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REPUBLIKA E KOSOVËS 

REPUBLIKA KOSOVA – REPUBLIC OF KOSOVO 

GJYKATA E APELIT E KOSOVËS 

APELACIONI SUD KOSOVO – COURT OF APPEALS 

                                             

 

 

                                                                                                                                Ac.nr.365/2020 

 

GJYKATA E APELIT E KOSOVËS NË PRISHTINË, në kolegjin e përbërë nga gjyqtarët: 

Faton Ademi, kryetar i kolegjit, Rrustem Thaqi dhe Zenel Leku, anëtarë të kolegjit, me zyrtaren 

ligjore Biondina Zeneli, në çështjen juridike kontestimore të paditësve S.A., A.F., B.K., S.P. dhe 

N.O., të gjithë nga Vushtrria të cilët i përfaqëson avokat N.M. nga Vushtrria, kundër të paditurës 

Komuna e Vushtrrisë –Drejtoria për Arsim, të cilën e përfaqëson me autorizim Ismet Gashi lidhur 

me kompensimin e ushqimit gjatë ditëve të pranisë në punë të paditësve, vlera e kontestit 4584 

euro, duke vendosur lidhur me ankesën e paraqitur nga e paditura kundër aktgjykimit të Gjykatës 

Themelore në Mitrovicë –Dega në Vushtrri, Departamenti i përgjithshëm, C.nr.357/2019, të datës 

21.11.2019, në seancën e kolegjit të mbajtur me datën 08.04.2020, mori këtë: 

 

                                                            A K T G J Y K I M 

I. REFUZOHET e pa themeltë ankesa e të paditurës Komuna e Vushtrrisë –Drejtoria 

për Arsim, të cilën e përfaqëson me autorizim Ismet Gashi, ndërsa aktgjykimi i 

Gjykatës Themelore në Mitrovicë –Dega në Vushtrri, Departamenti i përgjithshëm, 

C.nr.357/2019, të datës 21.11.2019, VËRTETOHET.  

 

II. Pika III dhe IV e dispozitivit të aktgjykimit të atakuar mbeten të pashqyrtuara  
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  A r s y e t i m 

Gjykata e shkallës së parë me aktgjykimin e atakuar, C.nr.357/2019, të datës 21.11.2019, në pikën 

e I të dispozitivit ka aprovuar kërkesëpadinë e paditësve S.A., A.F. dhe B.K. të gjithë nga 

Vushtrria, kundër të paditurës Komuna e Vushtrrisë për shkak të kompensimit të ushqimit gjatë 

ditëve të pranisë në punë të paditësve, për periudhën kohore nga data 18.04.2017 e gjer me datën 

20.11.2019 si të bazuar. Në pikën II të dispozitivit të aktgjykimit është detyruar e paditura Komuna 

e Vushtrrisë –Drejtoria për Arsim, që në emër të kompensimit për ushqim për ditët e pranisë në 

punë, për periudhën kohore nga data 18.04.2017 e gjer me datë 20.11.2019: a) paditësit S.A. për 

465 ditë pune, t’ ia kompensoj shumën prej 930 euro, b) paditëses A.F. për 446 ditë pune t’ ia 

kompensoj shumën prej 892 euro si dhe c) paditëses B.K. për 462 ditë pune t’ ia kompensoj 

shumën prej 924 euro, (ashtu që për secilën ditë të pranisë në punë, secili paditës t’ ia kompensoj 

shumën prej nga 2 euro0, si dhe shpenzimet e procedurës kontestimore në shumën totale prej 

