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GJYKATA E APELIT E KOSOVËS, si gjykatë civile e shkallës së dytë, në kolegjin e 
përbërë nga gjykatësit Makifete Saliuka, kryetare e kolegjit, dhe Kujtim Pasuli e Nenad 
Llaziq, anëtarë, në çështjen kontestimore të paditësve A.I. nga ...., L.B nga ..., H.M. nga 
..., L.B. nga ..., D.H. nga ..., R.R nga ...., V.SH. nga ..., T.N. nga ... dhe A.P. nga ..., të cilët i 
përfaqëson me autorizim F.L., avokat nga firma e Avokatisë “NN” në Prishtinë, kundër 
të paditurës Ministria e Punëve të Brendëshme e Republikës së Kosovës – Inspektorati 
Policor i Kosovës, me përfaqësuesen e autorizuar N.A. nga Prishtina, nga Avokatura 
Shtetërore e Republikës së Kosovës, për anulimin e vendimit me të cilin është anuluar 
procedura e rekrutimit për pozitat inspektor/hetues, duke vepruar sipas ankesës së 
paditurës, të ushtruar kundër Aktgjykimit të Gjykatës Themelore në Prishtinë,  C.nr. 
321/2018, i datës 09.03.2018, në seancën e mbajtur me datën 22.8.2018, mori këtë:  
              
 

A K T GJ Y K I M 
 
 
I. REFUZOHET ankesa e të paditurës Ministria e Punëve të Brendshme e Republikës së 
Kosovës-Inspektorati Policor i Kosovës, dhe VËRTETOHET Aktgjykimi i Gjykatës 
Themelore në Prishtinë,  C.nr.321/2018, i datës 09.03.2018, në pjesën miratuese të 
kërkesëpadisë së paditësve, si në paragrafin I dhe IV të dispozitivit të tij. 
  
 II. Ky aktgjykim i shkallës së parës, në paragrafin II dhe III të dispozitivit të tij, mbetet i 
pashqyrtuar, i tillë çfarë është. 
 
                                                                     A r s y e t i m 
 
 
Gjykata e shkallës së parë, me aktgjykimin e goditur, paragrafin I të dispozitivit të tij, e ka 
MIRATUAR NË TËRËSI SI TË BAZUAR kërkesëpadinë e paditësve, A.I., L.B, H.M., L.B., D.H., R.R, 
V.SH., T.N. dhe A.P.,  kundër të paditurës Ministria e Punëve të Brendshme e Republikës së 
Kosovës – Inspektorati Policor i Kosovës, duke e ANULUAR vendimin e Kryeshefit Ekzekutiv të 
Inspektoratit Policor të Kosovës, i datës 29.12.2017. 
 
Me paragrafin II, KONSTATOHET se paditësit, si propozues të masës së përkohshme të sigurimit e 
kanë tërhequr propozimin e tyre për caktimin e masës së përkohshme kundër të paditurit, si 
kundër-propozues. 
 
Me paragrafin III, KONSTATOHET se paditësit e kanë tërhequr padinë e tyre kundër te paditurës 
lidhur me kompensimin e pagave të papaguara për kohën nga data 20.12.2017 e deri në kthimin e 
tyre në punë.  
 
Ndërkaq, me paragrafin IV, DETYROHET e paditura që ta vazhdoj  procedurën e rekrutimit si dhe 
t’iu kompensojë paditësve shpenzimet e procedurës në shumë prej 810 €, të gjitha  këto në afat 
prej 7 ditësh nga dita e marrjes së këtij aktgjykimi.  
 



