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REPUBLIKA E KOSOVËS / REPUBLIKA KOSOVA 

   
Ac.nr.2267/17 

 

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

Rexhaj, kryetare e kolegjit, Albert Zogaj dhe Enes Mehmeti, anëtar të kolegjit, në çështjen 

juridike civile të paditësit S.M., nga fshati ..., Komuna e Vushtrrisë, përfaqësuar nga R.D., avokat 

në Prishtinë, kundër të paditurës Ministria e Punëve të Brendshme - Prishtinë, përfaqësuar nga 

Ministria e Drejtësisë, Divizioni për Përfaqësime Ligjore, përfaqësuar nga N.K., avokate 

shtetërore, për shkak të anulimit të vendimit dhe kompensimit të pagave, duke vendosur sipas 

ankesave të paditësit: e paraqitur kundër aktvendimit të Gjykatës Themelore në Prishtinë – 

Departamenti i Përgjithshëm, Divizioni Civil,  C.nr. 1546/2013, të datës 08.05.2017 dhe kundër 

aktgjykimit të Gjykatës Themelore në Prishtinë – Departamenti i Përgjithshëm, Divizioni Civil, 

C.nr.1546/13, i datës 12.04.2016, në seancën jo publike të mbajtur me datë 11.06.2020, mori 

këtë: 

 

 

A K T GJ Y K I M 

 

I. APROVOHET e bazuar ankesa e paditësit S.M., nga fshati ..., Komuna e Vushtrrisë, 

ANULOHET aktvendimi i Gjykatës Themelore në Prishtinë – Departamenti i Përgjithshëm, 

Divizioni Civil,  C.nr. 1546/2013, të datës 08.05.2017. 

II. REFUZOHET e pathemeltë ankesa e paditësit S.M., nga fshati ..., Komuna e Vushtrrisë, 

ndërsa aktgjykimi i Gjykatës Themelore në Prishtinë – Departamenti i Përgjithshëm, Divizioni 

Civil, C.nr.1546/13, i datës 12.04.2016, VËRTETOHET. 

Arsyetim 

Gjykata e shkallës së parë me aktgjykimin e ankimuar C.nr.1546/13, i datës 12.04.2016, e ka 

refuzuar kërkesëpadinë e paditësit S.M. nga fshati ..., Komuna e Vushtrrisë, me të cilën ka 

kërkuar që të detyrohet e paditura që të anuloj si të kundërligjshëm vendimin nr.230/KBD/13, i 

datës 19.04.2013, vendimin e Drejtorit të Përgjithshëm të Policisë së Kosovës mbi ndërprerjen e 

marrëdhënies së punës nr.01/747, e datës 03.06.2013, si dhe kthimin në vendin e punës me të 

gjitha të drejtat nga marrëdhënia e punës si dhe shpenzimet e procedurës. Në pikën II të 

dispozitivit ka vendosur që secila palë të bart shpenzimet e veta procedurale. 
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Kundër këtij aktgjykimi paditësi ka parashtruar ankesë, për shkak të shkeljeve thelbësore të 

dispozitave të procedurës kontestimore, vërtetimit jo të plotë dhe të gabuar të gjendjes faktike 

dhe aplikimit të gabuar të së drejtës materiale, me propozim që të aprovohet ankesa e paditësit 

dhe aktgjykimi i ankimuar të ndryshoj duke e aprovuar në tërësi kërkesëpadinë e paditësit apo 

të njëjtin ta prish dhe të ia kthej të njëjtës gjykatë në rigjykim dhe rivendosje. 

Gjykata e shkallës së parë me aktvendim C.nr.1546/2013, e datës 08.05.2017, e ka hedhur 

poshtë ankesën e paditësit, për shkak të mos pagesës së taksës gjyqësore. 

Kundër këtij aktvendimi paditësi ka paraqitur ankesë për shkak të shkeljeve qenësorë të 

dispozitave të procedurës kontestimore, vërtetimit jo të plotë dhe të gabuar të gjendjes faktike 

lidhur me dorëzimin e vërejtjes për pagesën e taksës dhe zbatimit të gabuar të se drejtës 

materiale, duke propozuar që ankesa e paditësit të aprovohet dhe aktvendimi i ankimuar të 

anulohet si dhe ankesa e ushtruar ndaj aktgjykimi C.nr.1546/13, i datës 12.04.2016 të aprovohet 

dhe të vendoset si në propozim të ankesës. 

