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Numri i dokumentit:     01038308 

 

 

A.nr.1/2017 

 

 

GJYKATA THEMELORE NЁ PRISHTINЁ-Departamenti për Çështje Administrative, me 

gjyqtare, Lirije Maksutaj, e me Zyrtaren Ligjore, Kaltrina Çitaku, në konfliktin administrativ 

sipas  padisë së paditësit, Banka Ekonomike Sh.A me seli ne Prishtinë, te cilin me aut. e 

përfaqëson av.Labinot Buzuku. kundër të paditurës, Ministria e Punës dhe Mirëqenies -

Inspektorati i Punës, në Prishtinë, për shkak të anulimit të vendimit, në shqyrtimin kryesor 

publik të mbajtur me dt.02.07.2020, merr këtë:  

 

 

 

A K T G J Y K I M 

 

 

 

Aprovohet kërkesëpadia e paditëses, Banka Ekonomike Sh.A me seli ne Prishtinë ndërsa 

anulohet aktvendimi me nr.prot.154/2016 i dt.02.12.2016 i të paditurës, Ministria e Punës dhe 

Mirëqenies -Inspektorati i Punës në Prishtinë dhe çështje i kthehet ne rishqyrtim dhe rivendosje 

organit të paditur.  

 

  

A r s y e t i m   

 

 

 

Shqyrtimi kryesor në këtë çështje juridike, është mbajtur në kuptim të nenit 41 të Ligjit për 

Konfliktet Administrative, në prezencën e palës paditëse e në mungesë të paditurës në 

procedurë e ftuar në mënyrë të rregullt. 

 

Paditësja  e lartcekur si ne padinë e saj të paraqitur në këtë gjykatë me dt.04.01.2017 ka 

kundershtuar vendimin e te paditurit meqë i njëjti është nxjerre me konstatim të gabuar të  

gjendjes faktike, zbatim i gabuar i të drejtës materiale, respektivisht dispozitave të  Ligjit të 

Punës. Theksojnë se arsyetimi i të paditurit është në kundërshtim me nenin 86 pargr.1 dhe nen 

paragraf 2 te Ligjit të Punës Nr.03/L-212. Sepse dispozitat e lart cituara nuk e rregullojnë 

marrëdhënien e punës mirëpo rregullojnë çështjen e shqiptimit te gjobës.  
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Prandaj edhe ne seancën e shqyrtimit kryesor kanë mbet në tërësi si ne padi dhe kërkesëpadisë 

duke propozuar gjykatës që të njëjtën ta aprovoj në tërësi si të bazuar me kërkesë për të anuluar 

në tërësi vendimin nr.154/16 dt.02.12.2016 për me shumë me detaje gjykatës i propozoj ti 

referohen thënieve te padisë me parashtrese te bashkangjitura padisë. 

 

E paditura në përgjigjen e saj të dt.20.09.2019 ka kundërshtuar pretendimet e padisë në tërësi 

duke theksuar se akti kontestuar është nxjerrë konform të gjitha dispozitave në fuqi. Për se IP 

ne shkalle te dytë në seancën e mbajtur pasi qe ka bere shqyrtimin e te gjitha fakteve relevante 

ka konstatuar se vendimi i kundershtuar nuk përmban aplikim te gabuar te drejtës materiale. 

Vendimi i kundershtuar përmban arsye për aplikimin e te drejtës matiale dhe arsyetim mbi 

faktet kryesore ashtu qe vendimin e bëjnë te çart dhe te kuptueshëm.   

 

Gjykata  në seancën e shqyrtimit kryesor/publik me dt.02.07.2020, ka bërë administrimin e 

provave dhe atë: vendimi nr.154/2016 dt.02.12.2016, raporti zyrtare 09 nr.76-118/16 

dt.25.10.2016 , vendimi 09 nr.76-118/2016, dt.02.11.2016, përgjigje ne ankese nr.626 

dt.13.04.2016, parashtrese e dt.05.03.2015, kërkese për shqyrtimin e ankese dt.07.04.2015, 

vërejtje me shkrim  dt.14.04.2015 nr.1222, ankese kundër vërejtjes me shkrim nr.289 

dt.04.02.2016, procedura e burimeve njerëzore versioni 1.0, vendim dt.02.09.2016 nr.1329, 

vendim nr.1122 dt.25.07.2016, procesverbal nr.1428 dt.30.09.2016, raporte i gjetjeve faktike 

BE, vërejtje me shkrim nr. prot.232, parashtrese dt.09.09.2016, ankese dt.16.04.2015 nr.1256. 

