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Ac.nr.4078/17 

 

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

Faton Ademi - kryetar, Rrustem Thaqi dhe Mehmet Ndrecaj anëtarë, me zyrtarin ligjor Faton 

Xhaqkaj, në çështjen juridike të paditësit D.S. nga fshati ..., Komuna e Lipjanit, të cilin e 

përfaqëson V.S. av. nga Lipjani, kundër të paditurës Ministria e Punëve të Brendshme, Drejtoria 

e përgjithshme e policisë me seli në Prishtinë, të cilën me autorizim e përfaqëson H.M., avokat i 

përgjithshëm shtetëror, në çështjen për kthim në punë, duke vendosur sipas ankesës së paditësit 

të ushtruar kundër Aktgjykimit të Gjykatës Themelore në Prishtinë, Dega në Lipjan 

C.nr.114/2016 të datës 07.07.2017, në seancën e kolegjit të mbajtur me datë 03.07.2019, mori 

këtë: 

 

A K T G J Y K I M 

 

REFUZOHET e pa themeltë ankesa e paditësit D.S. nga fshati ..., Komuna e Lipjanit, ndërsa 

Aktgjykimi i Gjykatës Themelore në Prishtinë, Dega në Lipjan C.nr.114/2016 i datës 

07.07.2017. VËRTETOHET.  

A r s y e t i m 

 

Gjykata e shkallës së parë me Aktgjykimin e atakuar, C.nr.114/2016 të datës 07.07.2017,  në 

pikën e I-rë të dispozitivit ka vendosur që të refuzohet kërkesëpadia e paditësit D.S. nga fshati ..., 

me të cilën ka kërkuar që të anulohen përgjigjet e të paditurës me nr. te referencës 07/1-

01R/415/2015 të dt. 14.12.2015 dhe me nr. të referencës 07/1-01R.06/2016 të dt. 26.01.2016, 

dhe të detyrohet e paditura Ministria e Punëve të Brendshme e Republikës së Kosovës- Drejtoria 

e Përgjithshme e Policisë me seli në Prishtinë, që ta ri punësoj paditësin në vendin e punës në të 

cilin ka qenë me parë – zyrtar policor në stacionin e policisë në Lipjan, me të gjitha të drejtat dhe 

detyrat nga marrëdhënia e punës, si dhe t’ia paguaj shpenzimet e procedurës, të gjitha këto në 

afat prej 7 dite nga plotfuqishmëria e këtij aktgjykimi, nën kërcënimin e përmbarimit me dhunë, 

si e pa bazuar. 

Në pikën e II-të të dispozitivit ka vendosur që secila palë ndërgjyqëse ti bartë shpenzimet e veta 

të procedurës. 

Kundër këtij Aktgjykimi në afatin ligjor, ka paraqitur ankesë i autorizuari i paditësit, për shkak të 

zbatimit të gabuar të së drejtës materiale, me propozim që Gjykata e shkallës së dytë ta miratojë 

ankesën e palës paditëse dhe Aktgjykimi i atakuar C.nr.114/16 i dt. 07.07.2017 të ndryshohet 

ashtu që kërkesëpadia e paditësit të aprovohet si e bazuar. 

Gjykata e Apelit i shqyrtoi shkresat e lëndës, Aktgjykimin e atakuar dhe  pretendimet ankimore, 

e pas vlerësimit të tyre në bazë të nenit 194 të LPK-së gjeti se: 
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Ankesa e paditësit është e pa themeltë 

  

Nga shkresat e lëndës rrjedh se paditësi ka ushtruar padi ndaj të paditurës me datë 16.03.2015, 

kontest pune, me kërkesë që e paditura ta ri-punësoj të paditurin në vendin e punës të cilin ka 

qenë më parë. 

Gjykata e shkallës së parë me datë 07.07.2017 ka mbajtur seancën për shqyrtim kryesor në të 

cilën janë administruar provat dhe është bërë leximi i tyre, dëgjimi i palëve, ndërsa pas kësaj 

seance Gjykata ka nxjerrë Aktgjykim me të cilin e ka refuzuar kërkesëpadinë e paditësit si të pa 

bazuar, duke vendosur decisdivisht si në dispozitiv të aktgjykimit të atakuar. 

Gjykata e shkallës së parë, Aktgjykimin e atakuar e arsyeton duke theksuar se: nga vendimi me 

nr. të referencës 07/1-01A/0450 i dt. 25.01.2013 i të paditurës, rezulton se paditësi D.S. ka dhënë 

dorëheqje nga vendi i punës zyrtar policor në stacionin policor në Lipjan, të drejtorisë rajonale të 

Prishtinës që nga datë 15.01.2013. Paditësi me dt. 08.12.2015, tek e paditura ka paraqitur kërkesë 

për ri punësim në policinë e Kosovës, ndërsa e paditura me përgjigje në kërkesën për ri punësim 

të dt. 14.12.2015 e ka refuzuar kërkesën e paditësit për ri punësim. Paditësi me dt. 12.01.2016 ka 

ushtruar tek e paditura kërkesë për rishqyrtimin të përgjigjes në kërkesën për ri punësim të dt. 

