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Numri i lëndës: 2019:270506 

Datë: 26.04.2021 

Numri i dokumentit:     01728933 

A.nr.379/18 

 

GJYKATA THEMELORE NË PRISHTINË-Departamenti për Çështje Administrative, me 

gjyqtare, Lirije Maksutaj dhe zyrtaren ligjore Kaltrina Çitaku, në konfliktin administrativ sipas 

padisë së paditësit, “A....sh.p.k.”, Rr.”I.R.” p.n., L., i përfaqësuar nga R. F.  me autorizim, kundër 

të paditurës, M. e P.dhe M. S./I. i P. (MPMS/IP) –P., baza juridike anulimi i aktit kontestues, në 

seancën e shqyrtimin kryesor publik, të mbajtur me dt.13.04.2021, merr këtë: 

 

A K T GJ Y K I M 

 

Refuzohet, kërkesëpadia e paditësit, A.. sh.p.k. me të cilën kanë kërkuar që të anulohet 

aktvendimi i të paditurës, M. e P. dhe M. S./I. i P., me numër .../.... i .../..../..... i datës, si e 

pabazuar. 

 

A r s y e t i m i 

 

 

Seanca e shqyrtimi kryesor në këtë çështje juridike, është mbajtur në kuptim të nenit 41 të Ligjit 

për Konfliktet Administrative, në prezencën e palës paditësit përmes te autorizuari i tij ndërsa 

nuk prezanton e paditura edhe pse nga shkresat e lëndës konstatohet se janë të ftuar në mënyrë 

të rregull.  

Paditësi si në padinë e parashtruar me dt.06.03.2018 por dhe në seancën e shqyrtimit kryesor të 

dt.13.04.2021 përmes te autorizuarës se tij ka deklaruar se mbeten në tërësi si në padi kërkesëpadi 

e kundërshtojnë  vendimin e te paditurës për shkak te vërtetimit gabuar dhe vërtetim jo te drejte 

te gjendjes faktike. Shtojnë se IP ka ber inspektim me dt.08.09.2017 duke e njoftuar paditësen 

për shkeljet e gjetura në vend punishte me aftin e caktuar prej 5 ditëve për eliminimin  e shkelje 

të  pretenduara. Mirëpo  qe i njëjti organ mbas 6 orëve  vije përsëri në punishte në inspektim 

duke kërkuar që a janë eliminua vërejtjet e dhëna. E ku me raportin e dt.14.09.2017 paraqesin 

konstatimet e shkeljeve të pretenduara i cilin raport është kundërshtuar nga paditësi.  

Pretendimet e paditësit nuk janë marr për bazë ashtu qe si pasoje e kësaj gjendje TEIP ka lëshuar 

vendimin e dt.10.10.2017 duke shqiptua gjobën 1500 euro e i cili vendim është vërtetur me 
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ankesë dhe refuzua ankesë e dt.22.01.2018, prandaj kërkoje nga gjykata të aprovohet padia si e 

bazuar dhe të anulohet vendimi i të paditurës si i pa bazuar. 

E autorizuara e të paditurës në përgjigjën në padi të dhënë me shkrim me dt.07.08.2020 ka 

kundërshtuar në tërësi pretendimet e padisë si të pa bazuar  meqë organi shkalles së parë ka nxjerr 

vendimin Nr.40-79/2017 te d.10.10.2017 me te cilin është shqiptuar gjoba subjektit në procedurë 

.... sh.p.k  për shkak se kishte shkelur nenin 7 pargrf.4 të Ligjit të Punës Nr.04/L-212  si dhe 

nenin 7 dhe nenin 13 par. 1 të Ligjit L-161 për Siguri dhe Shëndetin në Punë. Prandaj kanë 

kërkuar qe padia kërkesa e saj të refuzohet si e pabazuar dhe të mbetet në fuqi vendimi i TEIP, 

02/2017 i dt.22.01.201.   

 

Gjykata  në seancën e shqyrtimit kryesor me dt. 13.04.20121 gjykata ka bërë administrimin e 

provave dhe atë: vendim 02/2018 dt.22.01.2018, ankesa e paditësit dt.07.11.2017, vendimi 

01.nr.40/79/2017, raporti zyrtare IP nr.40/79/2017, dt.08.09.2017, raport i ri-inspektim 

dt.14.09.2017, përgjigje ne padi, dt.20.09.2017, lista e punëtoreve dt.11.06.2017, deklaratë 

punëmarrësi dt.01.05.2017, certifikatë shëndetësore dt.12.09.2017, certifikatë shëndetësore dhe 

deklarata e punëtoreve, lista e punëtoreve që kanë pranuar pajisjet mbrojtëse për sigurinë në 

punë. 

Gjykata vlerësoi ligjshmërinë e vendimit kontestues në përputhje me nenin 44 të LKA-së, dhe 

pas vlerësimit të provave të administruara në seancën e shqyrtimit kryesor, thënieve  në padi dhe 

përgjigjes të paditurës në padi dhe pas shqyrtimit të gjithave shkresave tjera të lëndës, konstatoi 

se padia e paditësit është e pabazuar.  

Me vendimin e goditur me padi është refuzuar ankesa e ankuesit si e pabazuar, duke e lenë në 

fuqi vendimin e organit të shkallës së parë me nr.02/2018 i datës 22.01.2018.  

