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Numri i lëndës: 2019:139222 

Datë: 22.01.2020 

Numri i dokumentit:     00775285 

                              C.nr.2073/18 

 

GJYKATA THEMELORE NË PRIZREN-Departamenti i përgjithshëm, me  

gjyqtarin Gëzim Shehu, në çështjen juridike kontestimore të paditësit K.K, nga Prizreni, me 

banim në rr. “...” nr...., të cilin e përfaqëson av. B.Knga Prizreni, kundër të paditurës Ministria 

e Punëve të Brendshme - Policia e Kosovës Rr “...” pn, Prishtinë, të cilën e përfaqëson 

avokatura shtetërore me  autorizim M.K, me objekt të padisë kontest pune kthimi ne vendin e 

punës, pas mbajtjes së shqyrtimit kryesor-publik, me datë. 13.01.2020, mori këtë: 
 

 

A K T GJ Y K I M 
 
 

I. REFUZOHET si e pabazuar, kërkesëpadia e paditësit K.K, nga Prizreni, me të cilën 

ka kërkuar që “E paditura ta kthej në vendin e punës dhe ta sistemoj si punonjës në 

administratë aty ku edhe ka punuar më parë, si dhe të detyrohet e paditura që t’ia kompensoj 

paditësit  pagat  që nga ndërprerja e marrëdhënies së punës, atë në afat prej 15 ditëve prej 

plotfuqishmërisë së këtij Aktgjykimi, nën kërcënim të ekzekutimit të dhunshëm ”. 

 

II. Secila palë i bartë shpenzimet e veta procedurale. 

 
 

A r s y e t i m 
 

  

Paditësi, K.K, nëpërmjet të autorizuarit të tij ka parashtruar padi, pranë kësaj gjykate,  

ndaj Ministrisë së Punëve të Brendshme - Policia e Kosovës, me qëllim të kthimit të tij në 

vendin e punës brenda Policisë së Kosovës përkatësisht në pozitën  e punonjësit të 

administratës, pas vlerësimit të komisionit  të brendshëm disiplinor nr... datë 06.11.2018 me të 

cilin vendim tani paditësit i është shqiptuar masa disiplinore “Ndërpreje e marrëdhënies së 

punës” e ndaj të cilit paditësi ka ushtruar ankesë mirëpo me vendimin 296-KA-D/2018 të datës 

19.12.2018 Komisionit për Ankesa e ka refuzuar si të pa bazë ankesën e paditësit dhe e ka lënë 

në fuqi Vendimin e Komisionit të Brendshëm Disiplinor nr. ... edhe në shqyrtimin kryesor ka 

deklaruar se mbetet në tërësi pranë padisë dhe kërkesëpadisë së parashtruar duke theksuar se: 

masa e shqiptuar për largimin nga puna është masa më e rëndë e mundshme që mund ti 

shqiptohet një të punësuari dhe se vendimet e sipërmendura për ndërprerjen e marrëdhënies së 

punës janë në kundërshtim me Ligjin e Punës, përkatësisht me nenin 67 të këtij ligji, ku 

shprehimisht parashihen kushtet për ndërprerjen e marrëdhënies së punës. Në fjalën 

përfundimtare ndër të tjera  thekson  se pasi që është edhe mbajtës i vetëm i familjes, dhe i ka 

ende në shkollë në studime dhe se përveç tyre kujdeset edhe për prindërit e tij që janë në moshë 
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të shtyrë andaj  propozon që të aprovohet kërkesë padia si e bazuar. Ka kërkuar shpenzime 

procedurale të specifikuar në fjalën përfundimtare të dorëzuar në gjykata.  

