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Ac.nr.3840/2018 

 

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

gjyqtarët Hunaida Pasuli, kryetare e kolegjit, Lumni Sallauka dhe Arsim Hamzaj, 

anëtarë, në çështjen juridike kontestimore të paditësit H.SH. nga Prishtina, të cilin e 

përfaqëson S.B. avokat nga Prishtina, kundër të paditurës Kompania e Sigurimeve 

“Kosova e Re” në Prishtinë, të cilën e përfaqëson A.M., për kompensimin e të 

ardhurave personale, duke vendosur sipas ankesës së paditësit, të paraqitur kundër 

aktgjykimit të Gjykatës Themelore në Prishtinë C.nr.2332/2017 të datës 12.03.2018, 

në seancën e kolegjit të mbajtur me datë 27.09.2019 mori këtë: 

 

A K T G J Y K I M 

 

REFUZOHET e pabazuar ankesa e paditësit H.SH. nga Prishtina, ndërsa  aktgjykimi i 

Gjykatës Themelore në Prishtinë C.nr.2332/2017 i datës 12.03.2018, VËRTETOHET. 

  

A r s y e t i m 

 

Gjykata e shkallës së parë me aktgjykimin e ankimuar C.nr.2332/2017 të datës 

12.03.2018, ka refuzuar si të pa bazuar kërkesëpadinë e paditësit H.SH. nga Prishtina, 

me të cilën ka kërkuar që të detyrohet e paditura Kompania e Sigurimeve “Kosova e 

Re” në Prishtinë që paditësit në emër të pagesës për pushimin vjetor të pashfrytëzuar 

dhe në emër të kamatës t’ia paguaj shumën prej 7.253.76 €, me kamatë vjetore prej 8 

% duke filluar nga data e precizimit të kërkesëpadisë 21.01.2015 e deri në pagesën 

përfundimtare dhe të detyrohet e paditura që në emër të pagesës së qirasë për 

shfrytëzimin e garazhës sipas marrëveshjes gojore pronë e paditësit në periudhën 

kohore prej 01 shtator 2007 e deri në mars të vitit 2011 në vlerë 10,200 € me kamatë 

ligjore për çdo muaj veç e veç duke filluar nga data 01 e muajit vijues e deri në 

pagesën definitive dhe shpenzimet e procedurës në shumë prej 811.2 €. 

 

Kundër këtij aktgjykimi paditësi në afat ligjor ka paraqitur ankesë, për shkak të  

shkeljes së dispozitave të procedurës kontestimore, konstatimit të gabuar dhe jo të 

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

që Gjykata e Apelit e Kosovës ta aprovojë si e bazuar ankesën e paditësit, të ndryshoj 

aktgjykimin e ankimuar, ashtu që kërkesëpadinë e paditësit ta aprovoj në tërësi si të 

bazuar. 

 

 

 

Në përgjigjen në ankesë, e paditura ka parashtruar se aktgjykimi i ankimuar është i 

drejtë dhe i arsyetuar në çdo pjesë të tij, përkatësisht aktgjykimi nuk konsiston në 
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shkeljet e pretenduara si në ankesë. Ka propozuar që ankesa e paditësit të refuzohet 

nga Gjykata e Apelit, ndërsa aktgjykimi i ankimuar 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 

dhe 195 të Ligjit për Procedurën Kontestimore (LPK), ka gjetur se: 

 

Ankesa e paditësit është e pabazuar. 

 

Nga shkresat e lëndës rezulton se paditësi H.SH. nga Prishtina, në Gjykatën 

Komunale në Prishtinë, me datë 16.05.2008, ka paraqitur padi kundër të paditurës 

Kompania e Sigurimeve “Kosova e Re” në Prishtinë, për kompensimin e të ardhurave 

personale, me kërkesë që të aprovohet si e bazuar kërkesëpadia dhe të obligohet e 

paditura që paditësit për muajin tetor 2007 t’i paguaj pagën e plotë në shumë prej 

3050 €, për pushimin vjetor të pa shfrytëzuar për shkak të angazhimeve në punë, 

nëntë ditë për vitin 2006 dhe tetëmbëdhjetë ditë për vitin 2007, si dhe qiranë për 

shfrytëzimin e garazhit.  

