
 
 

 
REPUBLIKA E KOSOVËS / REPUBLIKA KOSOVA 

 

CML.nr.2/2021 

GJYKATA SUPREME E KOSOVËS, në kolegjin e përbërë nga gjyqtarët Muhamet Rexha, 

kryetar i kolegjit, Zenel Leku dhe Nenad Lazic, anëtar të kolegjit, në çështjen juridike 

kontestimore të paditësit D. Rr. nga S., të cilin sipas autorizimit e përfaqëson Agon Rrecaj, 

avokat nga P.a, kundër të paditurës Ministria e Punëve të Brendshme – Policia e Kosovës, e 

përfaqësuar nga Avokatura Shtetërore, për shkak të kthimit në vendin e punës dhe 

kompensimin e pagave, duke vendosur sipas kërkesës për mbrojtje të ligjshmërisë të 

paraqitur nga Prokurori i Shtetit, kundër aktvendimit të Gjykatës së Apelit, Ac.nr.4181/20 të 

datës 19.10.2020, në seancën e kolegjit të mbajtur më datë 04.10.2022, mori këtë:  

 

A K T V E N D I M 

 

Refuzohet e pa bazuar kërkesa për mbrojtjen e ligjshmërisë e Prokurorit të Shtetit të Kosovës, 

e paraqitur kundër aktvendimit të Gjykatës Themelore në Prishtinë C.nr.2751/17, i datës 

30.07.2020 dhe aktvendimit të Gjykatës së Apelit të Kosovës, Ac.nr.4181/20 i datës 

19.10.2020.    

A r s y e t i m 

Me aktgjykimin e Gjykatës Themelore në Prishtinë, Departamenti i Përgjithshëm 

C.nr.2751/17, të datës 11.03.2020, në pikën I të dispozitivit është aprovuar e bazuar 

kërkesëpadia e paditësit D.Rr. nga S. Në pikën II të dispozitivit janë anuluar si të paligjshme 

vendimi i të paditurës Ministria e Punëve të Brendshme Policia e Kosovës, Vendimi i 

Komisionit të Brendshëm disiplinor i datës 07.06.2017, si dhe vendimi i Komisionit për 

ankesa i Policisë së Kosovës nr. ..., i datës 06.07.2017, përmes të cilëve paditësit i është 
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ndërprerë marrëdhënia e punës. Në pikën III të dispozitivit është detyruar e paditura Ministria 

e Punëve të Brendshme - Policia e Kosovës, që paditësin D. Rr., ta kthej në punë në pozitën 

paraprake punonjës i Policisë së Kosovës në Njësinë Rajonale të Komunikacionit Rrugor - 

Mitrovicë e Jugut, me të gjitha të drejtat nga marrëdhënia e punës, si dhe kompensimin e të 

ardhurave nga marrëdhënia e punës dhe atë 50% të pagës, nga data 01.01.2017 deri me 

30.06.2017, kurse pagën e plotë nga data 01.07.2017 e deri më datë 30.11.2019 shumën e 

përgjithshme neto prej 15,632.14 €, në emër të kontributit pensional të paguaj shumën prej 

869.59 € si dhe në emër të tatimit të paguaj shumën prej 890.14 €, me kamatë vjetore prej 8 

% duke filluar nga dita e nxjerrjes së aktgjykimit gjegjësisht prej datës 11.03.2020 e deri në 

pagesën definitive në afat prej 7 ditësh pas pranimit të këtij aktgjykimi, nën kërcënim të 

përmbarimit të detyrueshëm. Ndërsa në pikën IV të dispozitivit është detyruar e paditura 

Ministria e Punëve të Brendshme - Policia e Kosovës, që paditësit t'ia paguajë shpenzimet 

procedurale në shumën prej 867 € në afat prej 7 ditësh pas pranimit të këtij aktgjykimi, nën 

kërcënim të përmbarimit të detyrueshëm.  

Me aktvendimin e Gjykatës Themelore në Prishtinë C.nr.2751/17, të datës 30.07.2020, është 

hedhur si të pa afatshme ankesa e të paditurës Ministria e Punëve të Brendshme-Policia e 

Kosovës, përfaqësuar nga Avokatura Shtetërore, e parashtruar me datë 15.06.2020 ndaj 

aktgjykimit C.nr.2571/17 të datës 11.03.2020.  

Gjykata e Apelit e Kosovës me aktvendimin Ac.nr.4181/20, të datës 19.10.2020, e ka 

refuzuar si të pa bazuar ankesën e të autorizuarës së të paditurës Ministria e Punëve të 

Brendshme-Policia e Kosovës, ndërsa e ka vërtetuar aktvendimin e Gjykatës Themelore në 

Prishtinë - Departamenti i Përgjithshëm, C.nr.2751/17, datë 30.07.2020. 

Kundër këtij aktvendimi Prokurori i Shtetit me kohë ka paraqitë kërkesë për mbrojtje të 

ligjshmërisë për shkak të shkeljeve esenciale të dispozitave të procedurës kontestimore nga 

neni 247 paragrafi 1 pika a), lidhur më nenin 182 paragrafi 2, pika i) të Ligjit për Procedurën 

Kontestimore (LPK), me propozim që të aprovohet kërkesa për mbrojtje të ligjshmërisë dhe 

të prishet aktvendimi i Gjykatës Themelore në Prishtinë C.nr.2751/17 i datës 30.07.2020 dhe 

aktvendimi i Gjykatës së Apelit të Kosovës në Prishtinë Ac.nr.4181/20 i datës 19.10.2020, 

dhe çështja t’i kthehet Gjykatës së Apelit në rivendosje.  
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Në kuptim të dispozitës së nenit 250 të LPK-së, gjykata ka caktuar seancën 

dëgjimore/seancën e kolegjit për të cilën është njoftuar Prokurori i Shtetit dhe palët në 

procedurë, prezent ishin përfaqësuesit e palëve ndërsa ka munguar Prokurori i Shtetit, i cili 

ka qenë i njoftuar në mënyrë të rregullt. 

