
              

REPUBLIKA E KOSOVËS / REPUBLIKA KOSOVA 

 

     Ac.nr.2343/19 

 

GJYKATA E APELIT E KOSOVËS NË PRISHTINË, në kolegjin e përbërë nga 

gjyqtarët Enes Mehmeti kryetar, Frosina Sylejmani dhe Nehat Idrizi anëtarë të kolegjit, në çështjen 

kontestimore të paditësit N.S. nga  Prishtina, të cilën me autorizim e përfaqëson B.B. nga Prishtina 

kundër të paditurës Drejtoria e Përgjithshme e Policisë së Republikës së Kosovës me seli në Prishtinë 

të cilën me autorizim e përfaqëson Ministria e Drejtësisë-Avokatura Shtetërore me përfaqësuesen 

N.K., në çështjen kontestimore për shkak të anulimit të vendimit, kthimin në vendin e punës, dhe 

kompensimin e diferencës së pagës, duke vendosur sipas ankesës së përfaqësueses të autorizuar të  të 

paditurës Drejtoria e Përgjithshme e Policisë së Republikës së Kosovës  të paraqitur kundër 

aktgjykimit të Gjykatës Themelore në Prishtinë, C.nr.3586/18,me datë 25.03.2019, në seancën e 

kolegjit të mbajtur me datë 18.11.2020, ka marrë këtë: 

 

                                                           A K T G J Y K I M 

REFUZOHET  si e pathemeltë ankesa e të paditurës Drejtoria e Përgjithshme e Policisë së 

Republikës së Kosovës me seli në Prishtinë, ndërsa Aktgjykimi i Gjykatës Themelore në Prishtinë, 

C.nr 3586/18 i datës 25.03.2019, VËRTETOHET. 

 

                                                            A r s y e t i m i  

Gjykata Themelore në Prishtinë, me aktgjykimin e atakuar C.nr 3586/18  , me datë 

25.03.2019  ka vendosur si vijon: 

 
“I. APROVOHET në tersi si e  bazuar, kërkesëpadia e paditësit N.S. nga Prishtina, dhe 

ANULOHET vendimi i Drejtorisë së Përgjithëshme  të Policisë së Republikës së Kosovës, me  

numër 07/1-01A/7447, i datës 17.10.2018, si i kundërligjshëm, me të cilën paditësi  nga pozita e  

Drejtori të Drejtorisë  për Hetimin e Krimeve Ekonomike dhe Korrupsionit është sistemuar për kohë 

të pacaktuar  në pozitën Zyrtar për Kontrollë të Kualitetit në Departamentin për kufi.. 

II.DETYROHET e paditura Drejtoria e Përgjithshme e Policisë së Republikës së Kosovës , me seli 

në Prishtinë, që paditësin N.S. nga Prishtina, t’a kthej në pozitën e mëparshme Drejtor në Drejtorin  

për Hetimin e Krimeve Ekonomike dhe Korrupsionit, me të njëjtat detyra  dhe përgjegjësi sikurse 

para marrjes se vendimit me numër 07/1-01A/7447, i datës 17.10.2018. 
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III.DETYROHET e paditura Drejtoria e Përgjithshme e Policisë së Republikës së Kosovës, me seli 

në Prishtinë, që paditësit  t’ia paguaj diferencën e pagës dhe të gjitha benificionet ligjore  ne shumën 

prej 761.80€ të pagës neto , si dhe detyrohet  në pagimin e shumës  prej 43.25€ në emër të Trustit 

Pensional   në emër të punëtorit , Trustin Pensional  në emër të punëdhënësit  në shumë prej 43.25€ 

si dhe tatimin në burim në Administratën Tatimore të Kosovës në shumë prej 59.98€, me kamat prej 

8%, në afatin pre 7 ditësh  nga marrja e këtij aktgjykimi, nën kërcenim të përmbarimit me detyrim . 

IV.DETYROHET e paditura Drejtoria e Përgjithshme  e Policisë së Republikës së Kosovës, me seli 

në Prishtinë, që në emër të shpenzimeve  të procedurës kontestimore , t’ia paguaj paditësit shumën 

prej 494.00€, në afatin prej 7 ditësh , nën kërcenim të përmbarimit  me detyrim.”  

