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Numri i lëndës: 2019:264736 

Datë: 21.04.2021 

Numri i dokumentit:     01717395 

 

 

A.nr.1231/17 

 

GJYKATA THEMELORE NЁ PRISHTINЁ- Departamenti për Çështje Administrative, 

me gjyqtaren Vjollca Limani, procesmbajtësen/zyrtaren ligjore Gzona Rama Demaj, në 

konfliktin administrativ të paditësit Q. K. M. F., me seli në ..., Rr “...”, nr.... kundër të paditurit 

M.P.M. S.- T.E. I.. P. për shkak të anulimit të aktvendimit, në shqyrtimin kryesor publik të 

mbajtur me datë 28.01.2021, merr këtë: 

 

     

A K T G J Y K I M 

  

I. REFUZOHET si e pabazuar kërkesëpadia e paditësit Q. K. M. F., me seli në ..., Rr 

“...”, nr.... , me të cilën ka kërkuar që të anulohet vendimi me numër 134/2017,  i datës 

06.07.2017 i të paditurës  M.P.M. S.- T.E. I.. P. .     

 

II.  Secila palë i bartë shpenzimet e veta të procedurës. 

 

 

A r s y e t i m 

 

Paditësi ka parashtruar padi me dt.24.07.2017 dhe për të vendosur lidhur me të është caktuar 

seanca e shqyrtimit kryesor me dt 28.01.2021, e cila është mbajtur në kuptim të nenit 41 të 

Ligjit për Konfliktet Administrative(LKA), në mungesë të palës paditëse dhe të paditur, të ftuar 

në mënyrë të rregullt. 

 

Paditësi nëpërmes padisë ka theksuar: Me rastin e shkuarjes në trajnim të dr.M. M. dhe 

infermier A. H., përzgjedhjen, shpenzimet dhe organizimin e shkuarjes në trajnim në Izmir të 

Turqisë e ka bërë Ministria e Shëndetësisë, të cilës edhe i bie barra për pagesën dhe realizimin 

e kërkesave financiare në tërësi te kërkuara nga pjesëmarrësit e trajnimit. Mëditjet për 

udhëtimet zyrtare sipas udhëzimit administrativ i cili e rregullon çështjen e pagesës se 

mëditjeve  për udhëtime zyrtare, paguhen për udhëtimet të cilat kryhen për nevojat dhe 

interesin e punëdhënësit dhe për të cilin ai edhe e dërgon. Paditësi në këtë rast nuk e ka dërguar 

punëtorin në udhëtime zyrtare-trajnim, ngase po ta kishte bërë këtë  duke respektuar procedurat 

e brendshme për përzgjedhjen dhe dërgimin e punëtoreve në një trajnim të tillë, atëherë 

doemos do ti barte edhe shpenzimet dhe obligimet tjera financiare, paditësi vetëm ia ka 

mundësuar pjesëmarrjen me aprovimin e kërkesës për pushim me pagese për qëllim të 

respektimit te se drejtës për ngritje profesionale. QKMF-ja  sipas rregullores për punën e 

komitetit për zhvillim të vazhdueshëm profesional Nr.1683/09.12.2006, paguan mëditje vetëm 
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për trajnimet të cilat i organizon komiteti për ZHvillimin e Vazhdueshëm Profesional në bazë 

të nevojave dhe kritereve të përcaktuara me rregullore dhe të fokusuara në  konceptin e 

mjekësisë familjare dhe trajnimet e ndërlidhura me të. Gjer me tani QKMF-ja asnjëherë nuk ka 

paguar mëditje për punëtoret të cilët kane shkuar në trajnim profesional brenda apo jashtë 

shtetit të organizuara të organizuara nga Institucionet tjera shëndetësore. Me vendimin e IP të 

shkallës se dytë thuhet se në baze të nenit 62 të Ligjit të Punes punëdhënësi është i obliguar që 

të bëjë pagesën e mëditjeve për punëtoret Dr.M. M. dhe Infermier A. H.. Inspektorati i shkallës 

së dyte fare nuk e morri parasysh faktin se nuk është punëdhënësi ai që i ka dërguar punëtoret 

në udhëtim zyrtar por këtë e ka bërë Ministria e Shëndetësisë. Andaj në pikëpamje të fakteve të 

vërtetuar pikat esenciale nuk janë vërtetuar plotësisht e që nga këto fakte është nxjerrë 

konkluzioni jo i drejte në pikëpamje te gjendjes faktike nga ana e të paditurës. Mbi këtë bazë i 

propozojmë gjykatës që padia të aprovohet si e bazuar dhe të anulohet vendimi i të paditurës 

nr.134/2017 i datës 06.07.2017. 

