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REPUBLIKA E KOSOVËS / REPUBLIKA KOSOVA 

   

 

  Ac.nr.4211/17 

 

 

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

Drita Rexhaj, kryetare e kolegjit,  Albert Zogaj dhe Enes Mehmeti, anëtar të kolegjit, në 

çështjen juridike civile të paditëses F.SH. nga Mitrovica, përfaqësuar nga A.L., avokat në 

Mitrovicë, kundër të paditurës Ministria e Punëve të Brendshme - Prishtinë, Policia e 

Kosovës, përfaqësuar nga N.K., Avokatura Shtetërore e Republikës së Kosovës, për shkak 

të anulimit të vendimit dhe kthimit në vendin e punës, duke vendosur sipas ankesës së 

paditëses, e paraqitur kundër aktgjykimit të Gjykatës Themelore në Prishtinë – 

Departamenti i Përgjithshëm, Divizioni Civil, C.nr.2947/13, i datës 22.02.2017, në seancën 

jo publike të mbajtur me datë 05.06.2020, mori këtë: 

 

                                                      A K T GJ Y K I M 

 

REFUZOHET e pathemeltë ankesa e të paditëses  F.SH. nga Mitrovica, ndërsa aktgjykimi i 

Gjykatës Themelore në Prishtinë-Departamenti i Përgjithshëm, C.nr.2947/13, i datës 

22.02.2017, VËRTETOHET. 

 

A r s y e t i m 

 

 

Gjykata e shkallës së parë me aktgjykimin e atakuar C.nr.2947/13, i datës 22.02.2017, e ka 

refuzuar në tërësi kërkesëpadinë e paditëses F.SH. nga Mitrovica, me të cilën ka kërkuar 

që të detyrohet e paditura Ministria e Punëve të Brendshme- Prishtinë, Policia e Kosovës, 

që paditësen  ta kthej në vendin e mëparshëm të punës si punonjëse në Policinë e 

Kosovës, në gradën Zyrtare Policore në Stacionin Policor Jugu- Mitrovicë, me të gjitha të 

drejtat që dalin nga ky vend i punës apo në vendin e ngjashëm të punës në përputhje me 

aftësitë profesionale të saj si dhe kompensimin e të ardhurave personale, duke anuluar 

vendimin mbi ndërprerjen e marrëdhënies së punës nr.163/KBD/2012, i datës 27.08.2012 

dhe vendimin nr.DPPK-01/1248/2012, i datës 23.10.2012, si dhe shpenzimet e procedurës 

dhe atë pas plotfuqishmërisë së këtij aktgjykimi. Për shpenzimet ka vendosur që secila nga 

palët i bart shpenzimet e veta procedurale.  
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Kundër këtij aktgjykimi në afatin ligjor ka paraqitur ankesë paditësja, për shkak të vërtetimit 

të gabuar dhe jo të plotë të gjendjes faktike dhe aplikimit të gabuar të së drejtës materiale, 

me propozim që të aprovohet ankesa e paditëses, ndërsa aktgjykimi i atakuar të prishet 

dhe çështja të kthehet në rigjykim. 

Përgjigje në ankesë nuk ka. 

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

lidhur me aktgjykimin e atakuar, në mbështetje të dispozitës së nenit 194 dhe 195, të LPK-

së, ka gjetur se: 

 

Ankesa e paditëses është e pabazuar. 

 

Nga shkresat e lëndës rezulton se paditësja përmes të autorizuarit të saj pranë kësaj 

gjykatë ka paraqitur padi ndaj të paditurës, me të cilën ka kërkuar që të detyrohet e 

paditura Ministria e Punëve të Brendshme- Prishtinë, Policia e Kosovës, që paditësen  ta 

kthej në vendin e mëparshëm të punës si punonjëse në Policinë e Kosovës, në gradën 

Zyrtare Policore në Stacionin Policor Jugu- Mitrovicë, me të gjitha të drejtat që dalin nga ky 

vend i punës apo në vendin e ngjashëm të punës në përputhje me aftësitë profesionale të 

saj si dhe kompensimin e të ardhurave personale duke anuluar vendimin mbi ndërprerjen e 

marrëdhënies së punës nr.163/KBD/2012, i datës 27.08.2012 dhe vendimin nr.DPPK-

01/1248/2012, i datës 23.10.2012, si dhe shpenzimet e procedurës. 

 

Gjykata e shkallës së parë pas shqyrtimit dhe administrimit të provave të prezantuara nga 

palët ndërgjyqëse, në seancën e shqyrtimit kryesor ka nxjerrë aktgjykimin e atakuar 

C.nr.2947/13, i datës 22.02.2017, me të cilin ka vendosur që ta refuzoj kërkesëpadinë e 

paditëses më hollësisht e përshkruar si në dispozitiv të aktgjykimit të kundërshtuar. 

  

Në arsyetim të aktgjykimit nga administrimi dhe vlerësimi i provave gjykata ka theksuar se 

nuk ka qenë kontestues fakti se paditësja ishte në marrëdhënie pune në Policinë e 

Kosovës si Zyrtare Policore. Kontestues ishte fakti lidhur me shqiptimin e masës 

disiplinore, ndërprerja e marrëdhënies së punës sipas vendimit nr.04/2012, i datës 

23.10.2012. Po ashtu gjykata ka gjetur se paditësja e pakënaqur me këtë vendim, më datë 

10.08.2012 i drejtohet me ankese Komisioni të Policisë për Ankesa dhe Shpërblime, duke i 

shprehur pakënaqësitë e saja lidhur me vendimin e lartpërmendur. I njëjti komision pasi e 

ka shqyrtuar ankesën e paditëses e ka refuzuar si të pabazuar. Sipas procesverbalit 

nr.939-PK-2011, gjykata gjeti se paditësja ishte intervistuar nga Komisioni Diciplinore kur 

