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Numri i lëndës: 2019:082570 

Datë: 17.09.2019 

Numri i dokumentit:     00536359 

C.nr.1797/18 

   

GJYKATA THEMELORE NË PRIZREN, Departamenti i përgjithshëm, gjyqtari 

Gëzim Shehu, me bashkëpunëtorin profesional Jeton Nezaj, në çështjen juridike kontestimore 

të paditëses F.R, nga Prizreni, të cilën e përfaqëson av.B.N nga Prizreni, kundër të paditurës 

Policia e Kosovës - Drejtoria e Përgjithshme në Prishtinë, të cilën e përfaqëson avokatura 

shtetërore me  autorizim N.K, me objekt të padisë kontest pune anulimin e aktvendimit, pas 

mbajtjes së shqyrtimit kryesor-publik, në mungesë të palës së paditur me datë 22.08.2019, mori 

këtë: 
 
 

 

A K T GJ Y K I M 
 
 

I. REFUZOHET si e pabazuar, kërkesëpadia e paditëses F.R, nga Prizreni, me të cilën 

ka kërkuar “që të anulohet vendimi i komisionit për ankesa të policisë së Kosovës ... datë 

18.10.2018 dhe vendimi i Komisionit të brendshëm disiplinor Policisë së Kosovës ... datë 

04.09.2018 si të kundërligjshme dhe të Obligohet e paditura Policia e Kosovës Drejtoria e 

Përgjithshme e Policisë që paditëses F.R nga Prizreni të i’a kthej 25% të pagave bruto për dy 

muaj”. 

 

II. Secila palë i bartë shpenzimet e veta procedurale. 

 
 

 

A r s y e t i m 
 

  

Paditësja, nëpërmjet të autorizuarit të saj ka parashtruar padi ndaj Policisë së Kosovës 

me qëllim të anulimit  vendimeve të komisionit të brendshëm disiplinor ... datë 04.09.2019 me 

të cilin vendim tani paditëses i është shqiptuar masa disiplinore “Ndalesë në pagë 25% për 2 

muaj nga paga bruto” e ndaj të cilit paditësja ka ushtruar ankesë mirëpo me vendimin ... 

Komisionit për Ankesa e ka refuzuar si të pa bazë ankesën e paditëses dhe ka lënë në fuqi 

Vendimin e Komisionit të Brendshëm Disiplinor nr.... edhe  në shqyrtimin kryesor ka deklaruar 

se mbetet në tërësi pranë padisë dhe kërkesëpadisë së parashtruar duke theksuar se tërë 

procedura disiplinore është  mbajtur jashtë afateve të parapara përkatësisht ndërmarrja e 

veprime sipas rregullave dhe rregulloreve të paditurës në tersi është parashkruar. Në fjalën 

përfundimtare ndër të tjera  thekson  se për pretendimet e palës së paditur, paditësja  në 

procedurë penale është liruar me aktgjykim të formës penale. Propozon që të aprovohet kërkesë 

padia si e bazuar. Ka kërkuar shpenzime procedurale të specifikuar në fjalën përfundimtare të 

dorëzuar në gjykata.  
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 Shqyrtimin e datës 22.08.2019, gjykata e ka mbajtur në mungesë të palës së paditur, 

ngase nga shkresat e lëndës vërtetohet se e paditura është thirrur në rregull, mungesën nuk e ka 

arsyetuar, andaj gjykata ka vendosur konform nenit 423.4 të LPK-së 

 

 E autorizuara e të paditurës në përgjigje në padi  e ka kontestuar në tersi kërkesëpadinë 

e paditëses si të pa lejuar, me pretendim se  se padia e parashtruar në gjykatë është e pas 

afatshme,  në parashtresën e datës 08.08. 2019  ka deklaruar se mbetet në tërësi pranë 

përgjigjes së dhënë në padi, me theksime se kërkesëpadia e paditëses është kërkesë e pa lejuar 

me ligj pasi që me ligjin e punës nr.03/L-212 në neni 79 Mbrojtja e punësuarit në gjykatë, ku: 

Çdo i punësuar i cili nuk është i kënaqur me vendimin me të cilin mendon se i janë shkelur të 

drejtat e tij, ose nuk merr përgjigje brenda fatit nga neni 78 paragrafi 2 të këtij ligji, në afatin 

vijues prej 30 ditësh mund të inicioj kontest pune në Gjykatën  Kompetente. E paditua thekson 

se paditësja vendimin e atakuar e ka pranuar me datë 23.10.2018 ndërsa padia në gjykatë është 

ushtruar më datë 23.11.2018. Andaj gjykatës i ka propozuar që të refuzohet si e pabazuar 

kërkesëpadia- si të pas afatshme. Shpenzimet procedurale nuk i ka kërkuar. 