Kundër këtij aktgjykimi, në pjesën miratuese të tij, në afat ligjor, ka ushtruar ankesë e 
paditura, për shkak të shkeljeve esenciale të dispozitave të procedurës kontestimore, 
vërtetimit të gabuar dhe jo të plotë të gjendjes faktike dhe zbatimit të gabuar të së 
drejtës materiale,  duke theksuar faktin se padia e paditësve është edhe e pa(s)afatshme, 
Sipas të paditurës,  procedura e rekrutimit për pozitat inspektor/hetues, sipas 
Konkursit të të paditurës, i datës 24.07.2017, është dashur të anulohet  gjithsesi për 
shkak se ajo në tërësi ka qenë e përfshirë me shkelje të ndryshme të identifikuara edhe 
në Raportin e Auditimit, të bërë nga Njësia e Auditimit të Brendshëm e të paditurës, 
nga data 06.11.2017 deri me 22.11.2017, prandaj Kryeshefi Ekzekutiv i IPK-së, sipas 
përgjegjësive që ka me Udhëzimin Administrativ (MPB) nr. 01/2017 për Procedurat 
lidhur me kushtet e punësimit dhe të punës për punëtorët e IPK-së,  është dashur të 
marrë Vendimin e datës 29.12.2017 për anulimin e procedurës aktuale, me propozim që 
aktgjykimi i goditur të ndryshohet në favor të pretendimeve të saj ankimore duke lënë 
në fuqi këtë vendim të kontestuar nga paditësit, që e paditura të vazhdoj procedurën 
për rishpalljen e konkursit për pozitat aktuale, ose i njëjti të prishet dhe lënda t’i kthehet 
gjykatës së shkallës së pare ne rigjykim.  
 
Paditësit me përgjigjen në ankesë, përmes të autorizuarit të tyre, i konsiderojnë si të pa 
bazuara dhe të pa argumentuara me asgjë pretendimet ankimore të të paditurës, për 
faktin së aktgjykimi i goditur nuk është i përfshirë me kurrfarë shkelje të dispozitave të 
procedurës kontestimore, se drejtë dhe në mënyrë të plotë është vërtetuar gjendja 
faktike, gjë që ka rezultuar edhe me zbatimin e drejtë të së drejtës materiale, me 
propozim që ankesa e të paditurës të refuzohet ndërsa aktgjykimi i goditur të 
vërtetohet. 
 
Gjykata e Apelit pas vlerësimit të shkresave të lëndës, aktgjykimit të goditur dhe 
pretendimeve ankimore të së paditurës, në kuptim të dispozitës së nenit 194 të LPK-së,  
gjeti se: 
 
Ankesa e të paditurës  është e pabazuar. 
 
Nga shkresat e lëndës vërehet se, 9 (nëntë) paditësit  me padinë e tyre të datës 2.2.2018,  
fillimisht, kanë kërkuar që të anulohet si jo ligjor Vendimi i të paditurës përkatësisht i 
Kryeshefit Ekzekutiv të Inspektoratit Policor të Kosovës, i datës 29.12.2017, me të cilin 
është anuluar procedura e rekrutimit të kandidatëve për pozitat inspektor/hetues, për 
17 vende të lira, sipas Konkursit të të paditurës i datës 24.07.2017, si dhe të detyrohet e 
njëjta që me paditësit ta vazhdoj procedurën aktuale për ti nënshkruar kontratat e 
punës me të njëjtit, duke kërkuar edhe kompensimin e pagave të pa paguara nga data 
29.12.2017 e deri në kthimin e tyre në punë, me kamatë vonesë ligjore nga dita e 
ushtrimit të padisë e deri në pagesën definitive. 
 
Me padinë e tyre, paditësit kanë propozuar edhe caktimin e masës (përkohshme) të 
sigurimit, me të cilën do t’i ndalohej të paditurës që të shpallë proces të ri të rekrutimit 
për pozitat inspektor/hetues, të përfshira në konkursin e mëparshëm, deri në vendosjen 
meritore të çështjes së tyre. 
 



