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Numri i lëndës: 2020:174321 

Datë: 10.03.2021 

Numri i dokumentit:     01583197 

C.nr.378/2020 
 

GJYKATA THEMELORE MITROVICË - DEGA NË SKENDERAJ, DEPARTAMENTI I 

PËRGJITHSHËM, në përbërje nga gjyqtari Hajrullah Aruqi, në çështjen juridike të paditësit S. 

B. me vendbanim në fshatin ...., komuna Skenderaj, tё cilin e përfaqëson me autorizim ... 

avokat nё Skenderaj, kundër tё paditurës  K.e S. – D. K. e A.të cilën e përfaqëson me autorizim 

..., për kompensim të ushqimit gjatë punës në vlerën prej 400.00 euro, pas mbajtjes dhe 

përfundimit të seancës së shqyrtimit kryesor më dt.22.02.2021, me pjesëmarrjen e palëve 

ndërgjyqëse, me dt.09.03.2021 mori këtë: 

 

 

A  K  T  G  J  Y  K  I M 

 

 

APROVOHET  si e bazuar kërkesëpadia e paditësit S.. B.. me vendbanim në fshatin ...., 

komuna Skenderaj. 

 

OBLIGOHET  e paditura komuna e S. – D. K. e A. që paditësit t’i paguaj shpenzimet e 

procedurës kontestimore dhe atë: për hartim të padisë 104 euro, taksë për padi shumën prej 20 

euro dhe për një përfaqësim të avokatit në një seancë shumën prej 135 euro, të gjitha këto 

shuma duhet të paguhen ne afatin prej 15  nga dita e marrjes se këtij aktgjykimi nën kërcënimin 

e përmbarimit. 

 

 

A r s y e t i m 

 

 

Paditësi S., B., përmes përfaqësuesit me autorizim ... avokat në Skenderaj ka ushtruar padi në 

gjykatë për kompensim në emër të ushqimit për praninë e tij në punë nga dt.21.11.2019 deri me 

13.08.2020, gjithsej 200 ditë të punës për këtë periudhë kohore që e arrin shumën e 

përgjithshme prej 400.00 euro. Në seancën e shqyrtimit kryesor, përfaqësuesi i paditësit ka 

deklaruar se paditësi ka realizuar në tërësi shumën prej 979.08 euro nga e paditura dhe tashmë 

kërkon vetëm pagesën e shpenzimeve të procedurës kontestimore dhe në fjalën përfundimtare 

ka theksuar se kërkon shpenzimet e procedurës kontestimore pasi që janë shkaktuar pa fajin e 

saj për shkak të mos pagesës me kohë nga e paditura të obligimit ndaj paditësit.  

 

Shpenzimet e procedurës kontestimore i ka kërkuar për hartim të padisë shumën prej 104 euro, 

taksë për padi 20 euro dhe për përfaqësimin për një seancë shumën prej 135 euro. 
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E paditura përmes përgjegjës në padi më dt.30.12.2020 ka deklaruar se e kundërshton padinë 

dhe kërkesën e saj dhe konsideron se padia është e parakohshme pasi që paditësi ka paraqitur 

kërkesë me datë 13.08.2020 për pagesën e shujtave dhe kërkesa është aprovuar si e bazuar dhe 

për këtë është nxjerrë vendimi për pagesë ku janë obliguar që zyrtarët financiar ta bëjnë 

pagesën në deri me 26.02.2021. Pagesa është bërë brenda këtij afati, përkatësisht me datë 

17.11.2020. Prandaj, i ka propozuar gjykatës që padinë ta refuzojë si të pabazuar dhe po ashtu 

si të parakohshme. Në seancën e shqyrtimit kryesor ka deklaruar se qëndron pranë përgjigjes 

në padi të cilës i kanë bashkangjitur vendimin me të cilin është aprovuar kërkesa nga ana e ...-

së si dhe pagesën e cila është përmbushur në tërësi sipas kontratës kolektive të arsimit të vitit 

2017 brenda afatit të përcaktuar në vendim. Në fjalën përfundimtare ka deklaruar se ... 

vendimin e ka nxjerrë me datë 31.08.2020 dhe pala e ka pranuar me këtë datë ndërsa padia 

është ushtruar pas kësaj date dhe pas vendimit të marrë, ashtu që konsideron se është bazë më 

se e mjaftueshme për gjykatën se nuk është shkaktuar asnjë veprim dhe asnjë pasojë juridike 

nga ana e të paditurës, prandaj i ka propozuar gjykatës që të refuzoj kërkesën e paditësit lidhur 

me shpenzimet e procedurës kontestimore. Shpenzimet e procedurës nuk i ka kërkuar.  