 

 

 I autorizuari i të paditurës në përgjigje në padi  e ka kundërshtuar në tersi kërkesëpadinë 

e paditëses si të pa pabazuar, me pretendim se: Paditësit me vendim të Komisionit për ankesa i 

Policisë së Kosovës me nr. të lëndës ... të dt.19.12.2018 i Refuzohet si e pa bazuar ankesa e 

parashtruar me datë 05.12.2018 dhe mbetet në Fuqi Vendimi i Komisionit të Brendshëm 

Disiplinor nr ... të dt.06.11.2018 lidhur me masën e shqiptuar disiplinore “Ndërprerje e 

marrëdhënies së punës”. I autorizuar i palës së paditur theksoi se Marrëdhënia e punës në 

Policinë e Kosovës është e rregulluar me Ligjin për Policinë e Kosovës dhe Udhëzimin 

Administrativ nr. 05/2017 për Shkeljet, Masat dhe Procedurën Disiplinore në Policinë e 

Kosovës. Më tutje shton se Paditësi nuk ka argumentuar pretendimet e paraqitura se e paditura 

ka vepruar kundërligjshëm me ndërprerjen e marrëdhënies së punës në kundërshtim me Ligjin 

e Punës. Vlen të theksohet se në këtë çështje kontestimore juridike marrëdhënia e punës e 

paditësit rregullohet me Ligjin për Policinë e Kosovës nr. 04/L-076 si ligj i veçantë dhe aktet 

nënligjore të së paditurës të cilat e rregullojnë marrëdhënien e punës, ndësa Ligji Nr. 03/L-212 

i punës është përjashtues. Andaj gjykatës i ka propozuar që padia, kërkesëpadia dhe precizimi i 

kërkesëpadisë  të refuzohet si e pabazuar. Shpenzimet procedurale nuk i ka kërkuar. 

 

 Në këtë drejtim gjykata për vlerësimin e drejtë të kësaj çështje juridike, ka bërë 

administrimin dhe vlerësimin e këtyre provave: leximin e vendimit të Komisionit të brendshëm 

disiplinor me numër të lëndës ... (IPK/026/17/VP) i datës 14.11.2018; leximin e Vendimit të 

Komisionit për ankesë me nr. ... datë 19.12.2018 

 

Gjykata pas vlerësimit të pohimeve te palëve ndërgjyqës dhe provave te nxjerra në 

kuptim të nenit 7.1 dhe nenit  8 të Ligjit të Procedurës Kontestimore (LPK), me kujdes dhe me 

ndërgjegje ka çmuar çdo provë veç e veç dhe të gjitha ato së bashku, ka gjetur se kërkesëpadia 

e paditësit është e pa bazuar. 

 

Me leximin e vendimit të Komisionit të brendshëm disiplinor  me nr.... i datës 

14.11.2018, gjykata ka konstatuar se punonjësit të policisë K.K është shqiptuar masën 

disiplinore “Ndërprerje e marrëdhënies së punës” pasi që komisioni ka gjetur se i njëjta është 

shpallur fajtor për shkak kryerjes së shkeljes disiplinore të parapara me Kreu III Sjellje e rëndë 

diskredituese neni 14 pika 1.14 “Sillet në mënyrë të tillë duke i vënë hije të keqe apo të 

turpshme Policisë së Kosovës gjatë kryerjes së detyrës apo jashtë saj” si dhe neni 17 – 

Korrupsioni, pika 1.1: “ Në cilësinë e zyrtarit policor apo stafit civil të Policisë së Kosovës dhe 

pa autorizim përkatës në mënyrë direkte ose indirekte kërkon ose pranon ndonjë të mirë 

materiale, dhuratë, çfarëdo shërbimi, nënshkrimi ose rekomandimi ”pika 1.3: “ E keqpërdor 

pozitën e tij apo saj si punonjës i Policisë së Kosovës, për leverdi private për vete ose për të 

tjerët” Neni 18 – Shkelje e rëndë e autorizimit, pika 1.6:  “ Keqpërdor autoritetin e Policisë për 

përfitime personale apo financiare, ose për përfitimi ne privilegjeve të cilat nuk mund t’i kenë 

në pozicionin përveç kur kryejnë detyrat e tyre ose për shmangie nga pasojat e veprave 

kundërligjore, veç në ato raste kur kërkohet prej tyre në mënyrë legjitime ta përdorin ndikimin 

apo autoritetin e tyre” si dhe neni 25 Veprimtaria Penale “ Punonjësi i Policisë së Kosovës 

është fajtor nëse për veprën penale apo kundërvajtjen e rëndë të cilën e ka kryer është shpallur 

fajtor dhe është dënuar sipas ligjit në fuqi nga cilado gjykatë, që njihet nga ligjet e Kosovës. 