 

Me parashtresën e datës 06.03.2018, paditësi ka bërë precizimin e padisë duke 

kërkuar të detyrohet e paditura që në emër të pagave të papaguara për pushimin vjetor 

të pashfrytëzuar për vitin 2006 dhe 2007, dhe kamatës së arritur, t’i paguaj paditësit 

shumën prej 6734 €, me kamatë vjetore 8 % në vit nga data e precizimit të padisë e 

deri në pagesën përfundimtare, ndërsa në emër të qirasë së garazhit, të detyrohet e 

paditura të paguaj shumën prej 10.200 €, me kamatë 8 % në vit nga data e precizimit 

të kërkesës, e deri në pagesën përfundimtare. 

 

Gjykata e shkallës së parë me aktgjykimin C1.nr.234/2008 të datës 22.12.2010, e ka 

aprovuar pjesërisht si të bazuar kërkesëpadinë e paditësit H.SH. nga Prishtina, duke e 

obliguar të paditurën që paditësit t’ia kompensoj shumën prej 1,958.05 € për 

pushimin vjetor të pashfrytëzuar për vitin 2007, si dhe shpenzimet e procedurës në 

shumë prej 479€, gjersa pjesën tjetër të kërkesëpadisë e ka refuzuar si të pabazuar. 

 

Kundër këtij aktgjykimi brenda afatit ligjor ka paraqitur ankesë i autorizuari i të 

paditurit me propozim që të vërtetohet pjesa aprovuese e aktgjykimit dhe të shtohet 

llogaritja e kamatës vjetore nga 4 %, nga data 16.05.2008 deri në pagesën definitive, 

të aprovohet ankesa e të paditurit H.SH. apo aktgjykimi kontestues në pjesën 

refuzuese të prishet dhe lënda ti kthehet gjykatës së shkallës së parë në rivendosje. 

Gjykata e Qarkut në Prishtinë duke vendosur sipas ankesës së paraqitur ka nxjerrë 

aktvendimin AC.nr.614/2011 të datës 16.09.2012, me të cilin ankesën e ka aprovuar, 

ndërsa aktgjykimin e atakuar në pjesën e kontestuar me ankesë e ka prishur dhe 

lëndën e ka kthyer në gjykatën e shkallës së parë në riprocedurë dhe vendosje. Në 

riprocedurë gjykata e shkallës së parë pas administrimit të provave ka nxjerrë 
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aktgjykimin C.nr.2656/2012 të datës 26.04.2013, me të cilin pjesërisht ka aprovuar 

kërkesëpadinë duke aprovuar kërkesënpadinë për kommpensimin e një page dhe 

kompensimin e pushimit vjetor për vitin 2006, ndërsa ka refuzuar kërkesëpadinë për 

pagesën e qirasë së garazhit. Kundër këtij aktgjykimi kanë paraqitur ankesë e paditura 

dhe paditësi. Gjykata e Apelit e Kosovës, duke vendosur sipas ankesave të paraqitura 

me aktvendimin e saj AC.nr.2750/2013 të datës 26.02.2014, ka aprovuar si të bazuar 

ankesat e palëve ndërgjyqëse, ndërsa aktvendimin e atakuar e ka prishur dhe lëndën e 

ka kthyer në riprocedurë dhe vendosje. Në riprocedurë gjykata e shkallës së parë duke 

vepruar sipas sugjerimeve të gjykatës së shkallës së dytë, ka nxjerrë aktgjykimin 

C.nr.773/2014 të datës 02.07.2015, me të cilin ka refuzuar në tërësi si të pa bazuar 

kërkesëpadinë e paditësit, përfshirë kërkesën për pagën e muajit tetor 2007, 

kompensimin për pushimin e pashfrytëzuar për vitin 2006 dhe 2007 si dhe kërkesën 

për pagesën e qirasë për garazhin. 