është vendosur edhe të i shqiptohet masa disiplinore, ndërprerja e marrëdhënies së punës 

me efekt prej datës 27.08.2012. Nga provat dhe nga deklaratat e palëve, shqiptim i masës 

së tillë kishte ardhur për shkak se paditësja me datën 17.08.2011, gjatë ushtrimit të detyrës 

zyrtare duke shfrytëzuar mos prezencën e dy punëtoreve të mirëmbajtjes në Stacionin 

Policor Jugu, kishte vjedhur nga çanta e punëtores së mirëmbajtës 5 Euro. E cila u 

vërtetua me aktgjykimin e Gjykatës Themelore në Mitrovicë P.nr.40/12, i datës 02.10.2014, 
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ku paditësja ishte shpallur fajtore për veprën penale të vjedhjes nga neni 325 par.2 të KPK-

së. Andaj gjykata ka gjetur se e paditura kishte vepruar konform dispozitave ligjore 

përkatësisht neni 46 pika a të Ligjit mbi Policinë e Kosovës dhe nenit  85 par.1.5, lidhur me 

neni 86 të Ligjit të Punës kur ia ka shqiptuar masën tillë paditëses. Lidhur me shpenzimet e 

njëjta vendosi konform nenit 450 dhe 452 par.2 të LPK-së. 

 

Gjykata e Apelit nisur nga kjo gjendje e çështjes vlerëson se qëndrimi dhe përfundimi 
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, e drejta 
materiale është zbatuar në mënyrë të drejtë, e 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. 

Nuk qëndrojnë pretendimet për gjendjen faktike të vërtetuara në mënyrë të gabuar dhe jo 
të plotë, pasi që pjesa dërmuese e fakteve të çështjes nuk kanë qenë kontestuese në mes 
të palëve ndërgjyqësore, por njëkohësisht edhe janë provuar me provat që ka administruar 
gjykata sipas propozimeve të palëve. Kjo bazë në ankesë është prezantuar pa dhënë 
arsyeje specifike së cilat fakte të çështjes janë vërtetuar gabimisht apo nuk janë vërtetuar 
fare. Në këtë drejtim edhe pretendimi ankimor se ka qenë obligim ligjor i stafit komandues 
të stacionit të Jugu në Mitrovicë dhe nga ajo të kërkohej marrja e urdhëresës nga Gjykata 
për zbatimin e masave të fshehta të hetimit e që mos zbatimi i veprimeve hetuese në këtë 
mënyrë bënë që provat e mbledhura të konsiderohen të pa pranueshme, rezultojnë të pa 
bazuara, për faktin se i padituri me rastin e ndërprerjes së marrëdhënies së punës paditësit 
e ka bërë konform dispozitave përkatëse ligjore. 

Në lidhje me pretendimet për zbatimin e gabuar të së drejtës materiale, Gjykata e Apelit 
vlerëson se pretendimet e ankuesit nuk qëndrojnë, pasi që gjykata e shkallës së parë me 
rastin e vendosjes meritore të çështjes ka dhënë arsyetimin e saj se veprimet e të 
paditurës për ndërprerjen e marrëdhënies së punës paditëses janë veprime tërësisht të 
ligjshme në pajtim me nenin 85 par.1 pika 1.5 dhe par. 3 të Ligjit të Punës e cila i referohet 
shkeljes së rëndë të detyrave të punës, dhe dispozitës së nenit 70 par.1.6 të Ligjit të Punës 
lidhur me nenin 1.6.1 e cila parasheh që punëdhënësi mundë të ja ndërpresë kontratën e 
punës të punësuarit pa periudhën e kërkuar të paralajmërimit të ndërprerjes, në raste të 
shkeljeve të rënda të detyrave të punës. 

Në këtë rast veprimet e paditëses të konstatuara në vendimin e komisionit të brendshëm 
disiplinor për masën e shqiptuar disiplinore “ndërprerje e marrëdhënies së punës” 
163/KBD/2012, i datës 27.08.2012 dhe vendimin nr.DPPK-01/1248/2012, i datës 
23.10.2012 (vjedhja e kartëmonedhës prej 5 euro nga çanta e punëtores së mirëmbajtjes) 
konfirmuar edhe me aktgjykimin e Gjykatës Themelore në Mitrovicë P.nr.40/12, i datës 
02.10.2014, kualifikohen si veprime që përbëjnë shkelje të rëndë të detyrave të punës, për 
çka Gjykata e Apelit vlerëson se masa e shqiptuar nga punëdhënësi është proporcionale 
me natyrën e shkeljes rrjedhimisht edhe e ligjshme. Pra me rastin e shqiptimit të 
ndërprerjes së kontratës së punës, punëdhënësi ka zbatuar në tërësi dispozitat për 
procedurën e njoftimit të shkëputjes së kontratës së punës dhe ka zbatuar dispozitat 
materialo-juridike në mënyrë adekuate sipas gjendjes faktike të konstatuar.  
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Nga arsyet e cekura Gjykata e Apelit, gjeti së gjykata e shkallës së parë në mënyrë të 
drejtë dhe të ligjshme ka vendosur në këtë çështje juridike, prandaj në mbështetje të 
dispozitave nga neni 194, 195 paragrafi 1 pika (d) e lidhur me nenin 200 të LPK-së,  u 
vendos si në dispozitiv të këtij aktgjykimi. 

GJYKATA E APELIT E KOSOVËS NË PRISHTINË 

Ac.nr.4211/17, të datës 05.06.2020 

                                                                                                        Kryetare e Kolegjit 

                                                                                                         Drita Rexhaj 