 

E paditura në  përgjigjen në padi  të parashtruar në këtë gjykatë me datën 06.11.2019 e ka 

kontestuar në tërësi kërkesëpadinë e  paditësit si të pabazuar, duke theksuar: Organi i shkallës 

së dytë pranë IP pasi ka shqyrtuar ankesën e paditësit ka gjetur se me vendimin e atakuar me 

ankesë, gjendja faktike është vërtetuar në mënyre të drejtë duke bërë të pabazuara pretendimet 

ankimore të paditësit. E paditura thekson se ankesa e ushtruar përmban një arsyetim të 

përgjithësuar duke mos u bazuar në as edhe një shkresë, provë të vetme e cila do të ndryshonte 

gjendjen faktike të përshkruar nga Inspektorati i Punës si organ i shkallës së parë. Inspektoret 

me rastin e inspektimit kanë kërkuar dëshmi ku përfshihet që  pagesa e mëditjeve bëhet vetëm 

për trajnime që i organizon komiteti i zhvillimit të vazhdueshëm profesional që punëdhënësi-

paditësi nuk e ka prezantuar, andaj e paditura drejtë ka aplikuar dispozitat ligjore, i ka vlerësuar 

të gjitha rrethanat që ndikojnë në nxjerrjen e vendimit e të cilat i aprovoj edhe organi i shkallës 

së dytë IP. Prandaj mbi këtë baze e paditura propozon që të refuzohet si e pabazuar 

kërkesëpadia e paditësit dhe të mbetet në fuqi vendimi i TEIP me nr.134/17 i datës 06.07.2017. 

  

Me qëllim të vërtetimit të drejtë dhe të plotë të gjendjes faktike, Gjykata në seancën e 

shqyrtimit kryesor-publik të datës 28.01.2021, ka lexuar këto prova: Vendimi i MPMS-IP me 

ne prot134/2017 i dates 06.07.2017;Vendimi i MPMS-IP 01 Nr.06-04-1/17 i dates 

25.04.2017;Vendimi per pushim me pagese me nr.1029 i dates 05.04.2016 ne emer te Dr.M.t 

M.; dokumenti me subjektin “ kerkese per trajnimin ne Izmir e dates 04.04.2016 e paraqitur 

nga Dr.Muhamet Musa; Vendimi per pushim me pagese  me numër 1030 i dates 05.04.2016, 

ne emër te A. H.; Dokumenti me subjektin “ kerkese per trajnimin ne Izmir-Turqi e dates 

04.04.2016 e paraqitur nga Infermier Adnan Havolli; Rregullorja mbi punën e komitetit per 

zhvillim te vazhdueshëm profesional; Raporti zyrtar i IP 01 Nr.06-04/2017;Ankese me ne 

protokolli 118/2017 e dates 29.03.2017,e paraqitur nga Dr.M. M.; Ankese me nr protokolli 

118/2017 e dt.29.03.2017 e paraqitur nga Infermier A. H.; Kerkese e dt.06.06.2016,e paraqitur 

nga Dr.M. M. dhe A. H.; Formulari per ankese apo kerkese i dates 20.07.2017 e paraqitur nga 

M. M.a dhe A. H.; Formulari per kerkese apo ankese i dt.30.01.2017; Emaili me subjektin” 

përgjigje ne kerkese”; Certifikate per ndjekjen e trajnimit e lëshuar ne emer te A. H. me 

nr.0232; Kontrate pune per kohe te caktuar e lisdur me date 01.12.2010 ne mes të drejtorit per 

shëndetësi dhe mirëqenie sociale ne Komunen e Prishtines dhe dr.M. M.; Dokumenti me 

subjektin” Njoftim” i dates 01.04.2016; Kontrate pune per kohe te caktuar e lidhur me date 

01.12.2010 ne mes te drejtorit per Shendetësi dhe mirëqenies sociale ne Komunen e Prishtines 

dhe A. H.; Ankese me nr.1031 e dt.28.04.2017; Vendim i MPMS-IP 01 Nr.06-04-1/17 i 

dt.25.04.2017. 
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Gjykata vlerësoi ligjshmërinë e vendimit të goditur me padi në përputhje me nenin 44 të LKA-

së dhe provave të administruara në seancën e shqyrtimit kryesor, ku ka gjetur se kërkesëpadia e 

paditësit është e pabazuar. 

