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            Ac.nr.3309/16 

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

Faton Ademi - kryetar i kolegjit, Rrustem Thaqi dhe Mehmet Ndrecaj, anëtar të kolegjit, me 

zyrtarin ligjor Faton Xhaqkaj, në çështjen juridike kontestimore të paditësit: Y.T. nga Prizreni, të 

cilin me autorizim e përfaqëson  Av. N.Q. nga Prizreni, kundër të paditurës:  Qeveria e Kosovës, 

Ministria e Punëve të Brendshme – Policia  e Kosovës, për kompensimin e të ardhurave 

personale, duke vendosur sipas ankesës së të paditurës, e paraqitur kundër Aktgjykimit të 

Gjykatës Themelore në Prizren, Departamenti i Përgjithshëm, Divizioni Civil, C.nr.329/15, i 

datës 08.06.2016, në seancën e kolegjit, të mbajtur me datë 03.07.2019, mori këtë: 

 

A K T G J Y K I M 

REFUZOHET e pa themeltë ankesa e të paditurës:  Qeveria e Kosovës, Ministria e Punëve të 

Brendshme – Policia  e Kosovës, ndërsa Aktgjykimi i Gjykatës Themelore në Prizren, 

Departamenti i Përgjithshëm, Divizioni Civil, C.nr.329/15, i datës 08.06.2016, VËRTETOHET.  

 

A r s y e t i m 

Gjykata e shkallës së parë me Aktgjykimin e atakuar, C.nr.329/15, i datës 08.06.2016, në pikën e 

I-rë të dispozitivit ka vendosur që të aprovohet pjesërisht kërkesëpadia e paditësit Y.T. nga 

Prizreni, dhe obligohet e paditura Qeveria e Kosovës, Ministria e Punëve të Brendshme – Policia  

e Kosovës, që t’ia kompensoj dhe ti paguaj diferencën në të ardhura personale  për periudhën 

22.08.2009 deri me datë 15.05.2011, në lartësi prej 3,303.58 euro, me kamat ligjore si për mjetet 

e afatizuara, mbi një vit pa destinim të caktuar, duke filluar prej ditës së marrjes së këtij 

aktgjykimi (08.06.2016), e deri në pagesën definitive, të gjitha në afat prej 15 ditësh pas 

plotfuqishmërisë të këtij aktgjykimi. 

Në pikën e II-të të dispozitivit ka vendosur që të obligohet e paditura që t’ia paguajë shpenzimet 

procedurale paditësit dhe atë në lartësi prej 675.40 euro, në afat prej 15 ditësh pas 

plotfuqishmërisë së këtij aktgjykimi nën kërcënim të përmbarimit me dhunë. 

Në pikën e III-të të dispozitivit ka vendosur që pjesa tjetër e kërkesëpadisë së paditësit Y.T. nga 

Prizreni, mbi shumat e aprovuara sikurse në dispozitivin I-rë të këtij aktgjykimi e deri në shumën 

e përgjithshme të kërkuar prej 4,523.35 euro, refuzohet si e pa bazuar. 

Kundër këtij Aktgjykimi brenda afatit ligjor ka paraqitur ankesë e paditura, duke e atakuar 

Aktgjykimin e goditur për shkak të shkeljeve esenciale të dispozitave të procedurës 

kontestimore, konstatimit të gabuar apo jo të plotë të gjendjes faktike dhe zbatimit të gabuar të së 
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drejtës materiale, me propozim që Gjykata e Apelit në Prishtinë, ta ndryshoj aktgjykimin e 

atakuar duke e hedhë kërkesëpadinë e paditësit Y.T. nga Prizreni si të pa lejuar. 

Përgjigje në ankesë nuk ka pasur nga ana e paditësit. 

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), ka gjetur se: 

Ankesa e të paditurës është e pa themeltë 

Nga shkresat e lëndës rrjedhë se paditësi Y.T. me datë 20.03.2015, ka paraqitur padi ndaj të 

paditurës Qeveria e Kosovës, Ministria e Punëve të Brendshme – Policia  e Kosovës, për 

kompensimin e të ardhurave personale. 