Në ndërkohë, gjatë shqyrtimit të çështjes nga gjykata e shkallës së parë, paditësit kanë 
bërë tërheqjen e padisë së tyre në pjesën ku kanë kërkuar kompensimin e pagave të pa 
paguara nga data 29.12.2017 e deri në kthimin e tyre në punë, me kamatë vonesë ligjore  
si dhe tërheqjen e propozimit të tyre për caktimin e masës (së përkohshme) të sigurimit, 
në përmbajtjen e lartcekur.  
 
Gjykata e shkallës së parë, pas vlerësimit të deklaratave të ndërgjyqësve, fakteve 
jokontestuese në mes tyre  dhe provave të cilat gjenden në shkresat e lëndës dhe kanë të 
bëjnë me çështjen konkrete juridike, merr aktgjykimin e goditur me të cilin e miraton në 
tërësi  si të bazuar kërkesëpadinë e paditësve, ashtu siç figuron në dispozitivin e tij, me 
arsyetim se, me rastin e marrjes së Vendimit të datës 29.12.2017, Ministri i Punëve të 
Brendshme dhe Kryeshefi Ekzekutiv të IPK-së, kanë tejkaluar autorizimet dhe 
kompetencat e veta ligjore, duke anuluar tërë procedurën për përzgjedhjen e 
kandidatëve për pozitat inspektor/hetues, sipas Konkursit të datës 24.07.2017, në fazën 
finale të tij, duke e anuluar vendimin e kontestuar nga paditësit - si vendim arbitrar dhe 
jo ligjor. 
  
Qëndrimin juridik dhe përfundimin logjik të gjykatës së shkallës së parë  në tërësi e 
pranon edhe kjo gjykatë, si gjykatë e shkallës së dytë,  sepse aktgjykimi i goditur nuk 
është përfshirë me kurrfarë shkelje qenësore të dispozitave të procedurës kontestimore 
të përcaktuara me nenin 182 të LPK-së, (në të cilat pretendon e paditura por që nuk i ka  theksuar 

se cilat janë ato), e as me shkelje tjera nga neni 182 par. 2 pika b), g), j), k) dhe m)  të LPK-
së, për të cilat gjykata e shkallës së dytë, kujdeset sipas detyrës zyrtare në kuptim të 
nenit 194 të këtij LPK-së. Aktgjykimi i goditur nuk është kontradiktor dhe përmban 
arsye të mjaftueshme faktike e juridike mbi faktet vendimtare, i cili përmban edhe 
dispozitiv të saktë dhe të kuptueshëm, si i tillë edhe i përshtatshëm për përmbarim, 
prandaj i njëjti në pjesën miratuese të kërkesëpadisë së paditësve, si në paragrafin I dhe 
IV të dispozitivit të tij  -   vërtetohet.  
 
Gjykata e Apelit vlerëson se, edhe gjendja e vërtetuar faktike nga gjykata e shkallës së 
parë mbi bazën e provave të administruara, nuk mund të vëhet në dyshim me 
pretendimet ankimore të të paditurës, sepse në këtë rast është krijuar pasqyra reale e 
çështjes konkrete juridike sipas padisë së paditësve, mbi të cilën bazë, drejtë është 
zbatuar  edhe e drejta materiale, që ka rezultuar me miratimin e kërkesëpadisë së 
paditësve. 
  
Nga shkresat e lëndës kuptohet se nëntë paditësit, me emra si më lartë,  kanë aplikuar 
për pozitat inspektor/hetues,  sipas Konkursit të publikuar të të paditurës, i datës 
24.07.2017, me të cilin janë shpallë të lira 17 (shtatëmbëdhjetë) vende të lira të punës. Të 
njëjtit, i janë nënshtruar procedurës së rekrutimit, duke ju nënshtruar testimit me 
shkrim, testimit fizik, testimit mjekësor-psikologjik, intervistimit..., gjë që në fund ka 
rezultuar me përfshirjen e tyre në Listën përfundimtare të të paditurës, e datës 
3.11.2017, (shih Prova nr. 8),  si kandidat të përzgjedhur, me emrat dhe rendin si në vijim:   
 
