
         Rev.nr.142/2017 

 

 GJYKATA SUPREME E KOSOVËS, kolegji i përbërë nga gjyqtarët: Mr.sc. Muhamet 

Rexha, kryetar, Gyltene Sylejmani dhe Shukri Sylejmani, anëtarë, në çështjen juridike të 

paditësve E. Sh. dhe M. P. nga Prishtina, të cilët i përfaqëson av.N. H., nga Prishtina kundër të 

paditurës Ministria e Punëve të Brendshme e Kosovës të cilën e përfaqëson Sh.H., zyrtar ligjor 

në Avokaturën Shtetërore të Kosovës, për shkak të vërtetimit të ekzistimit të marrëdhënies së 

punës dhe  kthimit në punë, duke vendosur sipas revizionit të paditësve paraqitur kundër 

aktgjykimit të Gjykatës së Apelit të Kosovës, Ac.nr.3515/2016 datë 25.01.2017, në seancën e 

kolegjit të mbajtur më 20.06. 2017, mori këtë, 

 

A  K T GJ Y K I M 

 REFUZOHET si i pathemeltë revizioni i paditësve paraqitur kundër aktgjykimit të 

Gjykatës së Apelit të Kosovës, Ac.nr.3515/16 datë 25.01.2017. 

 

A r s y e t i m i 

 Me aktgjykimin e Gjykatës së Apelit të Kosovës Ac.nr.3515/16 të dt.25.01.2017 është 

refuzuar si e pabazuar ankesa e paditësve dhe është vërtetuar Aktgjykimi i Gjykatës Themelore 

në Prishtinë C.nr.1660/14  dt.18.07.2016,me të cilin, me pjesën e I të dispozitivit  është refuzuar 

si e pabazuar kërkesëpadia e paditësve, me të cilën kanë kërkuar që të detyrohet e paditura që 

paditësit t’i kthejë në punët dhe detyrat e punës dhe atë paditësen M. P. në pozitën e zyrtares 

policore të Policisë së Kosovës në Qendrën e Komunikimit në Njësinë Speciale-Rajoni Prishtinë, 

kurse paditësin E.Sh., në punët dhe detyrat e punës të zyrtarit policor në Stacionin Policor të 

Jugut në Prishtinë ose në punët që u përkasin përgatitjeve të tyre profesionale me të gjitha të 

drejtat nga marrëdhënia e punës. Me pjesën e II, ka hedhur poshtë si të palejueshme padinë e 

paditësve me të cilën kanë kërkuar të vërtetohet se paditësit janë në marrëdhënie pune tek e 
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paditura dhe me pjesën e III-të, ka vendosur që secila palë t’i bartë shpenzimet e veta të 

procedurës. 

 Kundër aktgjykimit të gjykatës së shkallës së dytë, në afat ligjor paditësit kanë paraqitur 

revizion, për shkak të shkeljeve thelbësore të dispozitave të procedurës kontestimore dhe 

zbatimit të gabuar të së drejtës materiale, me propozim që të aprovohet revizioni dhe aktgjykimi i 

gjykatës së shkallës së dytë të ndryshohet dhe të aprovohet kërkesëpadia e paditësve ose të njëjtit 

të prishen dhe lënda të kthehet në gjykatën e shkallës së parë në rivendosje. 

            Gjykata Supreme e Kosovës, pas shqyrtimit të aktgjykimit të goditur në kuptim të 

dispozitës së nenit  215 të LPK dhe pas vlerësimit të pretendimeve të cekura në revizion ka 

gjetur se: 

 Revizioni i  paditësve është i pathemeltë. 