Me datë 08.06.2016 është mbajtur seanca  gjyqësore, në të cilën janë administruar prova dhe janë 

dëgjuar palët në procedurë. Gjykata e shkallës së parë pas shqyrtimit dhe vlerësimit të shkresave 

të lëndës, dhe  pas mbajtjes së seancës se shqyrtimit gjyqësor, ka nxjerrë Aktgjykimin e atakuar 

C.nr.329/15, i datës 08.06.2016, me të cilin e ka aprovuar pjesërisht si të bazuar kërkesëpadinë e 

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

Gjykata e shkallës së parë në arsyetim të Aktgjykimit të atakuar, ndër të tjera ka theksuar se: në 

këtë çështje juridike kontestimore sipas gjykatës duhet të zbatohen dispozitat ligjore të parapara 

në Ligjin e Punës, nr.03/L-2012 nga neni 78, 79. Dispozitat ligjore të Ligjit për Policinë e 

Kosovës (nr.03/L-035), përkatësisht neni 45, i cili ka qenë në fuqi në kohën e suspendimit ,e 

pagesë të plotë të paditësit. 

Gjithashtu Ligjin për Inspektoratin Policor të Kosovës (nr.03/L-063), përkatësisht neni 31, i cili 

ka qenë në fuqi në kohën e suspendimit me pagesë të plotë të paditësit.  

Lidhur me pjesën e aprovuar të kërkesëpadisë gjykata vendosi duke u bazuar në provat e 

administruara me lartë. Gjykata ka konstatuar dhe ka ardhur në përfundim se e paditura nuk ka 

vepruar drejt kur i ka shqiptuar masën e suspendimit me pagesë të plotë këtu paditësit. Kjo për 

faktin se me rastin e marrjes së vendimit lidhur me suspendimin e paditësit e paditura nuk e ka 

zbatuar në tersi procedurën e paraparë ligjore, po ashtu është vërtetuar fakti se ndaj paditësit me 

datë 22.08.2009 është shqiptuar masa e suspendimit me pagesë për 48 orë nga ana e Drejtorit 

Rajonal të policisë, ndërsa kjo masë është ndërpre me vendimin e Drejtorit me datë 15.05.2011, 

çka do të thotë se kjo masë është zbatuar praktikisht mbi 20 muaj, në mënyrë të kundërligjshme. 

Sa i përket pjesës mbi pjesën e aprovuar të kërkesëpadisë gjykata të njëjtën e refuzon si të pa 

bazë për faktin se paditësi ka kërkuar lidhur me rrezikshmëri dhe shtesat e lidhura me pushim 

mjekësor, ndërsa nga provat e administruara dhe nga vet deklarimi i paditësit në padi është 

vërtetuar se këtu paditësi ka qenë i suspenduar me pagesë dhe se kërkesa e tillë është në 

kundërshtim me dispozitat ligjore të ligjit mbi policinë e Kosovës, i cili ka qenë në fuqi. 
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Sa i përket pretendimet lidhur me afatshmërinë për mbrojtje gjyqësore gjykata se janë të pa 

qëndrueshme këto pretendime për arsye se vendimi me të cilin është hedhë poshtë ankesa e 

paditësit, e ka pranuar me datë 04.03.2015, ndërsa padinë e ka parashtruar në gjykatë me datë 

20.03.2015, që do të thotë se e ka paraqitur brenda afatit ligjorë, i cili i është dhënë këshillën 

juridike të këtij vendimi, e që ka qenë 30 ditë.  

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, aktgjykimi i atakuar 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 ankimore të paditurit se Aktgjykimi është përfshirë në shkelje 

thelbësore të dispozitave të procedurës kontestimore - LPK-së. Sipas vlerësimit të Gjykatës së 

Apelit, dispozitivi i Aktgjykimit të atakuar është mjaft i qartë, e në përputhje të plotë me arsyet e 

Aktgjykimit, duke qenë kështu në harmoni logjike dhe juridike dispozitivi me arsyetimin. 

Gjykata ka arsyetuar të gjitha faktet me peshë vendimtare për themelësinë e kërkesëpadisë e në 

lidhshmëri me këtë ka arsyetuar mënyrën se si janë vërtetuar faktet përveç atyre jo kontestuese e 

gjithashtu edhe mënyrën se si i ka vlerësuar provat për secilin fakt të provuar.  

