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REPUBLIKA E KOSOVËS / REPUBLIKA KOSOVA 

 

 

                                                                                                                                    Ac.nr.3415/17 

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

Halide Reka, kryetare e kolegjit, Gëzim Llulluni dhe Nora Bllaca -Dula, anëtar, në çështjen 

juridike kontestimore të paditësit S.B. nga Prizreni, rruga “..., kundër të paditurës Komuna e 

Prizrenit, të cilën e përfaqëson A.A., zyrtare ligjore pranë Zyrës së Avokaturës Publike në 

Prizren, për kompensim të pushimit vjetor, duke vendosur sipas ankesës së të paditurës e 

paraqitur kundër Aktgjykimit të Gjykatës Themelore në Gjakovë, C.nr.669/2016 i datës 

04.04.2017, në seancën e kolegjit të mbajtur me datë 05.08.2020, mori këtë: 

 

A K T GJ Y K I M 

 

 

I. REFUZOHET si e pabazuar ankesa e të paditurës Komuna e Prizrenit, ndërsa Aktgjykimi i 

Gjykatës Themelore në Gjakovë, C.nr.669/2016 i datës 04.04.2017, në pikën I (një) të 

dispozitivit VËRTETOHET, përveç kohës së rrjedhjes së kamatës së gjykuar e cila Ndryshohet 

ashtu që fillon të rrjedhë nga dita e marrjes së aktgjykimit të shkallës së parë dt. 04.04.2017 e 

deri në pagesën definitive. 

 

II. Aktgjykimi i ankimuar në pikën II të dispozitivit mbetet i pashqyrtuar 

 

 

A r s y e t i m 

 

 

Gjykata e shkallës së parë me aktgjykimin e ankimuar C.nr.669/2016 i datës 04.04.2017 në pikën 

I (një) të dispozitivit e ka aprovuar në tërësi si të bazuar kërkesëpadinë e paditësit S.B. nga 

Prizreni dhe e ka obliguar të paditurën Komuna e Prizrenit që në emër të kompensimit prej 30 

ditë pune të pushimit vjetor t‟ia paguaj paditësit shumën prej 800,00 €uro si dhe për vëzhgimin e 

provimit të maturës shumën prej 25.00 €uro, në shumë të përgjithshme prej 825.00 €uro, me 

kamatë ligjore si për mjetet e deponuara në bankë në afat prej një viti pa destinim të caktuar, 

duke filluar nga dita e pensionimit deri në pagesën përfundimtare si dhe t‟ia kompensoj të gjitha 

shpenzimet procedurale gjyqësore në shumë prej 134.00 €uro, të gjitha në afatin prej 15 ditësh 
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nga dita e plotfuqishmërisë së këtij aktgjykimi nën kërcënim të përmbarimit. Në pikën II të 

dispozitivit ka vendosur që padia e paditësit S.B. nga Prizreni kundër të paditurës Komuna e 

Prizrenit sa i përket tri pagave pas pensionimit në këtë çështje kontestimore të konstatohet e  

tërhequr. 

 

E paditura brenda afatit ligjor ka paraqitur ankesë me të cilën e ka atakuar pikën I (një) të 

dispozitivit të këtij aktgjykimi, për shkak të shkeljeve esenciale të dispozitave të procedurës 

civile, vërtetimit të gabuar dhe jo të plotë të gjendjes faktike dhe aplikimit të gabuar të së drejtës 

materiale, me propozim për Gjykatën e Apelit që aktgjykimin e atakuar ta prish dhe lëndën ta 

kthejë në rigjykim apo të hedhet poshtë padia e paditësit si e palejuar.   

 

Paditësi ka paraqitur përgjigje në ankesë me të cilën i ka kundërshtuar pretendimet ankimore të t‟ 

paditurës, me propozim për Gjykatën e Apelit që ankesën e të paditurës ta refuzojë ndërsa 

aktgjykimin e atakuar ta vërtetojë. 

 

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

aktgjykimin e atakuar dhe komplet shkresave të lëndës, në mbështetje të dispozitës së nenit 194 

dhe 195 të LPK-së, ka gjetur se: 

 

Ankesa e të  paditurës është e pabazuar. 

 

Nga shkresat e lëndës rezulton se paditësi me datë 08.09.2016, në gjykatën e shkallës së parë ka 

paraqitur padi për kompensimin e pushimit vjetor, me arsye sikurse në padi. 

Gjykata e shkallës së parë duke vepruar sipas padisë së paditësit, pas shqyrtimit dhe vlerësimit të 

shkresave të lëndës, në seancën e shqyrtimit kryesor ka nxjerrë aktgjykimin e atakuar 

C.nr.669/2016 i datës 04.04.2017, me të cilin e ka aprovuar në tërësi si të bazuar kërkesëpadinë e 

paditësit, duke vendosur më decidivisht si në dispozitiv të aktgjykimit të atakuar. 

