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Ac.nr.272/2018 

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

Hunaida Pasuli – Kryetare e kolegjit, Gani Avdiu dhe Faton Ademi anëtarë, në çështjen juridike 

kontestimore të paditësit G.H. nga fshati ..., Komuna e Gllogocit, të cilin sipas autorizimit e 

përfaqëson N.S. avokat në Prishtinë, kundër të paditurës Qeveria e Republikës së Kosovës, 

Ministria e Punëve të Brendshme – Drejtoria e Përgjithshme e Policisë së Kosovës, të 

përfaqësuar nga Arsim Zuka, avokat në Avokaturën Shtetërore të Republikës së Kosovës, me 

bazë juridike anulimi i vendimit, kthim në vendin e punës dhe kompensimi i të ardhurave 

personale duke vendosur sipas ankesës së të paditurës të paraqitur kundër aktgjykimit të Gjykatës 

Themelore në Prishtinë C.nr. 480/2015 të datës 08.12.2017 në seancën e kolegjit të mbajtur me 

datë 23.07.2021, mori këtë: 

 

A K T G J Y K I M 

 

REFUZOHET pjesërisht si e pabazuar ankesa e të paditurës Qeveria e Republikës së Kosovës, 

Ministria e Punëve të Brendshme – Drejtoria e Përgjithshme e Policisë së Kosovës, ndërsa 

aktgjykimi i Gjykatës Themelore në Prishtinë C.nr.480/2015 i datës 08.12.2017 në pikën II të 

dispozitivit, përkitazi me vendimin për anulimin e vendimit të të paditurës dhe në pikën III të 

dispozitivit përkitazi me vendimin që e paditura ta kthej paditësin në vendin e tij të punës, 

VËRTETOHET 

APROVOHET pjesërisht e bazuar ankesa e të paditurës Qeveria e Republikës së Kosovës, 

Ministria e Punëve të Brendshme – Drejtoria e Përgjithshme e Policisë së Kosovës, PRISHET 

aktgjykimi i gjykatës së shkallës së parë në pikën III të dispozitivit përkitazi me vendimin për 

detyrimin e të paditurës që paditësit t’ia kompensoj të ardhurat personale nga data e ndërprerjes 

së marrëdhënies së punës dhe në pikën IV të dispozitivit sa i përket vendimit për shpenzimet 

procedurale, ndërsa lënda për këtë pjesë i kthehet gjykatës së shkallës së parë në rigjykim dhe 

rivendosje. 
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A r s y e t i m 

Gjykata Themelore në Prishtinë me aktgjykimin C.nr. 480/2015 të datës 08.12.2017, ka vendosur 

si në vijim: 

I. Aprovohet në tërësi e bazuar kërkesëpadia e paditësit G.H. nga fshati .... 

II. Anulohet vendimi i të paditurës Ministrisë së Punëve të Brendshme, Drejtoria e 

Përgjithshme e Policisë së Kosovës për Ankesa dhe Shpërblime nr. 290 – KA-D/2014, 

i datës 11.02.2015 si i pabazuar në ligj. 

III. Detyrohet e paditura Ministria e Punëve të Brendhshme – Drejtoria e Përgjithshme e 

Policisë së Kosovës , që paditësin G.H. #7999 ta kthej në vendin e tij të punës në 

stacionin policor në Drenas ku ka punuar më parë dhe t’ia kompensoj të ardhurat 

personale nga data 11.02.2015 e deri në dtën e kthimit në punë për shkak të vendimit 

të kundërligjshëm me të cilin ia ka ndërprerë marrëdhënien e punës paditësit , edhe 

atë: t’ia kompensoj në emër të të ardhurave personale bruto shumën prej 18,662.00 €, 

në emër të të ardhurave personale neto shumën prej 14,247.99 €, në emër të trustit 

pensional shumën prej 798.95 € dhe në emër të burimit në pagë që duhet paguar 

Administratës Tatimore të Kosovës shumën prej 1,150.14€ si dhe në emër të kamatës 

shumën prej 2.757,94 €, të gjitha këto kërkesa në afat prej 7 ditësh nga dita e 

plotfuqishmërisë së këtij aktgjykimi  nën kërcëmnim të përmbarimit me dhunë. 