14.12.2015 me nr. ref. 07/1-01R/412/2015 dhe e paditura me përgjigje në kërkesën për 

rishqyrtim të dt 26.01.2016 e ka njoftuar paditësin se refuzimi i kërkesës për ri punësim në 

Policinë e Kosovës mbetet në fuqi. 

Lidhur me bazën juridike, Gjykata e shkallës së parë në Aktgjykimin e datës 07.07.2017 ka 

theksuar se: me dispozitat e nenit 88 par.5 të UA nr 07/2012 mbi marrëdhënien e punës në 

Policinë e Kosovës që është në fuqi që nga data 08.05.2014, parashihet se ri punësimi është njëra 

nga praktikat ma të mira që do të përdoret për të përmbushur nevojat e Policisë së Kosovës dhe 

jo si një obligim i organizatës për të punësuar zyrtarët policorë, ndërsa me n90.1 të të njëjtit UA 

parashihen kriteret për ri punësim dhe rikthim deri në 1 vit, ndërsa në paragrafin 2, të të njëjtit 

nen parashihen kriteret për ri punësim dhe  rikthim deri në dy vite. 

Gjykata i vlerësoi edhe thëniet e të autorizuarit të paditësit se paditësi ka të drejtë të kthehet në 

vendin e punës të mëparshëm dhe se paditësi i përmbush kriteret e caktuara me udhëzimin 

administrativ 7/12 që edhe për gjykatën nuk është kontestuese që ka t ë drejtë të kthehet në 

vendin e punës ku ka punuar më parë, por e paditura, konform nenit 88 par. 5 të udhëzimit të 

sipërpërmendur, nuk ka obligim që paditësin ta rikthej në vendin e punës, e meqenëse nuk ka 

obligim gjykata refuzoj kërkesëpadinë e paditësit si të pabazuar. 

Lidhur me bazën juridike gjykata e shkallës së parë është bazuar në nenin 90 p.1 dhe p.2 të UA 

07/2012, ndërsa lidhur me shpenzimet e procedurës në nenit 450 të LPK-së. 

Gjykata e Apelit e aprovon vlerësimin juridik të Gjykatës të shkallës së parë si të rregullt dhe të 

ligjshëm sa i përket vendosjes si në dispozitiv të Aktgjykimit, për arsye se Aktgjykimi i atakuar 

nuk është përfshirë me shkelje thelbësore të dispozitave të procedurës kontestimore e sidomos 
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nuk ka shkelje nga neni 182 par.2, pika b), g), j), k) dhe m) për të cilat gjykata kujdeset sipas 

detyrës zyrtare konform nenit 194 të LPK-së, vërtetim të gabuar dhe jo të plotë të gjendjes 

faktike dhe nuk ka aplikim të gabuar të drejtës materiale.  

Nuk qëndrojnë pretendimet ankimore të paditurit se Aktgjykimi është përfshirë në shkelje 

thelbësore të dispozitave të procedurës kontestimore - LPK-së. Sipas vlerësimit të Gjykatës së 

Apelit, dispozitivi i Aktgjykimit të atakuar është mjaft i qartë, e në përputhje të plotë me arsyet e 

Aktgjykimit, duke qenë kështu në harmoni logjike dhe juridike dispozitivi me arsyetimin. 

Gjykata ka arsyetuar të gjitha faktet me peshë vendimtare për themelësinë e kërkesëpadisë e në 

lidhshmëri me këtë ka arsyetuar mënyrën se si janë vërtetuar faktet përveç atyre jo kontestuese e 

gjithashtu edhe mënyrën se si i ka vlerësuar provat për secilin fakt të provuar.  

 

Gjykata e Apelit vlerëson se Gjykata e shkallës së parë me rastin e vendosjes si në dispozitiv të 

Aktgjykimit të atakuar drejtë ka vendosur kur e ka refuzuar kërkesëpadinë si të pabazuar, pasi që 

në bazë të normave të nenit 90 par.2 lidhur me nenin 88 par1 dhe 5 të Udhëzimit Administrativ 

07/2012 Mbi Marrëdhënien e Punës në Policinë e Kosovës. 

Nuk qëndrojnë pretendimet ankimore se kemi zbatim të gabuar të se drejtës materiale me rastin e 

aplikimit të nenit 88 p.5 dhe nenit 90 par.1 dhe 2. të UA 07/2012, pasi që sipas vlerësimit të 

kësaj Gjykate, e drejta materiale është zbatuar në mënyrë të plotë dhe të drejtë. 