 

Kundër këtij aktgjykimi e paditura në afat ligjor ka paraqitur ankesë, duke e atakuar të njëjtin 

për shkak të: shkeljeve esenciale të dispozitave të procedurës kontestimore, vërtetimit të gabuar dhe 

jo të plotë të gjendjes faktike, si dhe zbatimit të gabuar të së drejtës materiale, me propozim që 

gjykata e shkallës së dytë ta aprovoj ankesën e të paditurës, ta prish aktgjykimin e atakuar, dhe 

çështjen t'ia kthejë gjykatës së shkallës së parë në rigjykim, apo ta ndryshojë aktgjykimin e gjykatës 

së shkallës së parë ashtu që ta refuzojë kërkesëpadinë.  

 

Përgjigje në ankesë ka paraqitur paditësi duke propozuar gjykatës që ankesa e të paditurës  të 

refuzohet si e pabazuar dnërsa aktgjykimi i atakuar të vërtetohet. 

 

Gjykata e Apelit si gjykatë e shkallës se dytë, pas vlerësimit të pretendimeve ankimore lidhur 

me aktgjykimin e atakuar, në mbështetje të dispozitës të nenit 194 dhe 195,  të Ligjit për Procedurën 

Kontestimore (LPK), ka gjetur se: 

 

- Ankesa është e pathemeltë.  

 

Nga shkresat e lëndës rezulton se paditësi me datë 07.12.2018, në gjykatën e shkallës së parë 

ka paraqitur padi kundër të paditurës për anulimin e aktvendimit për sistemimin në vendin tjetër të 

punës dhe kompensimin e diferencave të pagës, me arsye sikurse në padi.  

 

Pretendimet e tij petitore paditësi i mbështet në rrethanën se e paditura në mënyrë të 

kundërligjshem ka cënuar të drejtat e tij nga marrëdhënia e punës kur me vendimin nr.07/1-01A/7447 

datë  17.10.2018 “Vendim për sistemim  për kohë të pacaktuar” ka risistemuar paditësin nga pozita e 

Drejtorit  të drejtorisë për hetimin e krimeve ekonomike në pozitën e zyrtarit për kontroll të kualitetit 

në drejtorinë e departamentit për kufi, dhe se kundërligjshmëria e këtij vendimi shpërfaqet në 

tejkalimin e  autorizimeve respektivisht diskrecionit të drejtorit të përgjithshëm të të paditurës në 

kundërshtim me dispozitat nga neni 30 parg.1 dhe 4 i Udhëzimit Administrativ numër 04/2017, mbi 

marrëdhënien e punës në policinë e Kosovës, kjo sepse veprimit të të paditurës me risistemimin e 

paditësit nuk i ka paraprirë asnjë arsyetim apo nevojë operacionale e të paditurës   dhe nuk janë 

përfillur asnjë nga kërkesat e parapara me nenin 33 të Udhëzimit adminsitrativ numër 04/2017. 

 
 Gjykata e shkallë së parë duke vendosur sipas padisë se paditësit, pas mbajtjes se seancës për 

shqyrtim kryesor ka marrë aktgjykimin e atakuar dhe nga provat e administruara ka vërtetuar 

gjendjen faktike sipas të cilës ka vërtetuar se me vendimin e të paditurës nr.07/1-01A/7447 datë  

17.10.2018 paditësi është sistemuar në vendin tjetër të punës në kundërshtim me  rregullativën e 

përcaktuar me UA 04/2017 gjëgjësisht nenin 30 parg.1 dhe nenin 33 parg.1 të këtij udhëzimi, 



gjegjësisht se risistemimi i paditësit nuk mbështet në nevojat operacionale të të paditurës dhe as për 

shkak të ekzistimit të ndonjë gjendjeje të jashtëzakonshme. 

 

Gjykata e Apelit nisur nga kjo gjendje e çështjes vlerëson se 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, për të cilat shkaqe Gjykata e Apelit kujdeset sipas detyrës 

zyrtare në kuptim të dispozitës së nenit 194 të LPK-së, e po ashtu nuk është i përfshirë as në shkelje 

tjera të dispozitave të procedurës kontestimore të cilat i ka pretenduar pala ankuese me ankesë, dhe se 

edhe e drejta materiale është zbatuar në mënyrë të drejtë duke i nënvënë drejtë situatën e përcaktuar 

ligjore gjendjes faktike të vërtetuar nga i gjithë procesi gjyqësor në shkallë të parë, rregullisht. 