 

Gjykata e Apelit e Kosovës duke vendosur sipas ankesës së paraqitur nga paditësi, ka 

nxjerrë aktvendimin CA.nr.4992/2015 të datës 18.07.2017, me të cilin ka aprovuar 

ankesën e paditësit, ndërsa vendimin e atakuar e ka prishur dhe lëndën e ka kthyer në 

gjykatën e shkallës së parë në riprocedurë dhe vendosje. 

 

Gjykata e shkallës së parë, pas shqyrtimit dhe administrimit të provave të prezantuara 

nga palët ndërgjyqëse, në seancë të shqyrtimit kryesor ka nxjerrë aktgjykimin e 

atakuar C.nr.2332/2017 të datë 12.03.2018, me të cilin e ka refuzuar si të pabazuar 

kërkesëpadinë e paditësit, duke vendosur më decidivisht si në dispozitiv të 

aktgjykimit më fjalë. Në arsyetim të aktgjykimit ka theksuar se nuk ishte kontestuese 

në mes palëve ndërgjyqëse se paditësi ka qenë punonjës, gjegjësisht Drejtor Gjeneral 

pranë të paditurës, nga data 03.10.2006. Ka shtuar se nuk ishte po ashtu kontestuese 

fakti se me vendimin e Bordit të Kompanisë të të paditurës nr.1256 të datës 

15.11.2007, paditësit i është nderuar pozita nga Drejtori Gjeneral në Këshilltar pranë 

kompanisë vetëm në Filialin në Gjakovë. Po ashtu ka theksuar me vendimin e datës 

09.10.2007 të lëshuar nga Bordi i kompanisë së të paditurës, paditësit i është 

ndërprerë marrëdhënia e punës për shkak të mos prezencës në punë në mënyrë 

kontinuele për periudhën 09.10.2007 gjerë me datë 01.11.2007.  

 

Gjykata me rastin e vendosjes për refuzimin e kërkesëpadisë së paditësit ka gjetur se e 

njëjta është e pa bazuar për faktin se kërkesa për realizimin e kompensimit të 

pushimit vjetor për vitin 2007 dhe nëntë ditë të vitit 2006, është kërkesë në 

kundërshtim me dispozitën e nenit 17.5 e Rregullores 2001/27, me të cilën 

përcaktohet se: “Pushimi vjetorë me pagese shfrytëzohet për vitin në të cilin llogaritet 

por jo më shumë se deri më 31 Janar të vitit pasues, pas kësaj date nuk mund të 

shfrytëzohet e as të kompensohet në para”. Me provat e administruara gjykata nuk ka 

gjetur se paditësi ka paraqitur kërkesë te e paditura për realizimin e pushimit vjetor, 

ndërsa sa i përket pretendimit të paditësit se këtë gjë nuk ka mundur ta bëjë për shkak 
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të punëve, gjykata këtë deklaratë nuk e ka marrur të arsyeshme, me arsyetimin se 

pushimi vjetor merret me dëshirën e punëtorit, çka nënkupton se mund ta shfrytëzoj 

ose jo pushimin vjetor brenda kohës së përcaktuar me ligj. Ndërsa lidhur me 

kërkesëpadinë që ka të bëjë me kompensimin për shfrytëzimin e hapësirave private të 

paditësit nga ana e të paditurës, përkundër precizimit të kërkesëpadisë nga ana e 

paditësit, gjykata e shkallës së parë ka theksuar se nuk janë ofruar prova me të cilën 

do të vërtetonin faktin e tillë, përveç pretendimit të paditësit se kishin marrëveshje 

gojore me të paditurën, gjë e cila sipas arsyetimit të gjykatës nuk është relevante, me 

çka edhe e parasheh LMD-ja, që për një raport kontraktual duhet të ekzistoj edhe 

kontrata mbi qiranë.   

 

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, 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. 

 

Sipas vlerësimit të Gjykatës së Apelit nuk qëndron pretendimi ankimor se aktgjykimi 

i ankimuar është i përfshirë në shkelje thelbësore të dispozitave të procedurës 

kontestimore nga neni 182 paragrafi 2 pika (n) e LPK-së. Aktgjykimi nuk është i 

përfshirë në të meta për shkak të cilave nuk mund të ekzaminohet dhe në lidhshmëri 

me këtë dispozitivi i aktgjykimit është i qartë, e në harmoni të plotë me arsyetimin e 

aktgjykimit.  