 

Për vërtetimin e drejtë të gjendjes faktike në këtë çështje juridike kontestimore dhe në bazë të 

propozimeve të palëve ndërgjyqëse, gjykata në seancën e shqyrtimit kryesor më dt.22.02.2021 i 

nxori dhe i administroj këto prova: Kontrata e Punës nr. ... e datës 28.10.2015, kërkesa për 

kompensimin e ushqimit e datës 13.08.2020 me nr. ... urdhër obligimi për pagesë .... i datës 

17.11.2020, vendimi i të paditurës nr. 1643/2020 i datës 31.08.2020.  

 

Gjykata duke u bazuar në dispozitat 7 dhe 8 të LPK-së me ndërgjegje dhe me kujdes i vlerësoj 

të gjitha provat e administruara, një nga një dhe të gjitha së bashku duke i krahasuar njërën me 

tjetrën dhe po ashtu vlerësoj edhe deklarimet e përfaqësueseve në seancë, nga të cilat rezulton 

se kërkesëpadia e paditësit është në tërësi e themeltë. 

 

Në këtë çështje kontestimore, gjykata gjeti se në mes palëve ndërgjyqëse nuk është kontestues 

fakti se paditësi ka ushtruar kërkesë tek e paditura për kompensimin e ushqimit me datë 

13.08.2020 e cila është evidentuar tek e paditura me numër .... dhe po ashtu nuk është 

kontestuese se e paditura ka nxjerrë Vendimin nr. 1643/2020 me datë 31.08.2020 për pagesën e 

kompensimit për ushqim gjatë ditëve të punës ashtu që ka aprovuar kërkesën e paditësit dhe ka 

obliguar zyrtarët financiar që ta bëjnë pagesën deri me datë 26.02.2021. Po ashtu, për palët 

ndërgjyqëse nuk ishte kontestuese fakti se e paditura ndaj paditësit me datë 17.11.2020 ka 

përmbushur obligimin lidhur me ushqimin në vlerë prej 979.80euro.  

 

Kontestuese në këtë çështje juridike ishte nëse paditësit i takojnë shpenzimet e procedurës 

kontestimore pasi që e paditura pretendon se padia është ushtruar pasi që e ka nxjerrë vendimin 

lidhur me kërkesën e paditësit me të cilin vendim ka aprovuar kërkesën e paditësit për pagesën 

e ushqimit dhe në këtë mënyrë paditësit nuk duhet ti takojnë as shpenzimet e procedurës 

kontestimore, ndërsa paditësi pretendon se i takojnë shpenzimet e procedurës kontestimore pasi 

që  e paditura nuk e ka bërë pagesën me kohë.  

 

Lidhur me çështjen kontestuese në mes të palëve ndërgjyqëse, gjykata ka vlerësuar nenin 78 

par. 1 dhe 2 të Ligjit të Punës i cili përcakton se:  

1. “I punësuari i cili vlerëson se punëdhënësi ka shkelur të drejtën e marrëdhënies së 

punës, mund të paraqesë kërkesë te punëdhënësi apo organi përkatës i punëdhënësit 

nëse ekziston, për realizimin e të drejtave të shkelura.  

2. “Punëdhënësi është i obliguar për të vendosur sipas kërkesës së të punësuarit, në afatin 

brenda pesëmbëdhjetë (15) ditëve nga data e pranimit të kërkesës.” 
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Gjykata konsideron se paditësit duke u mbështetur në paragrafin 1 të nenit 78 të Ligjit të Punës 

me datë 13.08.2020 ka paraqitur kërkesë tek e paditura për kompensimin e ushqimit, por që e 

paditura në përgjigjën që e ka kthyer pas kalimit të afatit prej 15 ditëve ka caktuar datën 

26.02.2021 si datë më e largët për pagesë ashtu që nuk e ka përmbushur detyrimin menjëherë, 

prandaj i ka dhënë shkas paditësit që të paraqes padi pranë gjykatës, përkatësisht të shkaktimit 

të shpenzimeve të procedurës kontestimore.  

 

Lidhur me vendimin për shpenzimet e procedurës kontestimore gjykata u mbështet edhe në 

nenin 449 dhe 454 par.1 të LPK-së.  

 

Prandaj gjykata bazuar në dispozitat e nenit 143 par.1 të LPK-së vendosi si në dispozitiv të 

këtij aktgjykimi. 

 

 

GJYKATA THEMELORE  MITROVICË - DEGA NË SKENDERAJ 

DEPARTAMENTI I PËRGJITHSHËM 

C.nr.378/2020, me dt.09.03.2021 

 
 

                                                                                                                                    Gjyqtari 

              Hajrullah Aruqi 

 

 

KËSHILLË JURIDIKE:  Kundër  këtij  aktgjykimi është  e  lejuar  

ankesa në afatin prej 15 dite nga dita e marrjes së këtij aktgjykimi,  

nëpërmes kësaj  Gjykate, për Gjykatën e Apelit në Prishtinë. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


