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                                               Ac.nr.849/19 

 

         

GJYKATA E APELIT E KOSOVËS, në kolegjin e përbërë nga gjyqtarët: Dr.sc. Rafet Haxhaj, 

kryetar i kolegjit, Milena Gjeriq dhe Valon Totaj anëtarë, në çështjen juridike kontestimore të 

paditëses Qeveria e Kosovës, Ministria e Drejtësisë-Departamenti për Mjekësi Ligjore, me seli në 

Prishtinë, të cilën sipas autorizimit e përfaqëson Nexhmije Karaçi avokate nga Avokatura 

Shtetërore,  kundër të paditurit N.G. nga Prishtina, Rruga “...” p.n, tani me adresë të panjohur, i 

përfaqësuar nga përfaqësuesi i përkohshëm H.P. avokat në Prishtinë, Rruga “...” nr...., kati ..., me 

objekt kontesti, pasurim i pa bazë, duke vendosur lidhur me ankesën e të paditurit, të paraqitur 

kundër Aktgjykimit të Gjykatës Themelore në Prishtinë, C.nr.771/12 të datës 27.11.2018, në 

seancën e kolegjit të mbajtur me datë 28.09.2021, mori këtë: 

 

A K T GJ Y K I M 

REFUZOHET si e pathemeltë ankesa e parashtruar nga përfaqësuesi i të paditurit N.G. nga 

Prishtina, ndërsa Aktgjykimi i Gjykatës Themelore në Prishtinë, C.nr.771/12 i datës 27.11.2018, 

VËRTETOHET. 

 

A r s y e t i m 

Me aktgjykimin e atakuar gjykata e shkallës së parë më pikën I., të dispozitivit aprovohet si 

e bazuar kërkesëpadia e paditëses Qeveria e Kosovës, Ministria e Drejtësisë-Departamenti për 

Mjekësi Ligjore, me seli në Prishtinë, detyrohet i padituri N.G. nga Prishtina, që në emër të 

pasurimit të pa bazë juridike lidhur me mjetet e shfrytëzuara në udhëtimin zyrtar për pjesëmarrje 

në trajnimin “Menaxher të Projekteve” i mbajtur në “L.....” të SHBA-ve, t’ia paguaj paditëses shumën 

e përgjithshme prej 1,699.64€, me kamatë ligjore të cilën e paguajnë bankat vendore, për mjetet e 

http://sq.wikipedia.org/wiki/Skeda:Coat_of_arms_of_Kosovo.svg


afatizuara më shumë se një vit, pa destinim të caktuar, duke filluar nga data 27.11.2018, dita e 

marrjes së aktgjykimit e deri në ditën e pagesës definitive, nën kërcënim të përmbarimit. Në pikën 

II., të dispozitivit secila palë i bartë shpenzimet e veta procedurale. 

 Kundër këtij aktgjykimi në afatin ligjor ka paraqitur ankesë përfaqësuesi i përkohshëm i të 

paditurit, 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 në Prishtinë të aprovoj ankesën si të bazuar dhe aktgjykimin e Gjykatës Themelore 

në Prishtinë C.nr.771/12 të datës 27.11.2018 ta anuloj si të pa bazë ligjore dhe çështjen ta vendosë 

meritorisht duke ndryshuar aktgjykimin e ankimuar dhe të refuzoj kërkesëpadinë e paditëses, ose 

lëndën me të gjitha shkresat ta kthejë në rivendosje.     

 Përgjigje në ankesë pala paditëse nuk ka parashtruar.  

Gjykata e Apelit i shqyrtoi shkresat e lëndës, aktgjykimin e atakuar, pretendimet ankimore, 

e pas vlerësimit të tyre në bazë të nenit 194 të Ligjit Nr. 03/L-006 për Procedurën Kontestimore 

(më tej LPK), gjeti se: 

 Ankesa është e pa bazuar. 

Nga shkresat e lëndës rrjedh se, paditësja Qeveria e Kosovës, Ministria e Drejtësisë-

Departamenti për Mjekësi Ligjore, me seli në Prishtinë ka parashtruar padi me të cilën ka kërkuar 

që të obligohet i padituri N.G. nga Prishtina, Zyrtar për Financa  në Departamentin për Mjekësi 

Ligjore, që shumën prej 1,699.64€, së bashku me shpenzimet e gjykatës, që t’i kthejë në llogarinë 

rrjedhëse të Ministrisë së Drejtësisë dhe atë në emër të pasurimit të pa bazë, të tëra këto në afat 

prej 15 ditësh nga dita e plotfuqishmërisë së aktgjykimit, në të kundërtën përmbarimi  do të bëhet 

me detyrim. 