 

Në arsyetim të aktgjykimit janë dhënë arsye të mjaftueshme dhe bindëse për të gjitha 

faktet vendimtare të cilat janë marrë në vlerësim nga gjykata e shkallës së parë, e 

sipas të cilave edhe është vendosë lidhur me themelësinë e kërkesëpadisë. Në këtë 

kontekst në arsyetim të aktgjykimit janë dhënë arsye të duhura për mënyrën e 

vërtetimit të fakteve, për provat e administruara dhe për vlerësimin e tyre sa i përket 

besueshmërisë dhe fuqisë provuese të tyre. Përveç të cekurave, arsyetimi i 

aktgjykimit përmban edhe referencën sa i përket të drejtës materiale me shpjegime se 

si është zbatuar e drejta materiale në raport me gjendjen faktike të cilën e ka provuar 

gjykata e shkallës së parë në këtë çështje kontestuese. 

 

Nuk qëndrojnë pretendimet ankimore për gjendjen faktike të konstatuar nga gjykata e 

shkallës së parë, për shkak se gjykata i ka konstatuar të gjitha faktet nga ka rezultuar 

se nuk ka qenë kontestuese se paditësi ka punuar tek e paditura si drejtor gjeneral, 

ndërsa me datë 15.11.2017 i është ndërruar pozita nga drejtori gjeneral në këshilltar. 

Mirëpo gjykata me të drejtë ka konstatuar se paditësi të drejtën për kompensimin e 

pushimit vjetor për vitin 2007 dhe nëntë ditë të vitit 2006 është dashur ta kërkoj ashtu 

siç parashihet me nenin 17.5 të Rregullores 2001/27, se: “Pushimi vjetorë me pagesë 
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shfrytëzohet për vitin në të cilin llogaritet por jo më shumë se deri më 31 Janar të vitit 

pasues, pas kësaj date nuk mund të shfrytëzohet e as të kompensohet në para”. Për 

këtë rrethanë gjykata ka dhënë arsye të mjaftueshme dhe bindëse, dhe sipas vlerësimit 

të gjykatës ankimore, përfundimi i gjykatës së shkallë së parë se kërkesëpadia e 

paditësit është e pabazuar, është përfundim i drejtë dhe i ligjshëm. Për më shumë, 

paditësi nuk ka kontestuar ligjshmërinë e vendimit të të paditurës për shkarkimin nga 

pozita e Drejtorit Gjeneral, e që nëse do të konstatohej se vendimi ka qenë i 

paligjshëm, në atë situatë do të krijoheshin parakushtet që paditësi eventualisht t’i 

realizoj të drejtat nga marrëdhënia e punës, përkatësisht kompensimin e pagës apo 

edhe kompensimin në emër të pushimit vjetor, nëse do të provohej se këtë të drejtë 

nuk ka mundur ta shfrytëzoj përkundër kërkesës për lejimin e shfrytëzimit të pushimit 

vjetor.  

 

Sa i përket kërkesës tjetër të paditësit për kompensimin për shfrytëzimi të hapësirës  

private të paditësit nga ana e të paditurës, gjykata e shkallës së dytë gjeti se e njëjta 

është e pa bazuar, për faktin se gjykata e shkallës së parë drejtë ka vlerësuar se në 

rastin konkret paditësi nuk ka arritur të bëjë të besueshëm kërkesëpadinë e tij sa i 

përket kësaj kërkese apo faktin se në mes palëve ndërgjyqëse ka ekzistuar ndonjë 

raport kontraktual qoftë në mënyrë gojore apo të shkuar, siç parashihet me LMD. 

 

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 se u tha më lart u vendos si në dispozitiv të këtij aktgjykimi e në bazë të nenit 

195 paragrafi 1 pika (d) e LPK-së.   

 

 

GJYKATA E APELIT E KOSOVËS NË PRISHTINË 

Ac.nr.3840/2018, me datë 27.09.2019. 

 

 

       Kryetarja e kolegjit – Gjyqtarja, 

                                                                                                   Hunaida Pasuli 

 