 

Gjykata e Apelit vlerëson se vendimi për kompensimin e paditësit, për të ardhura personale është 

i drejtë dhe i ligjshëm, kjo për faktin se i njëjtit është suspenduar nga puna për 48 nga ana e 

Drejtorit Rajonal të policisë, ndërsa kjo masë është ndërpre me vendimin e Drejtorit me datë 

15.05.2011, andaj shihet çartë se kjo masë është zbatuar praktikisht mbi 20 muaj, në mënyrë të 

kundërligjshme, pa asnjë bazë ligjore, prandaj gjykata e shkallës së parë drejtë e ka vërtetuar 

gjendjen faktike dhe drejtë ka zbatuar të drejtën materiale. 

 

Gjatë kohës së suspendimit me pagesë gjegjësisht suspendimit që nga gjykata e shkallës së parë 

me të drejtë është vlerësuar si i kundërligjshëm, sepse është dashur që të ketë vendim për këtë, 

paditësit pagat për muajt kontestues nuk i janë paguar në mënyrë të plotë dhe se kjo më së miri 

është vërtetuar në bazë të ekspertizës financiare, e cila kryesisht është bazuar në qarkullimin për 

llogari bankare të paditësit aty ku i është bërë pagesa, ku shihet ndryshimi i lartësisë së pagës për 

periudhën kontestuese. 

 

Kontradikta tjetër në vendimet e të paditurës shfaqet pikërisht në faktin se në njërën anë paditësi 

ka qenë i suspenduar me pagesë të plotë për 48 orë dhe se nuk kemi vendim për vazhdim të 

suspendimit me pagesë por tek në vitin 2011 kemi ndërprerje të suspendimit me pagesë, në anën 

tjetër paditësit nuk i është paguar paga e plotë, pra veprimet e të paditurës përveç 
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kundërligjshmërisë gjë që u vërtetua si nga gjykata e shkallës së parë e po ashtu edhe nga kjo 

gjykatë të njëjtat nuk janë në harmoni me njëra tjetrën dhe me gjendjen faktike. 

 

Në raport me pretendimet e të paditurës se  paditësi kërkon mbrojtje gjyqësore pas afatit të 

paraparë ligjor, dhe si e tillë duhet të hedhet poshtë si e pa lejuar, Gjykata e Apelit vlerëson se 

gjykata e shkallës së parë drejtë ka vendosur lidhur me këtë pretendim të palës së paditur. 

Gjykata e Apelit e shqyrtoj këtë pretendim të të paditurës dhe pasi që shqyrtoi me kujdes 

shkresat e lëndës gjeti se paditësit me vendimin e datës 27.02.2015, i është hedhur poshtë padia 

nga Komisioni për Ankesa dhe Shpërblime, i cili e ka udhëzuar palën paditëse që në afat prej 30 

dite nga dita e pranimit të këtij vendimi të inicioj procedurë gjyqësore në gjykatën Themelore 

Departamenti i Përgjithshëm. Paditësi këtë vendim e ka pranuar me datë 04.03.2015, ndërsa 

padinë e ka parashtruar në gjykatë me datë 20.03.2015, që do të thotë se e ka paraqitur brenda 

afatit ligjorë, i cili i është dhënë në këshillën juridike të këtij vendimi, e që ka qenë 30 ditë, dhe 

në rastin konkret nuk kemi të bëjmë me lëshimin e afatit nga ana e paditësit. 

 

Gjykata e Apelit i vlerësoi edhe pretendimet e tjera të paditësit po gjeti se të njëjtat nuk kanë 

ndonjë rëndësi, për një vendim ndryshe, andaj edhe Aktgjykimi i Gjykatës së shkallës së parë 

është vlerësuar si i drejt dhe i ligjshëm, sepse pala paditëse është orientuar vetëm në pretendime 

dhe se me asnjë fakt apo provë konkrete nuk ka dëshmuar se paditësi nuk  i takon kompensimi në 

të ardhura personale. 

 

Vendimi mbi shpenzimet e procedurës është në përputhje me veprimet e ndërmarra në këtë 

çështje juridike kontestuese dhe në pajtim me dispozitat e LPK-së. 

 

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 të lartë cekurat e në mbështetje të dispozitës së nenit 194, 195.1 pika d), lidhur me nenin 

200, të LPK-së, është vendosur si në dispozitiv të këtij aktgjykimi. 

 

GJYKATA E APELIT E KOSOVËS NË PRISHTINË 

Ac.nr.3309/16, me datë 03.07.2019 

  

Kryetari i kolegjit - Gjyqtari 

            Faton Ademi  