 

Përkitazi me pretendimet e ankuesit për shkelje, për shkak të konstatimit të gabuar dhe jo të 

plotë të gjendjes faktike, Gjykata e Apelit vlerëson se gjykata e shkallës së parë e ka vërtetuar në 

mënyrë të plotë dhe të drejtë gjendjen faktike, duke i provuar kështu të gjitha faktet vendimtare të 

çështjes me çka ka krijuar një figurë të qartë të gjendjes faktike nga e cila pastaj në përputhje me 

normat e të drejtës materiale ka nxjerrë përfundimin për themelësinë e kërkesëpadisë.  

 

Kolegji i kësaj gjykate duke vlerësuar ligjshmërinë e aktgjykimit të atakuar në dritën e 

gjendjes së fakteve dhe provave të cështjen ka gjetur se qëndrimi juridik i gjykatës së shkallës së parë 

është i rregullt dhe i ligjshëm, dhe se mbështet ne saktësinë e premisës së poshtme të silogjizmit 

gjyqësor që ka rezultuar i formësuar drejtë dhe plotësisht nga ku edhe është  mbuluar drejtë gjendja e 

tillë faktike me atë juridike duke bërë vlerësimin e saktë dhe profesional përkitazi me ligjshmërinë e 

arsyeve mbi të cilat mbështet Aktgjykimi i atakur në korelacion me përcaktimet rregullative të 

parapara me UA  të të paditurës numër 04/2017. 

 

Kjo gjykatë  ka pranuar në tërësi si të ligjshme dhe të drejta edhe arsyet e dhëna nga gjykata e 

shkallës së parë për joligjshmërinë e vendimit të të paditurës nr.07/1-01A/7447 datë  17.10.2018, për 

risistemimin e paditësit në vend tjetër të punës, dhe se nga tërësia e fakteve dhe provave të cështjes 

rezulton evidente  fakti i tejkalimit të së drejtës diskrecionale të eprorit të paditësit me rastin e  

sistemimit të tij në vendin tjetër të punës, ngase veprimi i tillë nuk është ndërmarr në frymën e 

rregullatives që ka paraparë  UA 04/2017, për marrëdhënien e punës në Policinë e Kosovës, ngase në 

rastet e tilla duhet plotësuar apo ekzistojnë disa kushte për të mundësuar arsyeshmërinë e risistemimit 

të të punësuarëve të saj gjegjësisht paditësit, në ketë rast, e që janë nevoja operacionale për të cilën e 

paditura duhej të kishte një plan të detajuar veprimi, për ketë nevojë të vecant, dhe poashtu duhej që 

plani i tillë apo risistemimi i tillë të mbështetej ne ekzistimin e ndonjërit nga kushtet e parapara me 

nenin 33 parg.1 të UA 04/2017, në mënyrë që më pastaj t`i mundësohej drejtuesit të të paditurës 

përdorimi i autorizimeve të tija ligjore për përdorimin e të drejtës diskrecionale të risistemimit. 

 

Poshtu, kolegji ka vlerësuar edhe pretendimet ankimore përkitazi me çështjen e pagesës së 

detyrimeve financiare nga e paditura, por ka gjetur se të njejtat janë të paqëndrueshme dhe se gjykata 

e  shkallës së parë drejtë ka vlerësuar edhe lartësinë por edhe bazueshmërinë e kësaj kërkese  dhe se 

kërkesa e tillë implict rezulton si e bazuar duke pasur parasysh kundërligjshëm e vendimit të të 

paditurës për risistemim të paditësit nga detyrat e mëparshme të punës, dhe se për ketë, drejtë edhe ka 

zbataur të drejtën materiale, kur ka obliguar të paditurën që paditësit t`ia kompensoj diferencën e të 

ardhurave personale si pasojë e faktit të paligjshëm, të ndërmarr nga e paditura, e që ka penguar të 



njejtin realizimin e të ardhurave në lartësinë sikurse paditësi të kishte ushtruar detyrën e drejtorit 

pranë drejtorisë së së hetimeve të krimeve ekonomike dhe korrupcionit. 
 

Gjykata e Apelit me rastin e vendosjes i vlerësoi edhe të gjitha pretendimet e tjera ankimore, 

mirëpo të njëjtat pretendime 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.2343/19 me datë 18.11.2020 

                                                                                                                  

 

                                                 

                                                                                                    Kryetari i kolegjit , 

                                                     Enes Mehmeti 

 
 

 

 