 
- A.I. nga ... - i pari në këtë listë, me 96.5 pikë të përgjithshme;  
- L.B nga ... - i treti, me 87.3 pikë;  



- H.M. nga ... – i katërti, me 87 pikë;  
- L.B. nga .... – i pesti, me 85.8 pikë;  
- D.H. nga ... – i gjashti, me 85 pikë;  
- R.R nga ... – i shtati, me 84.6 pikë; 
- V.SH. nga ... – i teti, me 84 pikë;  
- T.N. nga ... – i dymbëdhjeti, me 80.6 pikë dhe  
- A.P. nga ...-  i gjashtëmbëdhjeti, me 78 pikë. 
 
Nga shkresat e lëndës, po ashtu, kuptohet së në ditët në vijim, gjegjësisht me datën 
6.11.2017, kur paditësit, si kandidat të përzgjedhur, kanë qenë të ftuar nga Divizioni për 
Burime Njerëzore i IPK-së, për të nënshkruar kontratat individuale të punës, si akt final 
me të cilin do ta fitonin statusin e punëtorëve të të paditurës, ata këtë ditë janë 
lajmëruar te e paditura, por që janë lajmëruar se  nënshkrimi i kontratave të tyre të 
punës - pezullohet, sipas kërkesës së Ministrit të Punëve të Brendshme aso kohe F. S., 
nga arsyeja se ka pasur ankesa të shumta nga kandidatët e pakënaqur në lidhje me 
procesin e rekrutimit për pozitat insoektor/hetues. Më pas, Ministri ka kërkuar nga 
Kryeshefi Ekzekutiv i IPK-së, atëherë H. M., anulimin e tërë procedurës së rekrutimit të 
kandidatëve për pozitat e lartcekura, gjë që është realizuar me  Vendimin e kontestues 
të Kryeshefit... nr. 01-112-2754, i datës 29.12.2017.  
 
Nga ana tjetër, pikërisht me datën 6.11.2017, e paditura ka angazhuar Njësinë  e 
Auditimit të Brendshëm të saj, për të bërë  auditimin lidhur me identifikimin e 
parregullësive eventuale me të cilat është përfshirë procesi i përzgjedhjes së 
kandidatëve për pozitat inspektor/hetues, e që ky auditim fillon me datën 06.11.2017 
dhe përfundon me datën 22.11.2017 (shih Raportin e Auditimit), dhe rezulton me raportin 
e tij, ku si parregullësi e të paditurës, është identifikuar fakti se ajo në vend të 17 
kandidatëve, në listën përfundimtare ka përfshirë 18 kandidatë, përkundër asaj se  me 
konkurs ka publikuar vetëm 17 pozita të lira, në çka e paditura thirret edhe në 
pretendimet e saj ankimore duke u arsyetuar për marrjen e vendimit të kontestuar nga 
paditësit.   
 
Gjykata e shkallës së dytë, njësoj sikur gjykata e shkallës së parë, vlerëson se e paditura 
në mënyrë arbitrare ka anuluar në tërësi procedurën aktuale të rekrutimit të 
kandidatëve për pozitat e lartcekura, me Vendimin  e saj nr. 01-112-2754/1, i datës 
29.12.2017, të cilit i mungon baza juridike, i mungon në tërësi arsyetimi e pa kurrfarë 
argumente, bashkë me këshillën juridike, e që e drejta për një vendim të arsyetuar, 
përbën parim të përgjithshëm të KEDNJ, që mbron individët nga arbitrariteti. 
 
Me Ligjin nr. 03/L-231 për Inspektoratin Policor të Kosovës përcaktohet misioni, 
organizimi, funksionimi, detyrat dhe përgjegjësit e këtij Inspektorati (neni 1), si 
institucion i depolitizuar dhe insititucion ekzekutiv në kuadër të Ministrisë së Punëve 
Brendshme, i pavarur nga Policia e Kosovës dhe në varësi të drejtpërdrejtë të Ministrit 
(neni 6, paragrafi 2).  
 