 

 Në këtë drejtim gjykata për vlerësimin e drejtë të kësaj çështje juridike, ka bërë 

administrimin dhe vlerësimin e këtyre provave: leximin e vendimit të Komisionit të brendshëm 

disiplinor ... i datës 04.09.2018; leximin e Vendimit të Komisionit për ankesë me nr. ... datë 

18.10.2018; leximin e aktgjykimit penal me P.nr.124/2012 i datës 09.06.2017.  

 

Gjykata pas vlerësimit të pohimeve te palëve ndërgjyqës dhe provave te nxjerra në 

kuptim të nenit 7.1 dhe nenit  8 të Ligjit të Procedurës Kontestimore (LPK), me kujdes dhe me 

ndërgjegje ka çmuar çdo provë veç e veç dhe të gjitha ato së bashku, ka gjetur se kërkesëpadia 

e paditëses është e pa bazuar 

 

Me leximin e vendimit të Komisionit të brendshëm disiplinor ... i datës 04.09.2018, 

gjykata ka konstatuar se punonjës së policisë F.R është shqiptuar masën disiplinore “Ndalesë 

në pagë 25% për 2 muaj nga paga bruto” pasi që komisioni ka gjetur se e njëjta është shpallur 

fajtor për shkak kryerjes së shkeljes disiplinore të parapara me Kreu II Sjellje e rëndë 

diskredituse neni 5 pika 5.7 dhe pika 5.12 të Udhëzimi Administrativ 15-2018 - Për llojet e 

shkeljeve të rënda dhe të lehta disiplinore në Policinë e Kosovës- 

 

Me leximin e vendimit të Komisionit për ankesë me nr. ... datë 18.10.2018, gjykata ka 

konstatuar se ankesa e F.R është refuzuar si e pa bazuar dhe ka ngelur në fuqi Vendimi i 

komisionit të Brendshëm disiplinor nr.... datë 04.09.2018.  

 

 Me leximin aktgjykimit penal me P.nr.124/2012 i datës 09.06.2017 gjykata konstaton 

se paditësja është liruar nga akuza për veprën penale  të rrëmbimit të personit nga neni 159  

par.2 lidhur me par 1 të ndihmës e lidhur me neni 25 par.2 të KPRK-së. 

  

Pas shqyrtimit dhe analizimit të provave të administruara, gjykata erdhi në përfundim 

se e paditura në përputhje me dispozitat ligjore në fuqi dhe me autorizimet të cilat burojnë nga 

ligji për Policisë  dhe  Udhëzimi administrativ 15-2008 Për llojet e shkeljeve të rënda dhe të 

lehta disiplinore në Policinë e Kosovës ka nxjerr Vendimin nr..... Komisioni i Brendshëm 

Disiplinor në  bazë të Udhëzimit administrativ 05/2017, neni 46   pika 1.2  ka shqiptuar masën 

disiplinore “ Ndalesë në pagë 25% për 2 muaj nga paga bruto” pasi që komisioni ka gjetur 

se punonjësja e policisë F.R është gjetur fajtore në kuptim të nenit   5 pika 1.7 dhe 1.14  të 

Udhëzimit Administrativ 15-2008  Për llojet e shkeljeve të rënda dhe të lehta disiplinore në 
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Policinë e Kosovës, “ Sjellja e rëndë diskreditueses  pika 1.8 Shoqërohet apo mban raporte të 

afërta me personat për të cilët ka njohuri apo sipas rrethanave të rastit është dashur të ketë 

njohuri se janë nën hetime apo janë shpallur fajtor për vepra të rënda penale , përpos rasteve 

ku punonjësit e policisë janë caktuar në detyrë në pajtim me legjislacioni në fuqi apo për shkak 

të lidhjeve të ngushta familjare me personat nën hetime apo të shpallur fajtorë neni 14 Sjellja e 

rëndë diskreditueses, pika 1.14  Sillet në mënyrë të tillë duke vënë hije të keqe apo të turpshme 

Policinë së Kosovës gjatë kryerjes së detyrës apo jashtë saj”. 