 Gjykata e shkallës së parë ka bërë administrimin e provave dhe atë: kërkesa me numër të 

referencës ZPZHN/133/NG/11 e datës 27.10.2011, kërkesa për udhëtim zyrtar e nënshkruar prej 

datës 04.10.2011 e deri me datë 12.10.2011, llogaritja e shpenzimeve për udhëtim zyrtar, Vendimi i 

Komisionit Disiplinor i Ministrisë së Drejtësisë i datës 18.01.2012, me nr. protokolli 02-146, 

kërkesa me nr. protokolli 05 e datës 27.01.2012, lista e distribuimit me nr. protokolli 09-242 e 

datës 27.01.2012, lista e pagesave e datës 27.01.2012, fatura me numër 757 e datës 07.11.2011, 

komunikimi nëpërmjet postës elektronike i datës 24.09.2013. 



 Gjykata e shkallës së parë ka vërtetuar gjendjen faktike: se Drejtori i Departamentit të 

Mjekësisë Ligjore të Ministrisë së Drejtësisë, ka parashtruar kërkesë lidhur me aprovimin e 

udhëtimit zyrtar për të paditurin, që në cilësinë e Zyrtarit për Financa, të marrë pjesë në trajnimin 

me temë “Menaxher i Projekteve”, i cili është paraparë të mbahet në “L...”. Një kërkesë e tillë është 

aprovuar nga ana e Sekretarit të Përhershëm të Ministrisë së Drejtësisë, me ç’ rast të paditurit i 

është lejuar udhëtimi lidhur me arsyet e lartcekura për periudhën kohore nga data 04.10.2011 e 

deri me datë 12.10.2011. Kostoja e shpenzimeve lidhur me këtë udhëtim është paraparë të jetë në 

vlerë prej 1,925.00€. Në këtë çështje juridike, nuk është kontestues fakti se i padituri në cilësinë e 

Zyrtarit të Financave në Departamentin e Mjekësisë Ligjore të Ministrisë së Drejtësisë, ka fituar të 

drejtën që të marrë pjesë në trajnimin lidhur me “Menaxhimin e Projekteve” që është mbajtur në 

“L...” të SHBA-ve dhe lidhur me këtë kërkesë i janë ndarë mjetet financiare, në shumën e lartcekur 

nga Fondi Grandi “Belg” si fond i cili ndanë mjete që i dedikohen trajnimeve profesionale të stafit të 

Departamentit të Mjekësisë Ligjore. Kontestuese është fakti se nëse i padituri i ka shfrytëzuar këto 

mjete për qëllimin për të cilin janë ndarë si dhe arsyetimin e përdorimit të këtyre mjeteve, në 

drejtim të vlerësimit të pretendimeve të paditëses lidhur me përvetësimin e të njëjtave pa asnjë 

bazë juridike nga ana e të paditurit. Gjykata e shkallës së parë ka vendosur si në dispozitivin e 

aktgjykimit të atakuar me ankesë. 

Baza ligjore: 

 

Neni 194 i LPK-së: “ Gjykata e ankimit ekzaminon aktgjykimin e shkallës së parë në atë 

pjesë në të cilën është goditur me ankesë dhe atë brenda kufijve të shkaqeve të treguara në ankesë, 

duke u kujdesur sipas detyrës zyrtare për zbatimin e së drejtës materiale si dhe për shkeljen e 

dispozitave të procedurës kontestimore nga neni 182 paragrafi 2, pika b), g), j), k), dhe m) të këtij 

ligji”. 

Neni 195.1 i LPK-së: “Gjykata e ankimit mundet, në seancën e kolegjit apo në bazë të 

shqyrtimit të çështjes të bërë drejtpërdrejt para saj: ......d) ta refuzojë ankesën si të pa themeltë dhe 

ta vërtetojë aktgjykimin e goditur “. 

 

Vlerësimi i Gjykatës: 

 

Nisur nga gjendja e vërtetuar faktike, kolegji i Gjykatës së Apelit vlerëson se, gjykata e 

shkallës së parë pas vlerësimit të provave të administruara të ofruara nga palët ndërgjyqës, ka 

marrë aktgjykimin i cili sipas vlerësimit të kolegjit të Gjykatës së Apelit është i drejtë dhe i ligjshëm 



dhe se gjykata e shkallës së parë ka dhënë arsye konkrete edhe për faktet vendimtare duke dhënë 

shpjegimet dhe arsyet adekuate për një vendosje të këtillë bazuar në dispozitat përkatëse ligjore që 

i referohen kësaj çështje kontestuese. 