IV. Detyrohet e paditura Ministria e Punëve të Brendshme – Drejtoria e Përgjithshme e 

Policisë së Kosiovës që paditësit t’ia kompensoj shpenzimet e procedurës 

kontestimore në shumë të përgjithshme 740.00 €. 

 

Kundër këtij aktgjykimi e paditura brenda afatit ligjor ka paraqitur ankesë për shkak të shkeljes 

së dispozitave të procedurës kontestimore, vërtetimit 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 

aprovoj ankesën, ndërsa aktgjykimin e ankimuar ta ndryshoj apo të njëjtin ta prishë dhe ta kthej 

në rigjykim. 

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) gjeti se: 

Ankesa e të paditurës është pjesërisht e bazuar. 

Nga shkresat e lëndës rezulton se paditësi G.H. nga fshati ..., Komuna e Gllogocit, përmes të 

autorizuarit të tij me datë 02.03.2015 në gjykatën e shkallës së parë, ka paraqitur padi kundër të 

paditurës Qeveria e Republiës së Kosovës, Ministria e Punëve të Brendshme – Drejtoria e 

Përgjithshme e Policisë së Kosovës, të cilën e ka precizuar me anë të parashtresës së datës 

01.12.2017, me kërkesë për anulimin e Vendimit të Komisionit për Ankesa dhe Shpërblime 

nr.290-KA-D/2014 të datës 11.02.2015 të Drejtorisë së Përgjithshme të Policisë, Ministrisë së 

Punëve të Brendshme dhe të detyrohet e paditura që paditësin ta kthej në vendin e tij të punës 

dhe t’ia kompensoj të ardhurat personale nga data 11.02.2015 e deri në ditën e kthimit në punë, 

me arsyet si në padi. 
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Gjykata e shkallës së parë në seancën e shqyrtimit kryesor ka administruar provat duke lexuar: 

kërkesën e punësimit – aplikacionin nr.4 – 45989 e dt.19.04.2004, kërkesën për ndryshimin e 

informacioneve personale, aktvendimin mbi pushimin e hetimit PP. II. Nr.5359/2014 të 

dt.01.09.2014, njoftimin zyrtar me nr. të referencës 566 – PK – 2013 i dt.13.08.2013, vendimin 

e Komisionit të Brendshëm Disiplinor i dt.09.11.2014, vendimin e Komisionit për Ankesa dhe 

Shpërblime nr.290 – KA – D/2014 të dt.18.12.2014, vendimin e Komisionit për ankesa dhe 

Shpërblime nr.290 – KA – D/2014 të dt.11.02.2015, diplomën e shkollës së mesme Gjimnazit 

“Skënderbeu” në Gllogoc nr.0005011 të dt.21.06.2002, letërnjoftimin e dt.29.05.2006, ID 

kartelën e Trupave Mbrojtëse të Kosovës e dt.30.10.2002, kartelën “KORPUSI I KOSOVËS” 

16.09.1999, pasaportën e UNMIK-ut nr. K 0210430 e dt.06.06.2002, certifikatën e lindjes e 

dt.17.07.2013, tri dëftesat e shkollës së mesme Gjimnazit “Skënderbeu” në Gllogoc, ekstraktin 

e lindjes të dt.07.03.2000, kërkesën për inicimin e rastit dhe informatës për IPK-në e 

dt.23.07.2013, raportin përfundimtar të hetimeve të dt.26.08.2013, raportin e përgjithshëm të 

hetimeve plotësuese të Drejtorisë së Përgjithshme të Policisë së Kosovës, vërtetimin e trupave 

mbrojtëse të Kosovës “Zona e Parë e Mbrojtjes”, nr. i protokollit 15/1874 i dt.06.09.2005, 

vërtetimin për shërbim në Ushtrinë Çlirimtare të Kosovës nr. i protokollit 15/10478 i 

dt.27.11.2008, ekspertizën financiare të dt.08.12.2017 të punuar nga eksperti financiar Dibran 