Pretendimet palës  së paditur se padita është paraqitur pas afatit ligjor gjykata i gjeti si 

të pa bazuar pasi që nga provat e paraqitura nga palët ndërgjyqëse pala  paditëse vendimin e 

Komisionit për Ankesa i policisë së Kosovës me nr. të lëndës ... të datës 18.10.2018 e ka 

pranuar me datë 24.10.2018 ndërsa padia është parashtruar pranë gjykatës më datë 23.11.2018 

në kuptim të nenit 126.2 të LPK-së “ Në qoftë se afati është caktuar me ditë përjashtohet nga 

llogaritja dita në të cilën ka filluar ngjarja ose koha nga e cila duhet të filloj afati, kështu që 

për fillimin e afatit merret dita e parë e ardhshme” andaj dita e parë që ka filluar të rrjedh afati 

për parashtrimin e padisë është 25.10.2018 me çka konstatohet se padia është parashtruar në 

ditën e 30 (tridhjetë) pas pranit pra më datë 23.11.2018. 

 

Gjykata gjeti si të pa bazuara edhe pretendimet e palës paditëses se procedura 

disiplinore është mbajtur jashtë afateve të parapara përkatësisht ndërmarrja e veprimeve 

disiplinore sipas rregulloreve të së paditurës janë parashkruar , ngase procedura disiplinore 

është iniciuar në vitin 2018, për veprime të ashtuquajtura inkriminuese më 2011, pasi që me 

asnjë dispozitë nuk është përcaktuar  afatet që  e ndalojnë zhvillim e procedura disiplinore e 

rrjedhimisht shqiptim e masës, njëheri gjykata konstaton  se me aktgjykimit P.nr.124/2012 të 

datës 09.06.2017 i  plotfuqishëm nga data  15.01.2018, ku tani paditësja është liruar nga akuza 

për veprën penale të rrëmbimit të personit nga neni 159 par.2 lidhur me para.1 të ndihmës e 

lidhur me neni 25 par.2 të Kodit Penal të Kosovës, gjykata vlerëson se norma juridike  për të 

cilën tani pala paditësja është liruar nga akuza inkriminon rrëmbimin e personit dhe ndihmën e 

ofruar për të kryer veprën penale, ndërsa në procedurë disiplinore tani paditëses i është 

shqiptuar  masa disiplinore Ndalesë në pagë 25% për 2 muaj nga paga bruto  pasi që 

komisioni i brendshëm i tani të paditurës ka gjetur se tani paditësja  me veprimet e saj ka bërë 

shkelje të parapara me neni 5 pika 1.7 dhe pika 12 të Udhëzimi administrativ 05-2008 të MPB-

së   “ shoqërim me personin nën hetim ...dhe ..e ka vënë  hije të keqe apo të turpshme Policinë e 

Kosovës” sjellje të cilat paraqesin bazë për shqiptimin e masës disiplinore  andaj, gjykata 

konstaton se vepra penale për të cilin është liruar nga akuza tani paditësja dhe masa disiplinor e 

shqiptuar paditëses paraqesin dy gjendje të ndryshme juridike.  

 

Nga të lartcekurat, gjykata erdhi në përfundim se veprimet e të paditurës Policia e 

Kosovës, kanë qenë të drejta dhe se në rastin e shqiptimi i masës disiplinore Ndalesë në pagë 

25% për 2 muaj nga paga bruto është bërë konform ligjit.  

  

 Vendimi mbi shpenzimet procedurale është marrë konform nenit 450 të LPK-së, pasi që 

pala e paditur nuk i kërkoi të njëjtat.  
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 Nga të lartcekurat, gjykata vendosi si në dispozitiv të këtij aktgjykimi, konform nenit 

143 të LPK-së. 

  

 

GJYKATA THEMELORE NE PRIZREN 

Departameni i Pergjithshem 

C.nr.1797/18, me datë 22.08.2019 

 

 

 

B. profesional,                                                              Gj y q t a r i,                                   

Jeton Nezaj                                                               Gëzim Shehu 
 

 

 

 KËSHILL JURIDIKE: Kundër këtij aktgjykimi pala e pakënaqur ka të drejtë ankesë 

në afat prej 7 ditëve nga dita e pranimit të të njëjtit, Gjykatës së Apelit në Prishtinë, nëpërmjet 

kësaj gjykate. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