 

Në arsyetim të aktgjykimit të atakuar gjykata e shkallës së parë ka theksuar se nga provat e 

administruara ka vërtetuar faktin se paditësi S.B. ka qenë i punësuar si mësimdhënës i lëndëve 

juridike në Shkollën e Mesme Ekonomike “Ymer Prizreni” në Prizren dhe se të njëjtit me dt. 

20.05.2016 i është ndërprerë marrëdhënia e punës për shkak të arritjes së kohës së pensionit. 

Paditësi nuk ka mundur ta shfrytëzoj pushimin vjetor për vitin 2015/2016 pasi që ka arritur 

kohën e pensionit para se të arrihet koha e shfrytëzimit të pushimit vjetor, duke pas parasysh që 

paditësi ka qenë punëtor i arsimit dhe sipas Ligjit të Punës në Kosovë, punëtorët e arsimit mund 

shfrytëzojnë pushimin vjetor vetëm gjatë pushimit veror, andaj e paditura edhe pse ka qenë në 

dijeni se paditësit duhet t‟i ndërpritet marrëdhënia e punës për shkak të arritjes së kohës së 

pensionit e njëjta nuk i ka dhënë mundësinë e shfrytëzimit të pushimit vjetor të punësuarit pasi 

që pushimi vjetor është  i garantuar me ligj. Lidhur me kërkesën për kompensimin e shumës prej 

25 €uro për angazhimin e paditësit në mbikëqyrjen e provimit të maturës për vitin 2013/14 
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gjykata e shkallës parë në arsyetimin e aktgjykimit ka theksuar se e paditura nuk ka ofruar prova 

që do të vërtetonin faktin se kjo shumë i është paguar paditësit, ndërsa lidhur me lartësinë e 

kërkesëpadisë e ka arsyetuar se kjo nuk ka qenë kontestuese pasi që e paditura nuk e ka 

kontestuar lartësinë e kërkesëpadisë.    

 

Për bazën juridike të kërkesëpadisë i është referuar dispozitës së nenit 32 par.1 dhe 33 par. 1 të 

Ligjit të Punës Nr. 03/L-212, ndërsa për shpenzime të procedurës i është referuar dispozitës së 

nenit 452.1 të LPK-së. 

 

Gjykata e Apelit e aprovon vlerësimin juridik të gjykatës të shkallës së parë si të rregullt dhe të 

ligjshëm sa i përket vendosjes si në dispozitiv të aktgjykimit të atakuar, për arsye se i njëjti 

aktgjykim nuk është përfshirë me shkelje thelbësore të dispozitave të procedurës kontestimore 

nga neni 182 paragraf 2, pika b), g), j), k) dhe m) të LPK-së dhe nuk ka aplikim të gabuar të së 

drejtës materiale, për të cilat gjykata e shkallës së dytë në kuptim të dispozitës së nenit 194 të 

LPK-së çdoherë kujdeset sipas detyrës zyrtare. Gjendja faktike po ashtu del të jetë vërtetuar 

plotësisht dhe në mënyrë të drejtë, ku nga gjykata e shkallës së parë janë dhënë arsye të 

mjaftueshme lidhur me faktet vendimtare të cilat kanë pasur ndikim në mënyrën e vendosjes, e 

cila ka mbështetje të plotë në provat shkresore dhe në ligj. Aktgjykimi i ankimuar nuk del të jetë 

përfshirë as me shkelje tjera procedurale të pretenduara sipas ankesës së ushtruar nga pala 

ankuese. 

Gjykata e Apelit nuk e ka pranuar pretendimin ankimor përkitazi me shkeljet nga neni 182 

paragrafi 2, pika b) të LPK-së, të cilat pretendime ankimore janë paraqitur me arsyetimin se 

paditësi është punëtor i arsimit dhe duhet të trajtohet si shërbyes civil ndërsa duhet të vendoset në 

procedurë administrative nga organi administrativ, për faktin se një pretendim i tillë është i 

pabazuar ngase me dispozitën  nenit 4 të Ligjit për Shërbimin Civil të Republikës së Kosovës 