498.40 euro, të gjitha këto në afat prej 15 ditësh nga dita e plotfuqishmërisë së këtij aktgjykimi, 

nën kërcënimin e përmbarimit të detyrueshëm. Në pikën III të dispozitivit të aktgjykimit gjykata e 

shkallës së parë sa i përket kërkesëpadisë së paditësve S.P. dhe N.O., gjykata është shpallur 

inkompetente për të vendosur lidhur me kërkesa e tyre për kompensimin e ushqimit gjatë ditëve të 

pranisë në punë të paditësve për periudhën kohore nga data 18.04.2017 e gjer me datën 20.11.2019, 

andaj kërkesëpadinë e ka hedhur poshtë si të pa lejuar për shkak se të njëjtit e kanë statusin e 

shërbyesit civil. Në pikën IV të dispozitivit të aktgjykimi janë detyruar paditësit S.A., A.F. dhe 

B.K. që në emër të taksës shtesë gjyqësore për padi, gjykatës t’ ia paguajnë shumën prej 20 euro, 

në afat prej 7 ditësh pas marrjes së këtij aktgjykimi, nën kërcënimin e ekzekutimit të dhunshëm.     

Kundër këtij aktgjykimi brenda afatit ligjor ka paraqitur ankesë e paditura, duke e atakuar 

aktgjykimin e goditur për shkak të aplikimit të gabuar të dispozitave procedurale, vërtetimit të 

gabuar dhe jo të plotë të gjendjes faktike dhe zbatimit të gabuar të së drejtës materiale, me 

propozim që të aprovohet si e bazuar ankesa e të paditurës ashtu që të prishet aktgjykimi i Gjykatës 

Themelore në Mitrovicë –Dega në Vushtrri, C.nr.357/2019, dhe çështjen ta kthej në rivendosje 

dhe rigjykim në gjykatën e shkallës së parë. 

Përgjigje në ankesë kanë parashtruar paditësit me propozim që ankesa e të paditurës të refuzohet 

si e pa bazuar dhe aktgjykimi i gjykatës së shkallës së parë të vërtetohet.  

Gjykata e Apelit si gjykatë e shkallës së dytë, pas vlerësimit të pretendimeve ankimore lidhur me 

aktgjykimin e atakuar, në mbështetje të dispozitës së nenit 194, 195 dhe 200 të Ligjit për 

Procedurën Kontestimore (LPK), ka gjetur se: 

Ankesa e të paditurës është e pabazuar.  

Nga shkresat e lëndës rrjedhë se paditësit kanë paraqitur padi pranë Gjykatës Themelore në 

Mitrovicë –Dega në Vushtrri me datë 01.07.2019, me anë të së cilës kanë kërkuar që paditësve 

S.A., A.F., B.K., S.P. dhe N.O.  që e paditura tu paguajë në emër të shpenzimeve të ushqimit secilit 

shumën e përcaktuar sipas ekspertit financiar.   
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Gjykata e shkallës së parë pas mbajtjes së shqyrtimit kryesor ka nxjerrë aktgjykimin, 

C.nr.357/2019, i datës 21.11.2019 me të cilin e ka aprovuar kërkesëpadinë e paditësve S.A., A.F. 

dhe B.K., ndërsa për dy paditësit tjerë S.P. dhe N.O.  ka hedhur poshtë padinë, duke vendosur më 

saktësisht sikurse në dispozitiv të aktgjykimit të atakuar.  

Në arsyetim të aktgjykimit të atakuar Gjykata e shkallës së parë, ka theksuar se nuk ka qenë 

konstestuese se paditësi S.A. është mësimdhënës i lëndës Gjeografi në SHMU-2 Vuhstrri, paditësja 

A.F. është mësimdhënëse e lëndës Gjuhë Angleze ndërsa paditësja B.K. është mësimdhënëse e 

lëndës Art Figurativ pranë të njëjtës shkollë. Gjykata e shkallës së parë në bazë të provave të 

administruara ka gjetur se nuk është kontestuese se paditësja N.O. është e punësuar pranë SHMU-

2 Vushtrri në pozitën e sekretares së shkollës ndërsa paditësi S.P. është drejtor pranë të njëjtës 

shkollë e kjo është vërtetuar në bazë të kontratave të punës të lidhura në mes të palëve ndërgjyqëse 

që gjenden në shkresat e lëndës. Kontestues nuk ka qenë as fakti se e paditura në shkollën ku 

paditësit janë të punësuar nuk ka kushte të ofrimit të ushqimit në punë përmes restorantit, kuzhinës 

apo ndonjë forme tjetër. Po ashtu kontestuese  nuk ka qenë as fakti se paditësit S.A., A.F. dhe B.K. 