Përgjigje në ankesa nuk ka. 

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

aktvendimin dhe aktgjykimin e atakuar, në mbështetje të dispozitës së nenit 194 dhe 195, të 

LPK-së, ka gjetur se: 

 

Ankesa e të autorizuarit të paditësit e paraqitur kundër aktvendimit të Gjykatës Themelore në 

Prishtinë – Departamenti i Përgjithshëm, Divizioni Civil,  C.nr. 1546/2013, të datës 08.05.2017 

është e bazuar, ndërsa ankesa e paditësit e paraqitur kundër aktgjykimit të Gjykatës Themelore 

në Prishtinë – Departamenti i Përgjithshëm, Divizioni Civil, C.nr.1546/13, i datës 12.04.2016, 

është e pa bazuar. 

 

Nga shkresat e lëndës rezulton se paditësi përmes të autorizuarit të tij pranë gjykatës së 

shkallës së parë ka paraqitur padi ndaj të paditurës, me të cilën ka kërkuar që të detyrohet e 

paditura që të anuloj si të kundërligjshëm vendimin nr.230/KBD/13, i datës 19.04.2013, vendimin 

e Drejtorit të përgjithshëm të Policisë së Kosovës mbi ndërprerjen e marrëdhënies së punës 

nr.01/747, e datës 03.06.2013, si dhe kthimin në vendin e punës me të gjitha të drejtat nga 

marrëdhënia e punës si dhe shpenzimet e procedurës. 

 

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

ndërgjyqëse, në seancën e shqyrtimit kryesor ka nxjerrë aktgjykimin e atakuar C.nr.1546/13, i 

datës 12.04.2016, me të cilin ka vendosur që ta refuzoj në tërësi kërkesëpadinë e paditësit me 

përmbajtje si në dispozitiv të aktgjykimit të kundërshtuar. 

Në arsyetim të këtij aktgjykimi nga administrimi dhe vlerësimi i provave gjykata ka theksuar së 

në mes të palëve nuk ishte kontestues fakti se paditësi ishte i punësuar në Policinë  e Kosovës, 

në pozitën Zyrtar Policor. Gjykata gjeti se paditësit i është ndërprerë marrëdhënia e punës  me 

vendim e datës 19.04.2013 në bazë të nenit 43 të Ligjit për Policinë e Kosovës si dhe Udhëzimit 

Administrativ 06/12 me arsyetim se paditësi kishte kryer shkelje diciplinore nga kreu II-të, neni 8 

pika 1 dhe neni 17 të Udhëzimit Administrativ nr.15/2008- MPB, lidhur me neni 46 pika d dhe m 

të Ligjit për Policinë. E paditura me datën 03.06.2013 prapë kishte marr vendim me të cilin e ka 

refuzuar ankesën e paditësit dhe ka lenë në fuqi vendimin mbi ndërprerjen e marrëdhënies së 
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punës. Në bazë të dosjes se lëndës hetimore nr.840-PK-2010, gjykata ka gjetur se nga raporti 

përfundimtar i hetimeve, nga raportet policore, nga procesverbali mbi marrjen në pyetje të 

ankuesit të datës 10.12.2009, dhe nga seanca dëgjimore e datës 09.12.2009, ku paditësi kishte 

qene në detyrë zyrtare me kolegun e tij A.F., duke patrulluar në drejtim të fshatit Merdare, ku 

kishin ndaluar një kamion dhe nga vozitësi kishte marrë 50 Euro mito.  Ndërkaq për këto 

veprime Gjykata Komunale në Podujevë me aktgjykim nr.72/2010, të datës 09.12.2012, 

paditësin e kishte shpallur fajtor dhe e kishte dënuar me kusht, për veprën penale marrje 

ryshfeti-mitos. Bazuar në këtë gjendje faktike të vërtetuar gjykata e shkallës së parë ka 

vendosur që ta refuzoi kërkesëpadinë e paditësit. Lidhur me shpenzimet e njëjta vendosi 

konform nenit 450 të LPK-së. 

Kundër këtij aktgjykimi paditësi ka parashtruar ankesë, për shkak të shkeljeve thelbësore të 

dispozitave të procedurës kontestimore, vërtetimit jo të plotë dhe të gabuar të gjendjes faktike 

dhe aplikimit të gabuar të së drejtës materiale, me propozim që të aprovohet ankesa e paditësit 

dhe aktgjykimi i ankimuar të ndryshoj duke e aprovuar në tërësi kërkesëpadinë e paditësit apo 

të njëjtin ta prish dhe të ia kthej të njëjtës gjykatë në rigjykim dhe rivendosje. 