Ligji Nr. 03/L-149 të dt. 13.05.2010 janë përcaktuar kategoritë e punonjësve publik të cilët nuk 

janë pjesë e shërbimit civil e në mesin e të cilëve janë të përfshirë edhe stafi mësimor i sistemit 

arsimor e me të cilën dispozitë parashihet që:” Në bazë të këtij ligji, statusi i nëpunësit civil nuk 

aplikohet  për kategoritë e mëposhtme: stafi mësimor i sistemit arsimor, stafi mjekësor i sistemit 

shëndetësor, krijuesit dhe përformuesit e artit, zyrtarët policorë të Policisë së Kosovës, zyrtarët 

doganorë të Doganave të Kosovës, zyrtarët korrektues të Shërbimit Korrektues të Kosovës dhe 

pjesëtarët e Forcës së Sigurisë së Kosovës, të emëruarit politik dhe të gjithë ata që emërohen në 

pozita nga të emëruarit politik dhe anëtarët e kabineteve të tyre, që nga kabineti i Presidentit, 

Kryetarit të Kuvendit, Kryeministrit dhe kabinetet e ministrave. Marrëdhënia e tyre e punës 

rregullohet me Ligjin e Punës, ligje të veçanta, me marrëveshje kolektive ose me rregullore 

sektoriale”. 

 

Janë të paqëndrueshme pretenimet ankimore për shkelje të dispozitave nga neni 182 paragrafi 2, 

pika e) dhe l) lidhur me nenin 391 d) dhe f) të LPK-së për faktin se një pretendim i tillë është 

paraqitur në mënyrë të gjeneralizuar vetëm duke u përmendur dispozitat pa specifikuar ndonjë 

rrethanë e cila do e arsyetonte pretendimin e tillë ankimor, ndërsa kësaj gjykate me shikim në 
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shkresat e lëndës i rezultoi se për çështjen e vendosur me aktgjykimin e atakuar nuk del të jetë se 

është duke u zhvilluar ndonjë procedure, nëse kjo është çështje e gjykuar apo se ekziston ndonjë 

vendim për të njëjtën, ndërsa pretendimet ankimore për shkelje të pikës e) të nenit të sipërcituar 

që i referohen afatshmërisë së padisë janë të pabazuara për shkak se për rastet kur kemi të bëjmë 

më kërkesa në para nga marrëdhënia e punës, afati për paraqitjen e padisë duhet të llogaritet në 

pajtim me dispozitën e nenit 87 të Ligjit të Punës Nr. 03/L-212, me të cilën dispozitë 

shprehimisht parashihet se “ Të gjitha kërkesat nga marrëdhënia e punës në para, parashkruhen 

brenda afatit prej tri (3) vitesh, nga dita e paraqitjes së kërkesës”. Po që se i referohemi 

shkresave të lëndës konstatohet se paditësi i është drejtuar të paditurës me kërkesë për 

kompensimin e pushimit vjetor me dt. 15.06.2016, për të cilën nuk ka pranuar një përgjigje nga e 

paditura dhe pastaj me dt. 08.09.2016 i është drejtuar gjykatës me padi, pra brenda afatit të 

paraparë me dispozitën e sipërcituar ligjore.                                              

Gjykata e Apelit e ka vlerësuar mënyrën e vendosjes në këtë çështje juridike kontestimore nga 

ana e gjykatës së shkallës së parë dhe ka gjetur se është vendosur në mënyrë të drejtë duke u 

mbështetur në provat e administruara të cilat i referohen gjendjes faktike të vërtetuar në mënyrë 

të plotë dhe të drejtë nga gjykata e shkallës së parë dhe rrjedhimisht duke  zbatuar në mënyrë të 

drejtë të drejtën materiale.  

 

Nuk qëndrojnë pretendimet e të paditurës për gjendjen faktike të vërtetuar në mënyrë të gabuar 

dhe jo të plotë, pasi që gjykata e shkallës së parë ka administruar dhe ka nxjerrë të gjitha provat e 

propozuara të cilat i ka konsideruar si të nevojshme për të vërtetuar faktet vendimtare të çështjes 

të cilat të kualifikuara në raport me normat materialo-juridike kanë përcaktuar që kërkesëpadia 

është e bazuar. Gjykata përveç se ka vërtetuar të gjitha faktet e çështjes të njëjtat edhe i ka 

arsyetuar dhe vlerësuar në mënyrë specifike, prandaj pretendimi i të paditurës se gjykata e ka 

vërtetuar gabimisht dhe në mënyrë jo të plotë gjendjen faktike është një pretendim i pa bazuar. 

Në rastin konkret gjykata e shkallës së parë ka vlerësuar sikurse faktet që shkojnë në favor të 

themelësisë së kërkesëpadisë ashtu edhe faktet që e kanë kundërshtuar kërkesëpadinë, me 

vlerësimin dhe analizimin e të cilave i ka rezultuar se kërkesëpadia e paditësit gjënë mbështetje 

në prova dhe në ligj me çka edhe ka vendosur që kërkesëpadinë e paditësit ta miratojë si të 

bazuar. 