Përveç nëse punonjësi i Policisë së Kosovës është shpallur fajtor për veprën penale në 

komunikacion apo kundërvajtjen e rëndë në komunikacion dhe është dënuar me urdhër 

ndëshkimor, dënim me të holla, vërejtje gjyqësore apo dënim me kusht sipas ligjit në fuqi nga 
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cilado gjykatë, që njihet nga ligjet e Kosovës”, të Udhëzimit Administrativ Nr.05/2017- DPP, 

lidhur me nenin 43, të ligjit për Policinë 

 

Me leximin e vendimit të Komisionit për ankesë me nr. ... datë 19.12.2018, gjykata ka 

konstatuar se ankesa e K.Kt është refuzuar si e pa bazuar dhe ka ngelur në fuqi Vendimi i 

komisionit të Brendshëm disiplinor nr.... datë 06.11.2018.  

 

Pas shqyrtimit dhe analizimit të provave të administruara, gjykata erdhi në përfundim 

se e paditura në përputhje me dispozitat ligjore në fuqi dhe me autorizimet të cilat burojnë nga 

ligji për Policisë  dhe  Udhëzimi administrativ 15-2008 Për llojet e shkeljeve të rënda dhe të 

lehta disiplinore në Policinë e Kosovës ka nxjerr Vendimin nr. 1103/KBD/’18. Komisioni i 

Brendshëm Disiplinor në  bazë të Udhëzimit administrativ 05/2017, neni 46   pika 1.2  ka 

shqiptuar masën disiplinore “ Ndërprerje e marrëdhënies së punës” pasi që komisioni ka 

gjetur se punonjësi i policisë K.K është gjetur fajtor për shkak kryerjes së shkeljes disiplinore 

të parapara me Kreu III Sjellje e rëndë diskredituese neni 14 pika 1.14 “Sillet në mënyrë të 

tillë duke i vënë hije të keqe apo të turpshme Policisë së Kosovës gjatë kryerjes së detyrës apo 

jashtë saj” si dhe neni 17 – Korrupsioni, pika 1.1: “ Në cilësinë e zyrtarit policor apo stafit civil 

të Policisë së Kosovës dhe pa autorizim përkatës në mënyrë direkte ose indirekte kërkon ose 

pranon ndonjë të mirë materiale, dhuratë, çfarëdo shërbimi, nënshkrimi ose rekomandimi”” 

pika 1.3: “ E keqpërdor pozitën e tij apo saj si punonjës i Policisë së Kosovës, për leverdi 

private për vete ose për të tjerët” Neni 18 – Shkelje e rëndë e autorizimit, pika 1.6:  “ 

Keqpërdor autoritetin e Policisë për përfitime personale apo financiare, ose për përfitime ne 

privilegjeve të cilat nuk mund t’i kenë në pozicionin përveç kur kryejnë detyrat e tyre ose për 

shmangie nga pasojat e veprave kundërligjore, veç në ato raste kur kërkohet prej tyre në 

mënyrë legjitime ta përdorin ndikimin apo autoritetin e tyre” si dhe neni 25 Veprimtaria Penale 

“ Punonjësi i Policisë së Kosovës është fajtor nëse për veprën penale apo kundërvajtjen e rëndë 

të cilën e ka kryer është shpallur fajtor dhe është dënuar sipas ligjit në fuqi nga cilado gjykatë, 

që njihet nga ligjet e Kosovës. Përveç nëse punonjësi i Policisë së Kosovës është shpallur fajtor 

për veprën penale në komunikacion apo kundërvajtjen e rëndë në komunikacion dhe është 

dënuar me urdhër ndëshkimor, dënim me të holla, vërejtje gjyqësore apo dënim me kusht sipas 

ligjit në fuqi nga cilado gjykatë, që njihet nga ligjet e Kosovës”, të Udhëzimit Administrativ 

Nr.05/2017- DPP, lidhur me nenin 43, të ligjit për Policinë. 

 

Gjykata gjeti si të pa bazuara edhe pretendimet e palës paditëse pasi që: Pala paditëse 

nuk ka ofruar prova të mjaftueshme me të cilat do të ishte vërtetuar se Paditësi ka punuar në 

departamentin Administrativ brenda Policisë së Kosovës.  