 Nga shkresat e lëndës rrjedh se, paditësit nga viti 2001 e deri në janar 2008 kanë qenë në 

marrëdhënie pune tek e paditura në punët dhe detyrat e punës të sipër theksuara. Që nga muaji 

janar 2008(26.01.2008) paditësit nuk janë paraqitur në punë tek e paditura, ata kishin shkuar në 

Gjermani, pa respektuar procedurat e dorëheqjes, pa arsyetim të ligjshëm, etj. Paditësit tek në 

muajin qershor 2013 janë kthyer në Kosovë, d.m.th. pas më shumë se pesë vite. Me të kthyer në 

Kosovë, ata kanë paraqitur tek e paditura kërkesa për ri-punësim në policinë e Kosovës, të cilat u 

ishin refuzuar nga e paditura (tri përgjigje për refuzim) dhe njëkohësisht atyre u ishte dorëzuar 

edhe vendimi përkatës për ndërprerjen e marrëdhënies së punës (i vitit 2009) për shkak të 

shkeljes së rënd disiplinore dhe në kundërshtim me Rregulloren e UNMIK-ut 2005/54,neni 5 

par.3 nënp.(b) dhe urdhëresës Administrative 2006/9 neni 12 par 2. Paditësit, nuk kanë dëshmuar 

me prova vërtetimin e pretendimeve të tyre, se kanë shkuar në Gjermani për trajtimin mjekësor të 

fëmijës së tyre, apo se kanë respektuar procedurat e dorëheqjes, se kanë kërkuar pushim 

mjekësor, pushim pa pagesë etj. Se e paditura kishte refuzuar kërkesat e tyre për ri punësim 

ngase nuk ishin plotësuar kushtet nga neni 89.2 të Udhëzimit Administrativ 07/12 mbi 

marrëdhënien e punës në Policinë e Kosovës. Me të njëjtën dispozitë parashihet se Zyrtari 

Policor nuk do të ketë të drejtën për ri-punësim nëse në kohën e shqiptimit të masës disiplinore 

”ndërprerje e marrëdhënies së punës” ndaj tij ka qenë duke u zhvilluar procedura disiplinore për 
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shkelje të rënda apo procedura penale dhe në rastet e braktisjes së postit, siç edhe është rasti 

konkret.  

 Duke u nisur nga gjendja e këtillë faktike, gjykata e shkallës së parë  ka gjetur se 

kërkesëpadia e paditësve është e pabazuar ngase e paditura me të drejtë ka gjetur se paditësit 

kanë bërë shkelje të rënd disiplinore të sipër theksuar dhe në bazë të nenit 45 par.3,nenit 46 të 

Ligjit për Policinë e Kosovës nr.03/L-135 si dhe rekomandimeve të Komisionit për Emërime të 

Larta dhe Disiplinë në Polici u ka shqiptuar masën disiplinore shkarkim nga detyra, përkatësisht, 

ndërprerje e marrëdhënies së punës, sepse, sikundër u theksua më lartë dhe përveç tjerash, 

paditësit derisa ishin në marrëdhënie pune tek e paditura, kishin ndërmarrë veprime respektivisht 

mosveprime që bien në kundërshtim me rregullat dhe standardet e sjelljes në Polici, ndaj, e 

paditura, në rastin konkret ka vepruar në përputhshmëri me dispozitat e Ligjit për Policinë dhe 

dispozitat e Udhëzimit Administrativ të sipër cekur, prandaj, edhe e ka refuzuar kërkesëpadinë e 

paditësve si të pathemeltë dhe ka vendosur si në dispozitiv të aktgjykimit të saj. 

 Gjykata e shkallës së dytë në procedurën ankimore në tërësi ka pranuar konstatimet  

faktike dhe qëndrimin juridik të gjykatës së shkallës së parë, duke vlerësuar se drejt ka vërtetuar 

gjendjen faktike dhe në mënyrë të drejtë e ka zbatuar të drejtën materiale, kur ka gjetur se 

kërkesëpadia e paditësve është e pabazuar, ndaj, ka gjetur se ankesa e paditësit është e 

pathemeltë dhe ka vërtetuar aktgjykimin e shkallës së parë. 