Gjykata e shkallës së parë me aktvendim C.nr.1546/2013, e datës 08.05.2017, e ka hedhur 

poshtë ankesën e paditësit, për shkak të mos pagesës së taksës gjyqësore. 

Në arsyetim të aktgjykimit gjykata ka theksuar se sipas Udhëzimit Administrativ nr.2008/12, për 

Unifikimin e Taksave Gjyqësore, i ndryshuar dhe plotësuar me vendimin e KGJK-së, nr.20/2012, 

i datës 09.03.2012 si dhe vendimit nr.37/2012, i datës 23.03.2012, me datën 14.07.2016 e ka 

njoftuar përfaqësuesin e paditësit me vërejtje për pagesën e taksës gjyqësore, por paditësi nuk 

e ka paguar taksën gjyqësore edhe pas vërejtjes së dytë të datës 23.07.2016, andaj për shkak 

të mos veprimit sipas vërejtjeve të gjykatës dhe meqë paditësi nuk është i liruar nga taksa 

gjyqësore, gjykata me anën të këtij aktgjykimi e ka hedhur poshtë ankesën e paditësit për shkak 

të mos pagimit të taksës. 

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

gjykatës së shkallës së parë lidhur me hedhjen e ankesës për shkak të mos pagesës së taksës 

gjyqësore nuk është i drejte dhe i ligjshëm, ndërsa aktgjykimi për refuzimin e kërkesë padisë së 

paditësit për anulimin e vendimeve për ndërprerjen e marrëdhënies së punës dhe kompensim të 

pagave është i drejtë dhe i ligjshëm sepse aktgjykimi i atakuar C.nr.1546/13, i datës 12.04.2016, 

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. 

 

Gjykata e shkallës së parë me rastin e nxjerrjes se aktvendimit me te cilin e ka hedhur ankesën, 

nuk i është përmbajtur Udhëzimit Administrativ të nxjerr nga Këshilli Gjyqësor i Kosovës, nr. 

2008/02 për Unifikimin e Taksave Gjyqësore, i ndryshuar dhe i plotësuar me vendimet e KGJK-

së nr. 20/2012 të dt. 09. 03. 2012, si dhe vendimit nr. 37/2012 të dt. 23. 03. 2012,  vendimit të 

KGJK- së, nr. 25 të datës 05.03.2014 dhe vendimit nr. 01/88 datë 22.03.2017 (Udhëzimit 

Administrativ për Unifikimin e Taksave Gjyqësore),  pasi qe me  dispozita e nenit 5.5 të 

Udhëzimit Administrativ nr. 01/2017 për Unifikimin e Taksave Gjyqësore, parashihet mbledhja e 

taksave dhe efekti i mos pagesës së taksës, ndërsa në mënyrë specifike me dispozitën e nenit 

5.5.1 të këtij udhëzimi parashihet së: “ Nëse taksa për parashtresë nuk paguhet deri në datën 

përfundimtare sipas këtij neni dhe kur nuk ekzistojnë kushtet për lirimin nga detyrimi për 

pagesën e saj, gjykata do të hedhë poshtë parashtresën me përjashtim të parashtresave lidhur 
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me mjetet e goditjes. Në rastin konkret nga shkresat e lëndës konstatohet se ankesa është 

hedhur për shkak të mos pagesës së taksës për ankesë, të ushtruar ndaj aktgjykimit C.nr. 

1546/2013 të datës 12.04.2016, pra për mjetë të goditjes e që konform kësaj dispozite ligjore 

është përjashtuar mundësia e hedhjes poshtë të parashtresës, prandaj është vendosur që të 

anulohet aktvendimi mbi hedhjen e ankesës.  

Meqenëse është anuluar aktvendimi me të cilën është hedhur ankesa Gjykata e Apelit ka 

vendosur edhe për ankesën kundër aktgjykimit me të cilin është vendosur refuzimi i 

kërkesëpadisë së paditësit për anulimin e vendimeve për ndërprerjen e marrëdhënies së punës 

dhe kompensim të pagave, pasi që të njëjtën e ka konsideruar si të lejueshme. 