 

Me vendimin e organit të shkallës së parë,  me 01 nr.06-04-1/17 të datës 25.04.2017, Gjykata 

gjeti se,   është obliguar  punëdhënësi Drejtorati për Shëndetësi dhe Mirëqenie Sociale KK 

Prishtinë që të bëjë kompensimin e shpenzimeve gjatë kohës së kaluar në udhëtim zyrtar 

konkretisht pagesën e mëditjeve për punonjësit M. M.dhe A. H., si dhe të rregulloj me Aktin e 

Brendshëm cështjen e kompensimit të shpenzimeve për udhëtimet zyrtare. 

 

Me vendimin e organit të shkallës së dytë, MPMS-së–TEIP-së Nr.134/2017 të datës 

06.07.2017, të goditur me padi, Gjykata vërejti se është refuzuar ankesa e paditësit si e 

pabazuar  dhe është vërtetuar vendimi i Inspektorëve të Punës me 01 nr.06-04-1/2017 i datës 

25.04.2017. 

 

I pakënaqur me  vendimin e të paditurës nr.134/2017, paditësi  ka ushtruar padi në këtë gjykatë 

duke e kontestuar ligjshmërinë e tij. 

 

Gjykata për të vlerësuar ligjshmërinë e vendimit të goditur me padi, i’u referua Ligjit për Punë 

Nr.03/L-212, dhe atë nenit  62 Kompensimi i shpenzimeve për udhëtim zyrtar, me të cilin është  

përcaktuar: “I punësuari gjatë kohës së kaluar në udhëtim zyrtar jashtë vendit, ka të drejtë në 

kompensimin e shpenzimeve sipas kushteve, mënyrës dhe lartësisë së përcaktuar me Aktin e 

Brendshëm të Punëdhënësit”. 

 

Përvec referimeve ligjore, Gjykata shqyrtoi dhe analizoi edhe provat e administruara, kështu 

nëpërmes tyre nuk është kontestuese se dr. Muhamet Musa dhe inf.Adnan Havolli, punonjës të 

QKMF në Prishtinë (tash e tutje punonjësit), nga Ministria për Shëndetësi ishin zgjedhur për të 

ndjekur trajnimin e organizuar në Izmir të Turqisë me dt.10-22 prill 2016, në realizim të këtij 

trajnimi paditësja më pas kishte aprovuar vendimet për pushim pa pagesë ndaj këtyre 

punonjësve. 

 

Mirëpo kontestuese është cështja e realizimit të meditjëve për pjesëmarrje në trajnim, kështu 

me qëllim të realizimit të kësaj të drejtë punonjësit  me Kërkesat me nr.1843 dhe 1844 e dt. 

07.06.2016 kishin kërkuar nga paditësja ekzekutimin e pagesës në fjalë. Përmes përgjigjegjes 

në kërkesë, të dërguar përmes emailit, i cili nuk përmban datë, shihet se paditësja kishte 

refuzuar një kërkesë të tillë, duke potencuar fillimisht se, sipas nenit 9 të UA të MSHP 2004/7 

punonjësit kanë qenë të obliguar që në kërkesën e parashtruar të shënojnë edhe informacionin 

mbi implikimet financiare dhe ti drejtohen Bordit Drejtues të QKMF për miratim, ndërsa në të 

njëjtën përgjigjje po ashtu ishte theksuar QKMF paguan mëditje vetëm për trajnimet që 

komiteti për ZHVP në bazë të nevojave dhe kriterëve të përcaktuar dërgon punëtoret e 

përzgjedhur të fokusuar në konceptin e mjekësisë familjare.  

 

Përshkak të mos ekzekutimit të pagesës në fjalë, punonjësit më pas me datë 29.03.2021 ishin 

drejtuar me ankesë në Inspektoratin e Punës.  