Me nenin 10 paragrafi 1 të Ligji për IPK, parashihet se, IPK funksionon nën autoritetin e 
Ministrit dhe nën kontrollin dhe mbikëqyrjen e Kryeshefit të IPK-së, e që autoriteti i 
Ministrit nuk përfshin menaxhimin operacional të IPK-së, gjë që mbetet përgjegjësi e 



Kryeshefit Ekzekutiv të IPK-së, si autoritet ekzekutiv dhe autoritet më i lartë 
administrativ, teknik dhe operacional i IPK-së, në kuptim të nenit 12 të këtij ligji, në 
kompetencë të të cilit bie edhe organizimi dhe punësimi i personelit, nxjerrja e 
udhëzimeve administrative dhe marrja e vendimeve për çështjet që i përkasin 
funksioneve të IPK-së. 
 
Nga ana tjetër, e paditura me Udhëzimin Administrativ nr. 1/2017, për Procedurat 
lidhur me kushtet e punësimit dhe të punës për punëtorët e IPK-së, neni 48, paragrafi 5 
i tij, ka  paraparë të  drejtën në ankesë të kandidatëve në një procedurë rekrutimi, e që 
ankesat e kandidatëve të pakënaqur trajtohen nga komisioni përkatës i cili themelohet 
nga Kryeshefi Ekzekutiv, e nuk trajtohen nga Ministri. 
 
Ministri, nëse vërtetë ka pasur ankesa të kandidatëve të pakënaqur konkurrues, ka 
pasur mundësi  që të kërkoj shqyrtimin e të njëjtave nga komisioni përkatës, i themeluar 
nga  Kryeshefi Ekzekutiv, në kuptim të dispozitave të  Udhëzimit Administrativ nr. 
1/2017, e jo të marrë iniciativën dhe të kërkoj që Kryeshefi Ekzekutiv të IPK-së, ta 
anulojë tërë procesin e rekrutimit në të cilin kanë marrë pjesë edhe paditësit, i cili edhe 
ka marrë vendim konkret i cili  kontestohet nga paditësit në këtë procedurë 
kontestimore. 
 
Me këto veprime Ministri, sikurse  edhe Kryeshefi Ekzekutiv, kanë tejkaluar 
autorizimet dhe kompetencat e veta në kuptim të dispozitave të Ligjit për IPK, që ka 
rezultuar me marrjen e Vendimit nr, 01-112-2754/1, i datës 29.12.2017, me të cilin në 
mënyrë arbitrare është anuluar procesi i përfunduar për rekrutimin dhe përzgjedhjen e 
kandidatëve, për pozitën inspektor/hetues, në fazën finale të tij, në mesin e të cilëve 
kanë qenë edhe paditësit. 
 
Punëdhënësit, ex offitio, kanë autorizim që të anulojnë vetëm konkurset e tyre dhe atë 
vetëm për shkaqe të arsyeshme, si p.sh. kur konkursi nuk është në pajtim me kushtet e 
parapara me aktet e brendshme normative të tyre, kur nuk paraqiten kandidatë të 
mjaftueshëm për vendin e publikuar të punës, kur kandidatët e paraqitur nuk i 
plotësojnë kushtet e parapara me konkurs..., e asesi sipas detyrës zyrtare ta anulojnë një 
proces të tërë rekrutimi të punëtorëve në fazën finale të tij,  ashtu siç ka vepruar e 
paditura në këtë rast, gjë që do të mund të bëhej vetëm më vendim të komisionit 
përkatës të punëdhënësit, si organ i shkallës së dytë te ai, ose me vendim të gjykatës 
kompetente me rastin e vendosjes sipas ankesave – padive të kandidatëve të pakënaqur. 
 