 

Paditësi i pa kënaqur me vendimin e të paditurit, pranë kësaj gjykate me padi e hap konfliktin 

administrativ duke konteston ligjshmërinë e tij.  

Gjykate për te vlerësuar ligjshmërinë e aktit te goditur ju referua  dispozitave te Ligjit 04/L-161 

për siguri dhe Shëndetin në Punë i cili obligon, 1. Punëdhënësi detyrohet të zbatojë masat 

parandaluese, bazuar në parimet e përgjithshme të parandalimit, si: 1.1. shmangien e rreziqeve; 

1.2. vlerësimin e rreziqeve të pashmangshme; 1.3. luftimin e rrezikut prej fillimit ose burimit 

1.4. tejkalimin e shkaqeve të rrezikut; 1.5. adaptimin e punës ndaj individit, veçmas në lidhje me 

karakteristikat e vendit të punës dhe ambientit të punës; neni 13 neparagrf. 1.16. pajisë të 

punësuarit, në mënyrë të detyrueshme, me pajisje mbrojtëse individuale, të sigurojë 

mirëmbajtjen e tyre dhe të respektojë afatet e skadimit të përdorimit të tyre. 

Gjykata pas administrimit të provave në drejtim të pretendimeve te paditëses, ka konstatuar se i 

padituri pasi ka administrua provat ka dhënë arsyetim të bazuar meqë bazuar ne raportin zyrtare,  

01.nr.40/79/2017 vërtetohet se subjekt është përfshi me cenim te dispozitës nga neni 7 dhe neni 

13 par. 1.16,  te Ligjit 04/L-161 për siguri dhe Shëndetin ne Punë. Meqë i padisë si ka eliminuar 

parregullsitë për te ndërmarr masa të menjëhershme për të vendosur skele dhe pajisjeve 

përcjellëse, rrjeta mbrojtëse, te pajis punonjësit me pajisje personale mbrojtjes në punë, si 

helmeta uniforma si dhe nuk kishte paraqitur punonjësin G. M. në A .T .K edhe pse me te njëjtin 

ka kontrate pune përkundër vërejtjeve nga te gjitha këto arsye edhe sipas vlerësimit të kësaj 
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gjykate arsyetimi i të paditurit është  bazuar e me vërtetim të drejt të gjendjes faktike me rastin 

refuzimit të ankesës dhe vërtetimit të vendimit të shkallës e parë IP nr.40/79/2017 i 

dt.10.10.2017.   

Prandaj, nga të gjitha arsyet e cekura si me lartë kjo gjykatë vërtetoj se i organi i paditur pas 

administrimit të provave drejt ka vërtetuar gjendjen faktike me rastin e vërtetimit të aktvendimit 

të organit administrativ të shkallës se parë, 01-Nr.40—79 /2017 i dt.10.10.2017  me të cilin 

paditësit i është shqiptuar gjoba në shumën e përgjithshme 1500.00 ( njëmijë e pesëqind  ) euro. 

Për faktin se pas vlerësimit të prova një nga një e se bashku si raporti zyrtare IP nr.40/79/2017, 

dt.08.09.2017, raport i ri-inspektim dt.14.09.2017, përgjigje ne padi, dt.20.09.2017, lista e 

punëtoreve dt.11.06.2017, deklaratë punëmarrësi dt.01.05.2017, certifikatë shëndetësore 

dt.12.09.2017, certifikatë shëndetësore dhe deklarata e punëtoreve, lista e punëtoreve që kanë 

pranuar pajisjet mbrojtëse për sigurinë në punë u vërtetua se ky subjekt është përfshi me shkelje 

të dispozitave të lart cekura. Dhe për faktin se shkeljet  paditësi si ka eliminuar edhe pas afatit të 

caktuar te Inspektoreve por dhe as para kësaj gjykata nuk ofrua dëshmi-fakte, prova të bindshme 

mbi të cilat kjo gjykatë do të mund të vërtetohej gjendja faktike ndryshe nga ajo që kanë vërtetuar 

organet administrative.  

  

Gjykata ka vlerësuar dhe pretendimet e paditësit si në padi se nuk është vërtetuar drejt gjendja 

faktike dhe është aplikuar drejt e drejta materiale mirëpo si te tilla gjykata në mungesë që paditësi 

pretendimet e tij si ka argumentuar me prova bindëse te njëjtat u refuzuan si të pabazuara.  

 

Prandaj, gjykata vlerëson se në këtë çështje administrative drejtë është vërtetuar gjendja faktike 

nga e paditura, drejtë janë zbatuar dispozitat  e  procedurës  administrative dhe   drejtë është 

zbatuar e drejta materiale dhe si rrjedhojë e kësaj gjendje të vërtetuar nuk kemi as dhe shkelje të 

ligjit në dem të paditëses.  

 

Mbi arsyet e lart cekura, thëniet e paditëses si padi kjo gjykatë nuk i aprovoi sepse i vlerësoj si  

pa ndikim në vërtetimin e një gjendje tjetër faktike, nga ajo e vërtetuar nga e paditura. 

 

Duke u bazuar në të dhënat e lart cekura, 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.379/2018, dt.13.04.2021 

 

Sekretare juridike                                                                                                    G j y q t a r e 

Kaltrina Çitaku                                                                                                      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. 

                                                                                                              