 

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 bazuar.  

 

Me vendimin e të paditurës, me nr.prot.154/2016 i dt.02.12.2016  është refuzuar ankesa e 

paditësit subjektit ne procedurë  dhe ka mbetur ne fuqi vendimi i organit te shkallës parë Nr.76-

118/2016 .  

 

Paditësi i pakënaqur me vendimin e të paditurës me datën dt.02.12.2016 ka hapur konflikt 

administrativ sipas padisë, duke e  kontestuar ligjshmërinë e ij. 

 

Nga vendimi i kontestuar del se ai përmban të meta të tilla për shkak të të cilave nuk mund 

shqyrtohet ligjshmëria e tij. Të metat e tilla qëndrojnë në shkeljet  thelbësore të dispozitave të 

Ligjit për  Procedurën Administrative. Shkeljet thelbësore të këtyre dispozitave konsistojnë në 

faktin se me nenin 84 par.2 të këtij ligji është paraparë se akti administrativ, që në këtë rast 

nënkupton vendimin e goditur me padi, duhet të përmbaj përveç  tjerash edhe një përmbledhje 

të konstatimeve faktike, bazuar në provat e paraqitura gjatë  procedimit administrativ ose në 

faktet e siguruara nga administrata, një deklarim të bazës ligjore  në të cilat bazohet akti, etj. 

Akti administrativ duhet të jetë i arsyetuar. Në nenin 85 dhe 86 të po të njëjtit ligj, parashihet se 

përveç rasteve ku ligji vet e parashikon dhënien e arsyeve, duhet të jepen domosdoshmërisht 

arsyet për të gjitha ato akte, të cilat pjesërisht ose tërësisht mohojnë, shuajnë, kufizojnë apo 

prekin në një mënyrë apo tjetër të drejtën dhe interesat ligjore ose vendosin detyrime apo 

ndëshkime, përbëjnë një vendim të kundërt  me pretendimet e palëve të interesuara, ose janë në 

kundërshtim me një informacion apo propozim zyrtar, etj. Arsyetimet duhet të formulohen 

qartë dhe të përfshijnë shpjegimet e bazës ligjore  dhe faktike të aktit.  
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Vendimi i kundërshtuar është juridikisht  i paqartë dhe kundërthënës me vetveten dhe me 

arsyetimin e tij. Në arsyetimin e tij nuk janë dhënë arsye mbi faktet vendimtare që kanë 

kushtëzuar marrjen e vendimit të kundërshtuar. Në vendimin e atakuar nuk jepet arsyetim 

konkret për asnjeren nga tri pretndiemet paditëses si jo kopetenca lendore e tyre, zbatim i  

gabur i të drejtës matriale dhe konstatimi i gabuar mbi bazën e fakteve i gjendjes faktike  pra 

nuk përmendet asnjë provë e shqyrtuar në bazë të së cilës është vërtetuar ndonjë fakt, me cilat 

prova i ka konstatuar faktet vendimtare dhe mbi cilat dispozita ligjore është mbështetur për të 

ardhur te konstatimi se, nuk qëndrojnë asnjë nga pretendimet ankimore të paditëses dhe së 

procedura është zhvilluar në pajtim të ligjit.  

 

Për më tepër në vendimin e atakuar nuk përmendet dhe nuk arsyetohet fare fakti se paditësi ka 

pretenduar që organi i paditur në shkallë të parë ka trajtuar këtë çështje jashtë kompetencave të 

saj, pasi që kjo është çështje eskskluzive e punëdhënësit apo gjykatës e të cilën e paditura si 

shkallë e dytë ka qenë e obliguar të shqyrtojë dhe vlerësoj fillmisht.  