Jashari si dhe plotësimin e saj, si dhe tabelën e të paditurës për pagat e paditësit. Pas vlerësimit 

të pretendimeve të ndërgjyqësve dhe provave të administruara, gjykata e çështjes, ka gjetur se 

kërkesëpadia e paditësit është e bazuar dhe të njëjtën e aprovoi në tërësi duke vendosur më 

decidivisht si në dispozitivin e aktgjykimit të ankimuar.  

Në pjesën e arsyetimit të aktgjykimit, gjykata ka theksuar se në mes palëve ndërgjyqëse nuk ishte 

kontestuese fakti se paditësi ka qenë në marrëdhënie pune te e paditura sipas kontratës së punës 

në kohë të pacaktuar, mirëpo kontestuese ishte Vendimi i Komisionit për shërbime dhe Ankesa 

nr.290 – KA – D/2014, i dt.11.02.2015. 

Gjykata e shkallës së parë pas administrimit të të gjitha provave ka vlerësuar se vendimi i të 

paditurës për ndërprerjen e marrëdhënies së punës të paditësit është i kundërligjshëm, ngase i 

njëjti është marrë në kundërshtim me dispozitat ligjore të Ligjit të Punës, nr.03/L – 212, neni 70 

par.1.6.1 ku në mënyrë decidive parashihet se ndërprerja e kontratës së punës nga ana e 

punëdhënësit bëhet (kur i punësuari është fajtor për përsëritjen e një sjellje më pak serioze ose 

shkelje të detyrave të punës). Po ashtu vendimi është i kundërligjshëm për faktin se është marrë 

në kundërshtim me parimin P-1.16 par.VI, pika 2 dhe parimin P-3.18 par.4 pika A, të parimeve 

dhe procedurave të Policisë së Kosovës dhe me nenin 46 par.1 pika 1.3, nenin 64 par.3 dhe nenin 

65 të Udhëzimit Administrativ nr.06/2012, për shkeljet, masat dhe procedurën disiplinore në 

Policinë e Kosovës. Ka shtuar se vendimi i të paditurës për ndërprerje të marrëdhënies së punës 

është i kundërligjshëm, e dëshmon edhe vet vendimi i të paditurës i dt.09.11.2014 me të cilën 

paditësi është shpallur i pafajshëm lidhur me shkeljet e pretenduara. Në rastin konkret procedura 

disiplinore është filluar dhe është zhvilluar jashtë afatit ligjor dhe si e tillë është e 

kundërligjshme. Andaj gjykata e shkallës së parë pas administrimit të provave vlerësoi se 

vendimi i të paditurës me të cilin paditësit i është ndërprerë marrëdhënia e punës është marrë në 

mënyrë të kundërligjshme, i njëjti është i padrejtë dhe në kundërshtim me dispozitat ligjore të 

sipërcekura, kjo për faktin se masa disiplinore ndërprerje e marrëdhënies së punës mund t’i 

shqiptohet të punësuarit sipas procedurave në mënyrë dhe rrethana të përcaktuara me ligj, akte 

normative dhe kontratën kolektive të cilat janë të aplikueshme në Kosovës dhe të cilat e 

parashikojnë se procedurën disiplinore e zhvillon Komisioni Disiplinor sipas kërkesës së organit 

kompetent për shkak të shkeljes së detyrave të punës. Në rastin konkret paditësi i ka realizuar të 

drejtat dhe detyrimet nga marrëdhënia e punës te e paditura dhe me asnjë provë nuk janë 

argumentuar shkeljet për ndërprerjen e marrëdhënies së punës, për të cilat pretendon e paditura, 
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kjo për shkak se te procedura për konstatimin e përgjegjësisë së punëtorit për shkelje të detyrave 