         Në këtë gjendje të çështjes, Gjykata Supreme e Kosovës vlerëson se është i pranueshëm 

qëndrimi juridik i gjykatave të shkallës së parë dhe shkallës së dytë, kur nga arsyet e sipër 

theksuara, kanë vendosur për refuzimin e kërkesëpadisë së paditësve. Aktgjykimet e tyre nuk 

janë të përfshira me shkelje thelbësore të dispozitave të procedurës kontestimore, për të cilat kjo 

Gjykatë, kujdeset sipas detyrës zyrtare. Në revizionin e paditësve nuk specifikohen 

individualisht, shkeljet e pretenduara, thuhen në mënyrë të përgjithësuara, pa i konkretizuar se 

cilat janë ato, ndaj, pretendimet e tilla për shkelje thelbësore të dispozitave procedurale nuk 

mund ta vënë në dyshim aktgjykimin e goditur dhe si të tilla u refuzuan si të pathemelta. 

          Po ashtu, aktgjykimet e lartcekura, nuk janë përfshirë me zbatim të gabuar të së drejtës 

materiale, siç pretendohet nga revizioni, ngase sikundër rezulton nga shkresat e lëndës, e paditura 

ka vepruar në harmoni me nenin 46,pika a) të Ligjit për Policinë(nr.03/L-035,që ishte në fuqi)i 
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cili parasheh se ”Zyrtarët policor dhe stafi civil bëjnë shkelje të rëndë disiplinore nëse ai/ajo 

kryen, tenton të kryejë, ndihmon ose nxit tjetrin ta kryejë njërën nga veprimet e mëposhtme: a) 

sjellja e rënd diskredituese ”. Ndërkohë që, me dispozitën e nenit 65.1 të Ligjit Për Policinë, po 

ashtu, në kontekstin e kësaj çështje juridike, parashihet se ”Zyrtari policor i cili jep dorëheqje 

nga Policia me qëndrim të mirë mund të ri punësohet në Polici pa konkurs, nëse ka ndonjë pozitë 

të lirë për të cilën ai është i kualifikuar”. Natyrisht, se kjo dispozitë vije në shprehje, në rast të 

përmbushjes së konditave ligjore(respektimit të procedurës së dorëheqjes, gjë të cilën paditësit 

nuk e kanë provuar), por, edhe nuk parasheh detyrimin e së paditurës për ri punësim, por, vetëm 

mundësinë për një veprim të tillë. Edhe sa i përket pretendimeve të revizionit lidhur me hedhjen 

poshtë të padisë së paditësve, përkitazi me vërtetimin e ekzistimit të marrëdhënies së punës, kjo 

Gjykatë vlerëson se janë të paqëndrueshme, për faktet relevante sepse, siç rrjedhë nga shkresat e 

lëndës, paditësit nga janari 2008 e deri në qershor 2013 kanë qëndruar në Gjermani, nuk kanë 

vijuar punën tek e paditura mbi pesë vite, një vit pas pranimit të vendimit të së paditurës, kanë 

paraqitur padinë(dt.10.06.2014),rezulton qartë se ajo është paraqitur pas kalimit të afateve të 

parapara me dispozitën e nenit 79 të Ligjit të Punës. Kështu ngase me këtë dispozitë parashihet 

se” Çdo i punësuar i cili nuk është i kënaqur me vendimin me të cilin mendon se i janë shkelur të 

drejtat e tij ose nuk merr përgjigje brenda afatit nga neni 78 par.2 të këtij Ligji, në afatin prej 30 

ditësh, mund të iniciojë kontest pune në Gjykatën Kompetente” gjë që, këtu nuk është rast. 

          Nga të lartcekurat e në mbështetje të dispozitës së nenit  222 të LPK, u vendos si në 

dispozitiv të këtij aktgjykimi. 

                             GJYKATA SUPREME E KOSOVËS-PRISHTINË 

Rev.nr.142/2017 datë 20.06. 2017 

                                                                        

Kryetari i kolegjit, 

                                                                                                        Mr.sc.Muhamet Rexha 

                             ------------------------------           
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