 

Në raport me pretendimet e palës ankuese se gjykata e shkallës së parë me rastin e zbatimit të 

dispozitës 88 par.5 dhe arsyetimit të saj gabimisht e ka interpretuar dhe se e njëjta është në 

kundërshtim logjik edhe me nenin 88 par.4 i cili bën fjalë për rikthimin në punë me vendim të 

plotfuqishëm të gjykatës. Gjykata e Apelit konsideron se arsyetimi i Aktgjykimit të goditur me 

ankesë është mjaft i qartë dhe i drejtë, pasi që me neni 88.5 theksohet se, citoj: “Ri punësimi 

është njëra nga praktikat më të mira që do të përdoret për të përmbushur nevojat e Policisë së 

Kosovës dhe jo si një obligim i organizatës për të ri-punësuar ish zyrtarët policorë.”, andaj e 

drejta ekskluzive për të vendosur për ri-punësim dhe në bazë të nevojave të organizatës i takon 

vet organizatës dhe jo Gjykatës. Gjykata vetëm mundet ta bëjë vlerësimin e zbatimit të drejtë apo 

jo të këtyre normave me rastin e ndjekjes së procedurave të aplikimit dhe rekrutimit të 

punonjësve të rijnë apo të ri-punësuarve por jo detyrimisht të përcaktojë obligimin për ri punësim 

të të gjithë ish zyrtarëve policorë. 

Gjykata e Apelit i shqyrtoi me kujdes provat dhe pretendimet e palës paditëse lidhur me 

zbatueshmërin e Udhëzimit Administrativ përkatës dhe normave adekuate lidhur me rastin dhe se 

Gjykata vëren se e drejta materiale është zbatuar në mënyrë të drejtë, nuk ka zbatim të gabuar të 

dispozitave materiale dhe se vendimi i nxjerrë në shkallë të parë është i drejtë dhe i zbatueshëm. 

Në raport me pretendimin se cili udhëzim duhet zbatuar në rastin konkret gjykata e apelit e ndan 

mendimin e njëjtë me gjykatën e shkallës së parë se udhëzimi që duhet zbatuar është udhëzimi që 
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është në fuqi në kohën e aplikimit sepse tani po flitet për mundësinë e krijimit të raportit të ri 

juridik, ndërsa çështja  e raportit të mëhershme ai raport ka përfundua me dorëheqje, dhe gjithçka 

në lidhje më atë kohë ka përfunduar, nuk ka logjike që në raport me kërkesën për ri punësim të 

aplikohen dispozitat e udhëzimit të kaluar pasi kërkesa duhet të vlerësohet konform dispozitave 

aktuale. Ri punësimi nënkupton themelimin e serishëm të marrëdhënies së punës, dhe se i 

nënshtrohet rregullave në fuqi në kohën e aplikimit. 

Në raport me afatshmërinë e aplikimit, dispozitat që i referohen afateve të aplikimit përmendin 

dy faza kohore brenda të cilave bëhet vlerësimi i plotësimit të kushteve e ato janë deri në 1 vit 

dhe deri në 2 vite krejt kjo sipas nenit 90 të Udhëzimit nr.07/2012. 

Brenda të njëjtit udhëzim ka dispozita të ndryshme dhe njëra në raport me tjetrën kanë karakter 

special apo supremacional sikurse është dispozita e nenit 88 paragrafi 5 i cili në mënyrë të qartë 

përcakton se nuk ka karakter obligativ për të paditurën por është vetëm praktikë e mirë që mund 

ta zbatoj e paditura varësisht nga nevojat e saj për personel, pra varët ekskluzivisht nga vullneti i 

të paditurës. Arsyeja e kësaj qëndron në faktin se edhe deri te dorëheqja është var ekskluzivisht 

dhe kryesisht nga vullneti i paditësit andaj edhe ri punësimi nuk ka karakter obligues por është 

çështje fakultative që bie drejtpërdrejt në kompetencën dhe vullnetin e paditësit. 

E paditura në të ardhmen mundet fare lehtë që mos ta parasheh fare çështjen e ri punësimit, 

ndërsa nevojat e veta për personel t’i përmbush përmes punësimit në baza të rregullta për herë të 

parë. 

Nga të cekurat u vendos sikurse në dispozitiv të këtij aktgjykimi në bazë të nenit 209 pika b), të 

LPK-së. 

GJYKATA E APELIT E KOSOVËS NË PRISHTINË 

Ac.nr.4078/17, me datë 03.07.2019 

 

 

                                                                             Kryetari i kolegjit-Gjyqtari  

                                              Faton Ademi 