 

Gjykata per të vlerësuar faktin  e kontestuar te kopetences nga paditesja iu referua nenit 2 të 

Ligjit Nr. 2002/9 për Inspektoratin e Punës në Kosovë, i cili përcakton se: 

 “2. Inspektorati i punës: 

 

a) Do të mbikëqyrë zbatimin e ligjit të punës, kushtet e punës dhe mbrojtjen në punë. 

b) Do t’iu siguroj informacion teknik dhe këshilla punëdhënësve dhe punëtorëve për 

            çështjet më të efektshme të zbatimit të dispozitave ligjore. 

c) Do të njoftoj ministrin e Punës dhe Mirëqenies Sociale apo ndonjë organ tjetër 

kompetent për ndonjë mungesë apo ndonjë shpërdorim në ligjin e aplikueshëm. 

d) Do t’iu siguroj informatat dhe këshillat punëdhënësve dhe punëmarrësve të cilat do  të 

jenë në pajtim me ligjin dhe t”i paralajmërojnë autoritetet kompetente për çfarëdo 

defektesh apo shpërdorimesh që nuk janë përfshirë me dispozita ligjore ekzistuese. 

e) Do t’iu jep këshilla për çështje lidhur me ligjin e punës dhe mbrojtjen e punëtorëve me 

rastin e riorganizimit apo ristrukturimit të një ndërmarrjeje”. 

 

Lidhur me këtë çeshtje në bazë të provave në shkresat të lëndës, gjykata vlerëson se TEIP duke 

vendosur per ankesën e palës ankueses aktvendimin me nr.prot.154/2016 i dt.02.12.2017 

refuzohet ankesa e tani paditeses dhe mbetet ne fuqi vendimi i organit të shkllës se parë Nr.76-

118/16 me te cilin është aprovuar kërkesa e palës së interesit, Linda Matrapi-Shahini, lidhur me 

ndrprjen e maredhenis se punës dhe obligohet pundhesi i saj tani paditesi të shfqizoj vendimin 

Nr.1329 te dt.02.09.2016 dhe stausi i punënonjes të zgjdhet në harmoni me dispozitat e 

theksura te aktit teëmbrendeshem–stautit dhe dispoyitave ligjore. 

 

Me kete rast kjo gjyka ka qetur se i padituri ka bere kosntatim te gabir te gjendje faktike pasi 

ka deshtuar qe fellimisht te vlersoj nese orgnai i shkallës se pare ka autoriyime me ligj te 

vendosur për një kërkesë jashtë kompetencave të syija e cila çështje në bazë të Ligjit Nr. 03/L-

212 i Punës së Kosovës, bie në kompetencë të organit punëdhënës apo gjykatës kompetente. 
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Arsyetimi i të paditurit se nga organi  i shkallës parë ka vertetuar drejet gjendjen faktike e në 

mënyrë të plo  

Të metat e caktuara më lartë janë të atilla që e pengojnë vlerësimin e ligjshmërisë së vendimit 

të kundërshtuar dhe në këtë drejtim  gjykata e obligon organin e paditur që në ri-procedurë të 

veproj sipas vërejtjeve të dhëna në këtë aktgjykim kokretisht të vleresoj  drejt cështjn e 

komptences se tyre bazuar në ligj se nga buron autorzimi i organve administrative në ketë rast 

për të urdheruar paditesën për të shfuqizuar vendimet e saj dhe pasi ti mënjanoj të metat e 

cekura, të merr vendim të drejtë të bazuar në ligj.  

 

Vërejtjet e cekura janë të obligueshme për organin e paditur , duke u bazuar në nenin 65 të 

Ligjit për  Konfliktet Administrative.  

 

Prandaj bazuar në të lartcekurat, në kuptim të nenit 5,6, dhe 38 si dhe Nenit 46.2 të Ligjit për 

Konfliktet Administrative, gjykata ka të dhe në përputhje me komptencat e tij bie në 

kundërshtim me provat që gjendë  në shkresat e lëndës. 

 

Gjykata si rregull konfliktin administrativ e vendos në bazë të gjendjes faktike të vërtetuar nga 

ana e organeve administrative, ndërsa nga vendimi i goditur me padi nuk mund të kuptohet se 

si është vërtetuar gjendja faktike.  

aprovuar kërkesëpadinë e paditëses dhe ka vendosur si në dispozitiv të këtij aktgjykimi.  

 

 

GJYKATA THEMELORE NЁ PRISHTINЁ 

Departamenti për Çështje Administrative 

A.nr.1/17 me dt.02.07.2020           

      

 

 

Zyrtare ligjore                                                                                                Gj y q t a r e                                                         

Kaltrina Citaku                                                                                             Lirije Maksutaj  

                                                                                                                                           

 

                                                                                                              

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. 

 

 

 

 

 