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

gjykatës së shkallës së parë të vendosur në aktgjykimin C.nr. 1546/13 dt. 12.04.2016 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, e drejta materiale është zbatuar në mënyrë të drejtë, e për të cilat shkaqe Gjykata e 

Apelit  kujdeset sipas detyrës zyrtare në kuptim të dispozitës së nenit 194 të LPK-së, e po ashtu 

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

pretenduar pala ankuese me ankesë. 

Nuk qëndrojnë pretendimet për gjendjen faktike të vërtetuara në mënyrë të gabuar dhe jo të 

plotë, pasi që pjesa dërmuese e fakteve të çështjes nuk kanë qenë kontestuese në mes të 

palëve ndërgjyqësore, por njëkohësisht edhe janë provuar me provat që ka administruar gjykata 

sipas propozimeve të palëve. Kjo bazë në ankesë është prezantuar pa dhënë arsyeje specifike 

së cilat fakte të çështjes janë vërtetuar gabimisht apo nuk janë vërtetuar fare. Në këtë drejtim 

edhe pretendimi ankimor se shqiptimi i masës më të rëndë – ndërprerje e marrëdhënies së 

punës nuk është në proporcion me veprimin e kryer, nga se kjo masë do të shqiptohej nëse më 

aktgjykim të formës së prerë paditësi të jetë dënuar më shumë se 6 muaj me burg efektiv, 

rezultojnë të pa bazuara. 

Në lidhje me pretendimet për zbatimin e gabuar të së drejtës materiale, Gjykata e Apelit 

vlerëson se pretendimet e ankuesit nuk qëndrojnë, pasi që gjykata e shkallës së parë me rastin 

e vendosjes meritore të çështjes ka dhënë arsyetimin e saj se veprimet e të paditurës për 

ndërprerjen e marrëdhënies së punës paditësit janë veprime tërësisht të ligjshme, të cilat 

përfundim e ka pranuar edhe kjo Gjykatë, për faktin se konform dispozitës së nenin 85 par.1 

pika 1.5 dhe par. 3 të Ligjit të Punës e cila i referohet shkeljes së rëndë të detyrave të punës, 

dhe dispozitës së nenit 70 par.1.6 të Ligjit të Punës lidhur me nenin 1.6.1 e cila parasheh që 

punëdhënësi mundë të ja ndërpresë kontratën e punës të punësuarit pa periudhën e kërkuar të 

paralajmërimit të ndërprerjes, në rast të shkeljeve të rënda të detyrave të punës. Në këtë rast 

veprimet e paditësit të konstatuara në vendimin e datës 19.04.2013 i dhënë nga Komisioni i 

brendshëm Disiplinor i Drejtorisë së Përgjithshme të Policisë së Kosovës, mbi ndërprerjen e 

marrëdhënies së punës dhe vendimin e Drejtorit të Përgjithshëm të Policisë së Kosovës të dt. 

03.06.2013 (marrja mito e shumës prej 50) e të cilat fakte janë vërtetuar edhe me aktgjykimin e 

Gjykatës Komunale në Podujevë të dt. 09.12.2012, kualifikohen si veprime që përbëjnë shkelje 

të rëndë të detyrave të punës, për çka Gjykata e Apelit vlerëson se masa e shqiptuar nga 

punëdhënësi është proporcionale me natyrën e shkeljes rrjedhimisht edhe e ligjshme. Pra me 

rastin e shqiptimit të ndërprerjes së marrëdhënies së punës, punëdhënësi ka zbatuar në tërësi 
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dispozitat për procedurën disiplinore me rastin e shkëputjes së marrëdhënies së punës dhe ka 

zbatuar dispozitat materialo-juridike në mënyrë adekuate sipas gjendjes faktike të konstatuar.  

Nga arsyet e cekura Gjykata e Apelit, gjeti së gjykata e shkallës së parë në mënyrë të drejtë dhe 

të ligjshme ka vendosur në këtë çështje juridike, prandaj në mbështetje të dispozitave nga neni 

194, 195 paragrafi 1 pika (d) e lidhur me nenin 200 të LPK-së,  u vendos si në dispozitiv të këtij 

aktgjykimi. 

                                      GJYKATA E APELIT E KOSOVËS NË PRISHTINË 

                                             Ac.nr. 2267/17, me datë 11.06.2020 

      

  Kryetare e kolegjit 

                 Drita Rexhaj 

 


