj paditësit paraqitjes se padisë e deri ne pagesën përfundimtare dhe 

shpenzimet e procedurës kontestimore duke ju referuar nenit 463 të  

 

 

 

 

LPK-së ku thuhet se gjykata përkitazi me shpenzimet procedurale vendos vetëm me kërkesën e 

specifikuar të palës.  

 Gjykata Themelore Pejë Dega në Deçan-Departamenti i përgjithshëm 

                              me numër C.nr 252/2020 ,datën 22.10.2020 

 

 

 Zyrtar Ligjor                                                                                G j y q t a r i   

  Arijanit Balaj                                                                                Nexhat Musaj 

                                                                                                          

 

 

UDHEZIM JURIDIK: 

Kundër këtij Aktgjykimi, pala e pakënaqur ka të drejtë ankese, në afat prej 7 ditësh, nga dita e 

marrjes në dorëzim, të këtij Aktgjykimi, e përmes kësaj Gjykatë për Gjykatën e Apelit në 

Prishtinë. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