  

Në këtë kontekst vlerësimi i gjykatës së shkallës së parë se paditësi nuk ka mundur ta shfrytëzoj 

pushimin vjetor për vitin 2015/2016 pasi që ka arritur kohën e pensionit dhe se e paditura edhe 

pse ka qenë në dijeni se paditësit duhet t‟i ndërpritet marrëdhënia e punës për shkak të arritjes së 

kohës së pensionit e njëjta nuk i ka dhënë mundësinë e shfrytëzimit vjetor të punësuarit është 

vlerësim i pranuar edhe për Gjykatën e Apelit. Për më tepër e paditura nuk ka ofruar ndonjë 

provë që do të vërtetonte pretendimet e saja sa i përket kompensimit të pushimit vjetor si dhe 

pagesës për vëzhgimin e provimit të maturës. 

 

Është vlerësim i Gjykatës së Apelit se gjykata e shkallës së parë ka aplikuar drejtë të drejtën 

materiale në raport  me gjendjen faktike të vërtetuar në këtë çështje juridike kontestuese nga ku 

ka rrjedhur se kërkesëpadia e paditësit është e bazuar. Sipas dispozitës së nenit 32. 1 të Ligjit të 

Punës Nr.03/L-212 është paraparë se “ I punësuari gjatë çdo viti kalendarik ka të drejtë për 

pushim vjetor të paguar në një kohëzgjatje prej së paku katër (4) javë, pavarësisht a punon me 
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orar të plotë apo të shkurtuar”, ndërsa me dispozitën e nenit  33 par.1 të po të njejtit ligj është 

paraparë që: “ Pushimi vjetor i arsimtarëve të të gjitha niveleve, edukatorëve dhe personelit 

tjetër arsimor dhe administrativ nëpër shkolla dhe në institucionet e tjera edukativo-arsimore, 

shfrytëzohet në kohën e pushimeve verore të shkollave dhe mund të zgjasë deri sa të zgjasë 

pushimi nëpër institucionet edukativo-arsimore”.  

 

Në këtë rast gjykata e shkallës së parë drejt ka aplikuar të drejtën materiale për arsye se 

kërkesëpadia e paditësit në kuptim të dispozitave të lartë cekura është e bazuar.   

 

Gjykata e Apelit nisur nga kjo gjendje e çështjes vlerëson se qëndrimi dhe përfundimi gjykatës 

së shkallës së parë është i drejtë dhe i ligjshëm. 

 

Gjykata e Apelit me rastin e vendosjes i vlerësoi edhe të gjitha pretendimet e tjera ankimore 

mirëpo të njëjtat pretendime nuk ishin të qarta, ndërsa si të tilla për gjykatën ankimore nuk ishin 

me ndikim për një vendim ndryshe për çka edhe vendosi si në dispozitiv të këtij aktgjykimi. 

 

Lidhur me pjesën e ndryshuar të aktgjykimit të atakuar sa i përket kohës së rrjedhjes së kamatës 

së gjykuar, Gjykata e Apelit duke u kujdesur sipas detyrës zyrtare për zbatimin e së drejtës 

materiale,  ka bërë ndryshimin e aktgjykimit në kuptim të dispozitës së nenit 195 paragrafi 1 pika 

(e) të LPK-së, e duke iu referuar nenit 277 të LMD-së, me ç „rast kamata e gjykuar nga gjykata e 

shkallës së parë fillon të rrjedhë nga dita e marrjes së aktgjykimit të shkallës së parë dt. 

04.04.2017 e deri në pagesën definitive, sepse pala paditëse për lartësinë e kërkesës së tij, ka ra 

në dijeni në momentin kur gjykata e shkallës së parë, ka vendosur dhe nga ai moment kërkesa e 

tij për kompensimin e pushimit vjetor është bërë e kërkueshme dhe konsiderohet se e paditura 

nga ky moment ka ra në vonesë për përmbushjen e detyrimit. 

 

Aktgjykimi i ankimuar në pikën II (dy) të dispozitivit që ka të bëjë me konstatimin të tërhequr të 

padisë për tri paga pas pensionit ka ngelur e pashqyrtuar pasi që aktgjykimi i ankimuar në këtë 

pjesë nuk është goditur.   

 

Nga arsyet e paraqitura më lart e në pajtim me dispozitën e nenit 194, 195 paragrafi 1 pika (d) 

dhe (e)  lidhur me nenin 200 dhe 201 pika (d) të LPK-së, u vendos si në dispozitiv të këtij 

aktgjykimi. 

 

GJYKATA E APELIT E KOSOVËS NË PRISHTINË 

Ac.nr.3415/17, me datë 05.08.2020 

 

                          Kryetarja e kolegjit 

                                                               Halide Reka, d.v 
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