Si rezultat, gjykata e shkallës së dytë vlerëson se, gjykata e shkallës së parë ka vendosur 
drejtë që ta anuloj si jo ligjor Vendimin kontestues  nr, 01-112-2754/1, i datës 29.12.2017, 
si vendim arbitrar, si i tillë edhe jo ligjor,   duke e detyruar të paditurën që ta vazhdoj 
procedurën e rekrutimit të të kandidatëve të përzgjedhur, deri në fazën përfundimtare, 
me çka pajtohet edhe kjo gjykatë, si gjykatë e shkallës së dytë. 
 
Gjykata e Apelit, po ashtu konsideron se është e pa drejtë që paditësit, si kandidatë të 
përzgjedhur, të bartin pasojat e dëmshme për shkak se ka pasur eventualisht ndonjë 
parregullsi në procesin e rekrutimit të kandidatëve për pozitat inspektor/hetues, e një 
nga ato në të cilën thirret  e paditura, se Auditori i saj, ka gjetur se, në listë të 



kandidatëve të përzgjedhur janë përfshirë 18 (tetëmbëdhjetë) kandidatë e jo 17 
(shtatëmbëdhjetë), aq sa janë kërkuar me konkurs. E paditura është ajo që e ka 
udhëhequr këtë proces e jo paditësit, e as kandidatët e tjerë të cilët gjenden në listën 
përfundimtare, prandaj ajo vet është dashur të kujdeset për mbarëvajtjen e procesit, e jo 
që për gabimet e saj të ndëshkohen të tjerët – pa fajin dhe përgjegjësinë e tyre. 
 
Gjykata e Apelit, si gjykatë e shkallës së dytë, me rastin e shqyrtimit të rregullsisë dhe 
ligjshmërisë së aktgjykimit te goditur, pati parasysh të gjitha pretendimet ankimore të 
të paditurës, të cilat u treguan si të pa suksesshme dhe pa ndikim në vendosjen ndryshe 
të kësaj çështjeje juridike, sikurse edhe pretendimin ankimor të saj, se padia e paditësve 
është e pa(s)afatshme,  sepse ata, sipas saj, nuk e kanë  respektuar afatin ligjor për 
ankesë të paraparë me nenin 78 të Ligjit të Punës.  
 
Gjykata e shkallës së parë ka konstatuar drejtë se padia e paditësve është e afatshme për 
shkak se ata me vendimin kontestues të Kryeshefit Ekzekutiv të të paditurës të datës 
29.12.2017, janë njoftuar në formë të shkruar, zyrtarisht, përmes postes elektronike (e-
mail), me datën 03.01.2018, (shih provën nr. 9/6), të cilin menjëherë me datën  4.1.2018 (shih 

Dëftesën e PTK-së për pranimin e dërgesës – prova nr.11/4), e kanë kontestuar me ankesë në 
Komisionin për shqyrtimin e ankesave te e paditura, por që nuk iu është kthyer 
kurrfarë përgjigje e formës së shkruar, e që nga kjo datë (4.1.2018), rrjedhë afati për 
paraqitjen e padisë në gjykatë, të cilën ata e kanë dorëzuar me datën 2.2.2018, çka do të 
thotë se e njëjta është ushtruar brenda afatit  të paraparë ligjor me nenin 78 lidhur me 
nenin 79 të Ligjit të Punës, prandaj edhe ky pretendim ankimor i të paditurës, tregohet 
si i pabazuar dhe i pa argumentuar me asgjë, si i tillë pa ndikim qenësor në vendosjen 
ndryshe të çështjes.  
  
Aktgjykim i shkallës së parës, në paragrafin II dhe III të dispozitivitt ë tij, mbetet i 
pashqyrtuar, i tillë çfarë – pasi që nuk është goditur nga asnjëri prej ndërgjyqësve. 
 
Gjykata e Apelit, për arsyet e dhëna, në pajtim me nenin 195 par. 1 pika d) të LPK-së, 
vendosi si në dispozitiv të këtij aktgjykimi.  
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