 

Vlerësimin juridik të gjykatës së shkallës së parë, si të rregullt dhe të ligjshëm e miraton në 

tërësi edhe kolegji i Gjykatës së Apelit, për arsye se, aktgjykimi i atakuar nuk është përfshirë me 

shkelje esenciale  të dispozitave të procedurës kontestimore dhe se me rastin konkret është bërë 

zbatimi i të drejtës materiale në mënyrë të drejtë, e për të cilat shkaqe gjykata e shkallës së dytë 

kujdeset sipas detyrës zyrtare. Kolegji vlerëson se ankesa e të paditurit, e cila ka atakuar 

aktgjykimin e gjykatës së shkallës së parë shfaqet e pa bazuar, pasi gjykata e shkallës së parë në 

arsyetimin e vendimit gjyqësor ka dhënë arsye të plota lidhur me mënyrën e vendosjes e cila 

vendosje gjenë mbështetje në provat e nxjerra, nga të cilat është vërtetuar se i padituri është 

pasuruar pa bazë ligjore në dëm të paditëses në shumë të përgjithshme prej 1,699.64€.  

Nga shkresat e lëndës shihet se i padituri avancin e tërhequr nga Fondi “Grandi Belg” në 

shumën 1,699.64€, për llogaritjen e shpenzimeve të udhëtimit zyrtar lidhur me trajnimin për 

“Menaxher Projekti” i cili është mbajtur në “L...” të SHBA-ve, nuk e ka raportuar, nuk e ka mbyllur, 

dhe nuk është kthyer nga udhëtimi zyrtar deri me datë 10.01.2011, nuk është paraqitur në vendin e 

tij të punës duke mos e arsyetuar mungesën, me ç’rast ka bërë shkelje të rëndë të detyrave të punës 

dhe me datë 18.01.2012 të paditurit i ndërpritet dhënia e pagës për shkak të mos mbylljes së 

avancit. Në shkresat e lëndës po ashtu shihet se, përmes emailit, i padituri i është drejtuar 

Departamentit për Mjekësi Ligjore, përmes të cilit e ka njoftuar se kërkon pushim pa pagesë në 

kohëzgjatje prej një viti, me arsyetim se i janë ofruar mundësi të vazhdimit të studimeve 

postdiplomike-master në SHBA.  

Nga një gjendje e tillë e çështjes, kolegji vie  në përfundim se i padituri është pasuruar pa 

bazë ligjore, sepse nuk e ka arsyetuar faktin nëse mjetet në shumën  e përcaktuar për trajnimin në 

fjalë, i ka shfrytëzuar për qëllimin për të cilin janë ndarë, po ashtu i njëjti është shpallur përgjegjës 

për faktin se nga data 12.01.2012 e deri në datën e marrjes së vendimit nuk është paraqitur në 

vendin e tij të punës, ndërsa mungesën fare nuk e ka arsyetuar paraprakisht, e një veprim i tillë 

është konsideruar shkelje e rëndë serioze e detyrave të punës dhe lidhur me këtë shkelje i është 

caktuar masa disiplinore-ndërprerja e marrëdhënies së punës, si dhe është kërkuar që të ndërpritet 

dhënia e pagës për të paditurin.  



Kolegji ka refuzuar pretendimet ankimore të përfaqësuesit të përkohshëm të të paditurit, 

pasi ka gjetur se, pasurimi i pa bazë është një ndër burimet materiale të së drejtës së detyrimeve, që 

konsiston në rritjen e pasurisë së një personi duke e zvogëluar pasurinë e personit tjetër pa bazë të 

vlefshme juridike. Kolegji gjen se, gjykata e shkallës së parë në arsyetimin e vendimit gjyqësor ka 

dhënë arsye të plota lidhur me mënyrën e vendosjes duke u mbështetur në provat e nxjerra, dhe ka 

vërtetuar se ekziston pasurimi i pa bazë i të paditurit. 

Në nenin 319.1 të LPK-së, është përcaktuar se secila nga palët ndërgjyqës ka për detyrë të 

provojë faktet mbi të cilat i bazon kërkimet dhe pretendimet e veta. Duke u bazuar në këto që u 

evidentuan si më lartë kolegji gjen se pala e paditur në procedurën e zhvilluar dhe në pretendimet e 

parashtruara në ankesë nuk ka arritur të bëjë një gjë të tillë, andaj edhe ankesa e parashtruar për 

këtë çështje, është vlerësuar si e pa themeltë dhe për këtë gjë edhe është refuzuar si e pa bazuar. 

 

Nga të gjitha arsyet e paraqitura e në pajtim me dispozitat e nenit 195 par.1 pika d) të LPK-

së, është vendosur si në dispozitivin e këtij aktgjykimi. 

 

GJYKATA E APELIT E KOSOVËS NË PRISHTINË 

Ac.nr.849/19 me datë 28.09.2021 

 

 

Kryetari i kolegjit-gjykatësi, 

                                                                                                                                                    Dr.sc. Rafet Haxhaj 

 

 
 