të punës, duhet të iniciohet dhe të përfundoj brenda afatit të paraparë ligjor dhe duke respektuar 

të gjitha të drejtat e punëtorit, në këtë rast e paditura nuk e ka respektuar afatin kohor, që do të 

thotë se e tërë procedura disiplinore është zhvilluar jashtë afatit kohor. Në fund ka shtuar se 

gjykata ka vendosur si në pikën I, II dhe III të dispozitivit të aktgjykimit të atakuar duke e 

aprovuar në tërësi kërkesëpadinë e paditësit dhe duke e anuluar vendimin kontestues të të 

paditurës dhe detyrimin e të paditurës që paditësin ta kthej dhe sistemoj në vendin aty ku ka 

punuar më parë me të gjitha të drejtat që rrjedhin nga marrëdhënia e punës, për arsye se 

ndërprerja e marrëdhënies së punës në bazë të vendimit kontestues ndaj paditësit ëshë bërë në 

kundërshtim të plotë me dispozitat e Ligjit të Punës dhe Udhëzimeve Administrative të cekura 

në arsyetim të aktgjykimit të atakuar.  

Për vërtetimin e lartësisë së të ardhurave personale të cilat paditësi do t’i realizonte nga 

marrëdhënia e punës te e paditura, gjykata e shkallës së parë ka caktuar ekspertin financiar 

Dibran Jashari i cili ka përpiluar ekspertizën e dt.08.12.2017 në formë të shkruar, në të cilën ka 

bërë përllogaritjen e të ardhurave personale për periudhën kontestuese 01.03.2015 deri me datën 

31.07.2017. Bazuar në konstatimin e dhënë nga eksperti Dibran Jashari ka rezultuar se sikur 

paditësi të punonte në periudhën prej 01.03.2015 deri me datën 31.07.2017 do të realizonte të 

ardhura bruto në shumë prej 18,662.00 €uro, në emër të të ardhurave personale neto shumën prej 

14,247.99 €uro, në emër të trustit pensional shumën prej 798.95 €uro, në emër të tatimit në pagë 

shumën prej 1,150.14 €uro si dhe në emër të kamatës shumën prej 2,757.94 €uro. Gjykata e 

shkallës së parë ekspertizën financiare e ka vlerësuar si profesionale dhe të argumentuar mirë 

dhe të njëjës ia ka falur besimin ngase ekspertiza përmban elementet e nevojshme të dhëna mbi 

bazën e njohurive dhe arsye të mjaftueshme, të cilat gjykata i vlerësoi si të drejta për vërtetimin 

e lartësisë së kërkesëpadisë. 

Për bazën juridike të kërkesëpadisë gjykata e shkallës së parë vendimin e ka mbështetur në 

dispozitat ligjore të nenit 55 të Ligjit të Punës, nenin 66 dhe nenin 136 të LMD-së. Vendimin për 

kamatën e mbështeti në dispozitën ligjore të nenit 382 par.2 të LMD-së, ndërsa vendimin për 

shpenzimet e procedurës e mbështeti në dispozitën e nenit 449 dhe 452 të LPK-së.  

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

gjykatës së shkallës së parë në pjesën e dispozitivit të vërtetuar si në pikën I të këtij aktgjykimi, 

e që ka të bëjë me anulimin e vendimit me të cilin paditësit i është ndërprerë marrëdhënia e punës 

dhe vendimin që e paditura ta kthej paditësin në vendin e punës në të cilin ka punuar më parë, 

është i drejtë dhe i ligjshëm, pasi që aktgjykimi i atakuar në këto pjesë 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 në kuptim të dispozitës së nenit 194 të LPK-së, kujdeset sipas 

detyrës zyrtare. Gjykata e shkallës së parë në këtë pjesë 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, duke dhënë arsye të mjaftueshme për faktet 

vendimtare të cilët i ka kualifikuar në pajtim me normat materialo – juridike dhe ka nxjerrë 

përfundimin e drejtë me vendosjen meritore në pjesën e dispozitivit të vërtetuar edhe nga gjykata 

e shkallës së dytë. 