gjatë periudhës kohore nga data 18.04.2017 e deri me datën 20.11.2019 kanë ditë pune të 

realizuara, sikurse në pikën II të dispozitivit të aktgjykimi të atakuar. Gjykata e shkallës së parë 

tutje në arsyetim të aktgjykimit ka shtuar se vendimin e saj e ka marrë në bazë të nenit 35 par.7 të 

Kontratës Kolektive të Arsimit e cila ka hyrë në fuqi me datën 18.04.2017 dhe ka vlerësuar se kjo 

kontratë është në fuqi dhe e zbatueshme në tërë territorin e Republikës së Kosovës dhe se ky 

dokument kontraktual prodhon efekt juridik ndaj palëve ndërgjyqëse. Lidhur me pikën III të 

dispozitivit të aktgjykimit në të cilën gjykata ka hedhur poshtë padinë për paditësit S.P. dhe N.O., 

gjykata e shkallës së parë ka marrë këtë vendim pasi që ka ardhur në përfundim se duke u bazuar 

në Ligjin për Shërbyesit Civil të Republikës së Kosovës, këta paditës nuk janë staf mësimor i 

sistemit arsimor dhe si të tillë janë nëpunës civil të nivelit drejtues në kuptim të nenit 23 të Ligjit 

për Shërbimin Civil të Republikës së Kosovës. Vendimin për shpenzimet e procedurës gjykata e 

ka marrë duke u bazuar në nenin 453 par.2 të LPK-së.  

Gjykata e Apelit nisur nga kjo gjendje e çështjes vlerëson së përfundimi dhe qëndrimi juridik i 

Gjykatës së shkallës së parë është i drejtë dhe i ligjshëm, pasi që aktgjykimi i atakuar nuk është i 

përfshirë në shkelje thelbësore të dispozitave të procedurës kontestimore nga neni 182 paragrafi 2, 

pika b), g), j), k) dhe m) e LPK-së, gjendja faktike është vërtetuar drejtë dhe në mënyrë të plotë 

dhe e drejta materiale është zbatuar në mënyrë të drejtë, për të cilat shkaqe Gjykata e Apelit  

kujdeset sipas detyrës zyrtare në kuptim të dispozitës së nenit 194 të LPK-së, aktgjykimi i atakuar 

nuk është i përfshirë as në shkelje tjera të dispozitave të procedurës kontestimore të cilat i ka 

pretenduar pala ankuese me ankesë. 

E paditura me ankesë pretendon se Gjykata ka zbatuar në mënyrë selektive Kontratën Kolektive 

të Arsimit dhe fare nuk e ka marrë për bazë nenin 46 par.1 dhe 2 të Kontratës Kolektive, dhe se e 

paditura deri më sot nuk ka asnjë dëshmi se këto palë nënshkruese të kontratës janë angazhuar dhe 

kanë siguruar mjetet për përmbushjen e obligimit, e që për këtë arsye palës së paditur i mungon 
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legjitimiteti pasiv për të qenë palë në procedurë kontestimore, sepse nuk është palë që ka marrë 

obligime.  

Gjykata e Apelit ka vlerësuar pretendimet e mësipërme ankimore, mirëpo konsideron se të njëjtat 

janë të pa bazuara. Gjykata e shkallës së parë me rastin e marrjes së vendimit është bazuar në 

Kontratën Kolektive të Arsimit e cila është në përputhje me Ligjin e Punës më saktësisht me nenin 