Në seancën e kolegjit i autorizuari i paditësit  avokati Agon Rrecaj ka deklaruar se mbetemi 

në tërsi pranë përgjigjes në kërkesë për mbrojtje të ligjshmërisë të dorëzuar me datë 

20.01.2021 dhe i ka propozuar Gjykatës Supreme të Kosovës që ta refuzoj në tërësi si të 

pabazuar kërkesën për mbrojtje të ligjshmërisë të prokurorit të Shtetit duke konsideruar se 

kërkesa është paraqitur në kundërshtim me nenin 247 paragrafi 2 të LPK-së, për shkak se e 

njëjta i referohet në tërësi gjendjes faktike, ndërsa sipas kësaj dispozite kërkesa për mbrojtje 

të ligjshmërisë nuk mund të paraqitet mbi këtë bazë. 

 

Në seancën e kolegjit i autorizuari i të paditurës ka deklaruar se e mbështet kërkesën për 

mbrojtjen e ligjshmërisë të Prokurorit të Shtetit dhe shton se në bazë të librit të postës i cili 

mbahet në Avokaturën Shtetërore, ankesa është ushtruar brenda afatit ligjor, që dëshmohet 

nga fletorja të cilën e mban pala e paditur e me të cilën bëhet dërgimi i shkresave në postë, 

duke pretenduar se si datë e saktë e dorëzimit të ankesës në postë duhet të merret data 

11.06.2020 e cila është shënuar në pjesën e sipërme të faqes së fletores.   

Gjykata Supreme e Kosovës, në kuptim të nenit 251 të LPK-së, shqyrtoi kërkesën e 

Prokurorit të Shtetit për mbrojtje të ligjshmërisë, dhe gjeti se: 

Kërkesa e Prokurorit të Shtetit për mbrojtje të ligjshmërisë është e pabazuar.  

Gjykata Supreme për të vendosur lidhur me kërkesën për mbrojtjen e ligjshmërisë fillimisht 

i është referuar shkaqeve mbi bazën e të cilave mund të paraqitet ky mjet juridik i 

jashtëzakonshëm. Me dispozitën e nenit 247 paragrafi 1, përcaktohet se: “ Prokurori publik 

mund ta ngrejë kërkesën për mbrojtjen e ligjshmërisë: a) për shkak te shkeljeve esenciale të 

dispozitave të procedurës kontestimore, në qoftë se shkelja ka të bëjë me kompetencën 

territoriale, po qe se gjykata e shkallës së parë e ka nxjerrë aktgjykimin pa seancë kryesore, 

kurse e ka pasur detyrë ta mbajë seancën kryesore, po qe se është vendosur për kërkesën, 

rreth së cilës kontestimi është në vazhdim, apo në qoftë se në kundërshtim me ligjin, është 

përjashtuar publiku në seancën kryesore; b) për shkak të aplikimit të gabueshëm të së drejtës 
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materiale” Nga përmbajtja e nenit të sipërcituar mund të përfundohet se kërkesa për 

mbrojtjen e ligjshmërisë mund të paraqitet duke u kufizuar vetëm në disa shkelje me 

specifike që mund të shërbejnë si arsye, andaj me interpretimin e dispozitës së mësipërme 

nuk mund të flitet për kërkesë që ka të bëj me shkeljet esenciale sipas nenit 182 te LPK-së. 

Pra, për parashtrimin e kërkesës për mbrojtje të ligjshmërisë nuk mund të merren arsyet të 

cilat nuk ceken në mënyrë eksplicite në ligj. 

Në anën tjetër, është pretenduar nga prokurori dhe pala e paditur se ankesa është ushtruar 

brenda afatit ligjor në postë, konkretisht me datë 11.06.2020, mirëpo Gjykata Supreme e 

Kosovës vlerëson se në lidhje me afatin e paraqitjes së ankesës, nuk mund të merret si datë 

data e shënuar me dorë në fletoren që e mban e paditura, mirëpo si datë e saktë merret data e 

dorëzimit të ankesës në postë data 15.06.2020, nga të cilat prova rezulton se ankesa është 

paraqitur jasht afatit ligjor, ashtu siç me të drejtë është konstatuar nga gjykatat e instancës 

më të ulët.  

Marrë parasysh këtë që u tha më lart, Gjykata Supreme e Kosovës vlerëson se kërkesa për 

mbrojtjen e ligjshmërisë e paraqitur nga Prokurori i Shtetit nuk ka mbështetje ligjore dhe 

është në kundërshtim me dispozitën e nenit 274 paragrafi 1(a) i LPK-se, marrë parasyshë që 

shkeljet e deklaruara në kërkesë (Neni 182.2, pika i ) nuk paraqesin arsye ligjore për të pasë 

të drejtë me paraqit kërkesë për mbrojtjen e ligjshmërisë.  

Sipas arsyeve të sipërtheksuara më lart, në pajtim me dispozitat nga nenet 251 dhe 247 të 

LPKsë, si dhe nenit 245 të LPK-së, u vendos si në dispozitiv të këtij aktvendimi.  

GJYKATA SUPREME E KOSOVËS-PRISHTINË 

CML.nr.2/2021, më datë 04.10.2022 

 

                                                                                                       Kryetari i kolegjit, gjyqtari 

            Muhamet Rexha 

 