Në anën tjetër, aktgjykimi i gjykatës shkallës së parë në pjesën e kthyer në rishqyrtim sipas pikës 

II të këtij aktgjykimi, për shkak të detyrimit të paditurës që paditësit t’ia kompensoj pagat për 

periudhën që paditësi nuk ka punuar nga data 11.02.2015 e deri më datë 31.07.2017, në shumën 

e përgjithshme prej 18,662.00 €uro, si dhe sa i përket vendimit për shpenzimet procedurale, i 

njëjti është i përfshirë në shkelje thelbësore të dispozitave të procedurës kontestimore nga neni 
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182 paragrafi 2, pika n) e LPK-së, pasi që dispozitivi i aktgjykimit është në kundërshtim me 

arsyet e dhëna, respektivisht gjykata e shkallës së parë nuk ka paraqitur arsye bindëse se si ka 

ardhur në përfundimin që paditësit në emër të të ardhurave personale, duhet t’i kompensohet 

shuma në lartësinë e gjykuar si në dispozitivin e aktgjykimit. Në këtë drejtim gjykata e shkallës 

së parë nuk e ka sqaruar mjaftueshëm dhe në mënyrë të qartë këtë fakt kontestuese se a ka punuar 

apo jo paditësi gjatë kësaj periudhe, dhe të njëjtin me asnjë provë materiale nuk e ka provuar, 

por vetëm ia ka njohur kompensimin në bazë të ekspertizës financiare e cila është bazuar vetëm 

në kontratën e punës, andaj për shkak të kësaj gjykata e shkallës së dytë është detyruar që këtë 

pjesë të aktgjykimit të shkallës së parë ta prish dhe ta kthej në rivendosje ngase nuk ka pasur 

mundësi që vetë ta ndryshoj dhe të vendos për të.  

Nga arsyet e cekura Gjykata e Apelit gjeti se aktgjykimi ankimor, në pjesën sa i përket detyrimit 

të të paditurës për kompensimin e të ardhurave nga marrëdhënia e punës përmban të metat e 

paraqitura në aspekt të vërtetimit të plotë të gjendjes faktike, e të cilat duhet të eliminohen në 

riprocedurë, prandaj për këtë arsye aktgjykimi i atakuar në këtë pjesë prishet dhe çështja i kthehet 

gjykatës së shkallës së parë në rigjykim. Në riprocedurë gjykata e shkallës së parë është e 

detyruar që të veprojë sipas vërejtjeve të paraqitura lidhur me vërtetimin e plotë të gjendjes 

faktike, ashtu që të kërkojë nga ana e ekspertit financiar plotësimin e ekspertizës lidhur me faktin 

nëse paditësi ka punuar gjatë periudhës kontestuese, i cili pastaj do të llogarisë saktësisht 

lartësinë e kompensimit, nga e cila lartësi duhet zbritur fitimet eventuale të paditësit të realizuara 

sa ishte jashtë marrëdhënies së punës te e paditura, apo të nxjerrë prova tjera lidhur me vërtetimin 

e këtij fakti, e pastaj për këtë pjesë të kërkesëpadisë të vendosë në mënyrë të drejtë dhe të 

ligjshme.  

Në lidhje me vendimin për shpenzimet procedurale, gjykata ka vendosur si në pikën II të 

dispozitivit të këtij aktgjykimi sepse shpenzimet duhet të përcaktohen në mënyrë unike në ri 

procedurë, për të gjitha shpenzimet e pranueshme në përfundim të vendosjes meritore për të 

gjitha kërkesat. 

Nga arsyet e cekura Gjykata e Apelit vendosi si në dispozitiv të këtij aktgjykimi e në mbështetje 

të dispozitave nga neni 194, 195 paragrafi 1 pika (d) dhe pika (c) e LPK-së. 
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