90 par.5 i cili përcakton se: “Marrëveshja Kolektive vlen për ata punëdhënës dhe punëmarrës të 

cilët marrin përsipër detyrimet e përcaktuara me marrëveshjen e tillë kolektive.” E paditura edhe 

pse nuk e ka nënshkruar vetë kontratën në fjalë, nuk nënkupton se e njëjta nuk prodhon efekt 

juridik ndaj të paditurës për arsye se me nenin 46 par.1 dhe 2 të Kontratës Kolektive është 

përcaktuar se palët nënshkruese do të kujdesen për sigurimin e mjeteve, ndërsa çështja se a janë 

siguruar këto mjete nga ana e palëve nënshkruese për paditësen nuk mund të ndikojë në të drejtën 

subjektive të paditësve sepse kjo e drejtë e tyre gjen mbështetje në nenin 35 par.7 i kësaj kontrate, 

e që vërehet se e paditura ka vepruar në kundërshtim me këtë Kontratë duke mos ju kompensuar 

ushqimin paditësve, dhe se mos sigurimi i mjeteve nuk është arsye për të konsideruar se pala e 

paditur nuk ka legjitimitet pasiv.  

Legjitimiteti i të paditurës ekziston sepse e njëjta është punëdhënëse, ndërsa mosnënshkrimi 

drejtpërdrejt i të paditurës në Kontratën Kolektive nuk e liron të njëjtën nga obligimi, pasi në emër 

të t’ paditurës palë kontraktuese ka qenë Ministria e Arsimit, dhe se Kontrata në fjalë prodhon 

efekt juridik ndaj të gjithë punëdhënësve në të gjitha Komunat e Republikës së Kosovës. 

Koordinimi në mes të niveli qendror dhe lokal në drejtim të alokimit të mjeteve për këtë kategori 

të pagesave që buron nga Kontrata Kolektive është çështje e brendshme e të paditurës me nivelin 

qendror dhe kjo assesi nuk afekton në të drejtën e paditësve dhe detyrimin e të paditurës. 

Kërkesëpadia e paditësve lidhur me kompensimin e ushqimit gjen mbështetje në nenin 35    

paragrafi 7, të Kontratës Kolektive të Arsimit ku theksohet se: “Të punësuarve, u sigurohet 

kompensim për ushqim gjatë punës, për ditët e pranisë në punë. Vlera e kompensimit të shpenzimit 

të ushqimit në punë, për një ditë pune, është 2 (dy) euro për të punësuarit që kanë marrëdhënien 

e punës primare në institucionet arsimore. Punëdhënësi, i cili ka të rregulluar ushqimin e të 

punësuarve, përmes restaurantit a kuzhinës, ose në një formë tjetër, nuk ka obligim kompensimin 

për ushqim”. Andaj nga kjo dispozitë ligjore shihet qartë se paditësve u takon shpërblimi i 

vendosur si në dispozitiv të këtij aktgjykimi dhe se Gjykata e shkallës së parë ka vendosur drejt 

dhe në përputhje me dispozitat ligjore, lidhur me të drejtën e paditësve për kompensimin e ushqimit 

për faktin se e paditura ka vepruar në kundërshtim me nenin e sipërcituar. 

Pika II dhe III e dispozitivit të aktgjykimit të ankimuar, nuk është shqyrtuar nga kjo gjykatë, pasi 

që në bazë të thënieve nga ankesa e ushtruar kjo gjykatë ka konstatuar se në këtë pjesë aktgjykimi 

i ankimuar nuk është goditur nga pala ankuese.  

Vendimi mbi shpenzimet e procedurës është në përputhje me veprimet e ndërmarra në këtë çështje 

juridike kontestuese dhe në pajtim me dispozitat e LPK-së. 
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Gjykata e Apelit 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. 

 

Nga të lartë cekurat e në mbështetje të dispozitës së nenit 194, 195.1 pika d), lidhur me nenin 200, 

të LPK-së, është vendosur si në dispozitiv të këtij aktgjykimi. 

 

GJYKATA E APELIT E KOSOVËS NË PRISHTINË 

Ac.nr.365/2020, me datë 08.04.2020 

 

 

Kryetari i kolegjit, Gjyqtari 

                          Faton Ademi           