 

Nga Raporti zyrtar i inspektimit me 01 nr.06-04/2017 shihet se, bazuar në ankesën e ankuesve, 

ishte bërë inspektimi i punëdhënësit. Përmes këtij raporti bëhet e ditur se inspektorët kishin 

kërkuar nga paditësja dëshmi ku parashihet se pagesa e mëditjeve bëhet vetëm për trajnimet që 

i organizon komiteti i ZHVP, gjë të cilën pundhënësi në këtë rast paditësi nuk e kishte bërë. 

Prandaj mbi bazën e kësaj nga inspektorët i ishte bërë me dije paditësit se është dashtë të 
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veprojë konform nenit 62 të Ligjit të Punës, dhe se të njëjtën cështje duhej ta rregulloj me aktin 

e brendshëm dhe jo të bazohet në UA të MSHP 2004/07.  

 

Prandaj bazuar në të lartcekurat, kjo gjykatë konstatoj se, organi i paditur drejtë ka vërtetuar 

gjendjen faktike kur ka konstatuar se paditësi ka vepruar në kundërshtim me dispozitat e nenit 

62 të Ligjit të punës,  ngase me këtë dispozitë është përcaktuar “I punësuari gjatë kohës së 

kaluar në udhëtim zyrtar jashtë vendit, ka të drejtë në kompensimin e shpenzimeve sipas 

kushteve, mënyrës dhe lartësisë së përcaktuar me Aktin e Brendshëm të Punëdhënësit”. Dhe 

më pas me të drejtë e paditura  kishte obliguar paditësen në kompensimin e mëditjeve për 

punonjësit M.M. dhe A. H. si dhe të rregulloj me Aktin e Brendshëm cështjen e kompensimit 

të shpenzimeve për udhëtimet zyrtare. 

 

Gjykata ka vlerësuar edhe pretendimin e paditësit të dhëna si në padi, e sipas së cilës e njëjta 

paguan mëditje vetëm për trajnimet të cilat i organizon komiteti për Zhvillimin e Vazhdueshëm 

Profesional në bazë të nevojave dhe kritereve të përcaktuara me rregullore dhe të fokusuara në  

konceptin e mjekësisë familjare, por të njëjtin pretendim e refuzoi si të pa bazuara, ngase pas 

shqyrtimit të Rregullorës mbi Punën e Komitetit për ZHVP, të prezantuar nga paditësja si 

provë, nuk u pa se më të njëjtën ishte përcaktuar një kufizim i tillë, ndërsa përvec kësaj 

rregulloreje paditësja nuk kishte prezantuar ndonjë rregullore apo akt tjerë në të cilin do të 

bazonte dhe argumentonte pretendimin e saj. 

 

Prandaj, gjykata vlerëson se në këtë çështje administrative, nga e paditura, drejtë është 

vërtetuar gjendja faktike, drejtë janë zbatuar dispozitat  e  procedurës  administrative dhe ligjit  

material, prandaj drejtë ishte vendosur kur është refuzuar ankesa e paditëses dhe është vërtetuar 

vendimi i organit të shkallës së parë i Inspektoratit të Punës.. 

 

Vendimin që secila  palë  të i bart shpenzimet  e veta, Gjykatë e mbështet ne dispozitën e nenit 

64 te LKA-së.  

 

Duke u bazuar në të gjitha të thëna më lartë, gjykata në kuptim të nenit 43, 46.2, lidhur me 

nenet 5, 6 dhe 38 të LKA-së, ka vendosur si në dispozitiv të këtij aktgjykimi. 

 

 

GJYKATA THEMELORE NЁ PRISHTINЁ 

Departamenti për Çështje Administrative 

A.nr. 1231/17, datë 28.01.2021 

                                                                                                 

Zyrtarja ligjore                                                                                                    G j y q t a r j a 

Gzona Rama Demaj                                                                                                Vjollca Limani  

 

KËSHILLË JURIDIKE: Kundër këtij  aktgjykimi është e lejuar ankesa, në afat prej 15 

ditësh, nga dita e marrjes së të njëjtit, Gjykatës së Apelit në Prishtinë, përmes kësaj Gjykate. 

 