 

Me këtë Gjykata duke marrë parasysh si administrim të provave mori: Vendimin e 

Komisionit të Brendshëm Disiplinor me nr. ... të datës 06.11.2018, i cili ka shqiptuar masën 

disiplinore “Ndërprerje e marrëdhënies së punës” për këtë masë Komisioni i Brendshëm 

Administrativ u bazua në Udhëzimin Administrativ 05/2017, neni 46, pika 1.2. 

 

Gjykata mori parasysh edhe vendimin e Komisionit për Ankesa i Policisë së Kosovë me 

të cilin Komisioni kishte vërtetuar dhe e kishte lënë në fuqi vendimin e Komisionit të 

Brendshëm nr. ... të datës 06.11.2018 dhe vërtetoi shkeljet të cilat i kishte bërë paditësi K.K. 

 

Gjykata në kuptim të nenit 14 të LPK-së “Në procedurën kontestimore gjykata, në 

pikëpamje të ekzistimit të veprës penale dhe të përgjegjësisë penale të kryerësit, është e lidhur 

me aktgjykimin e formës së prerë të gjykatës penale, me të cilin i pandehuri është shpallur 

fajtor” Gjykata ka konstatuar se tani paditësi, me  aktgjykimin e Gjykatës Themelore në 
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Prizren Departamenti i Krimeve të Rënda me numër: P.nr.86/2017 datë 28.12.2017 i 

plotfuqishëm nga data 26.04.2018,  ku tani paditësin K.K është shpallur fajtorë për veprën 

penale Marrja e ryshfetit nga neni 428 paragrafi1 të KP-së dhe e gjykoi me dënim Unik në 

lartësi prej 4000 (katër mijë) euro-duke i shqiptuar njëherit edhe  dënim plotësues “ndalim i 

ushtrimit të profesionit veprimtarisë ose detyrës së policit në Policinë e Republikës së  Kosovës 

në kohëzgjatje pre 2 (dy) viteve, duke llogaritur prej datës kur aktgjykimi të merr formën e 

prerë”.  

 

Nga të lartcekurat, gjykata erdhi në përfundim se veprimet e të paditurës Ministria e 

Punëve të Brendshme - Policia e Kosovës, kanë qenë të drejta dhe se në rastin e shqiptimi i 

masës disiplinore “Ndërprerje e marrëdhënies së punës” është bërë konform ligjit.  

 

Gjykata kërkesat e paditësi për kthim në pozitën e punonjësit në administratë e gjeti si 

të pa bazuar pasi që i njëjti nuk ka arritur që me asnjë provë ta vërtetoj se ka pasur të themeluar 

marrëdhënien e punës pranë të paditurës në pozitë të punonjësit të administratës, për të cilën 

fakt në kuptim të nenit 7.1 të LPK-së “Palët kanë për detyrë të paraqesin të gjitha faktet mbi të 

cilat i mbështesin kërkesat e veta dhe të propozojnë prova me të cilat konstatohen faktet e tilla” 

dhe nenit 319.1 “Secila nga palët ndërgjyqëse ka për detyrë të provoje faktet mbi të cilat i 

bazon kërkimet dhe pretendimet e veta”. 

 

Gjykata ka vlerësuar edhe theksimet e tjera të palëve ndërgjyqëse, por ka gjetur se të njëjtat 

janë pa ndikim në nxjerrjen e këtij aktgjykimi. 

 

 Vendimi mbi shpenzimet procedurale është marrë konform nenit 450 të LPK-së, pasi që 

pala e paditur nuk i kërkoi të njëjtat.  

 

 Nga të lartcekurat, gjykata vendosi si në dispozitiv të këtij aktgjykimi, konform nenit 

143 të LPK-së. 

  

GJYKATA THEMELORE NE PRIZREN 

Departamenti i Përgjithshëm  

C.nr.2073/18, me datë 13.01.2020 

 

                                                                     Gj y q t a r i,                                   

                                                          Gëzim Shehu 

 

 

 

 KËSHILL JURIDIKE: Kundër këtij aktgjykimi pala e pakënaqur ka të drejtë ankesë 

në afat prej 7 ditëve nga dita e pranimit të të njëjtit, Gjykatës së Apelit në Prishtinë, nëpërmjet 

kësaj gjykate. 

 

 

 


