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Numri i lëndës: 2019:270646 

Datë: 19.04.2021 

Numri i dokumentit:     01701486 

 

A.nr.631 /18 

 

 

GJYKATA THEMELORE NË PRISHTINË-Departamenti për Çështje Administrative, 

me gjyqtaren, Lirije Maksutaj dhe me zyrtaren ligjore Kaltrina Çitaku në konfliktin administrativ 

të paditësit, I. M. H. sh.p.k, me adresë Sh. N. T.  Nr../... ne P., te cilën e përfaqëson me shoqëria 

e avokateve J. A. shpk, V. A., kundër të paditurës M. e P. dhe M. S. e R. së K.–  I. të P. me seli 

në rr. U. nr.. , P., me bazë juridike, anulim i vendimit, në shqyrtimin kryesor publik, të mbajtur 

në prani të përfaqësuesit të paditëses, me dat.06.04.2021 merr këtë:  

 

 

A K T G J Y K I M 

 

 

I. APROVOHET si e bazuar kërkesëpadia e paditësit I. M. H. sh.p.k në P., me adresë Sh. 

N. T. Nr.../.. në P..  

 

II. ANULOHET vendimi i M. së P. dhe M. S. – I. të P. (MPMS - IP), Nr.prot.43/2018 i 

datës 01.02.2018 dhe çështja i kthehet të paditurës në rishqyrtim dhe rivendosje. 

 

 

 

A r s y e t i m i 

 

 

 

Paditësi, me padinë e datës 05 Prill 2018, dhe në seancën e shqyrtimit kryesor, ka deklaruar se 

mbetet ne tërësi si ne padi kërkesëpadinë ka theksuar se shihet çart se nga vendimi i ndërprerjes  

se marrëdhënies se punës dhe nga vendimet ankimuara, L. R. kishte ka dhënë  dorëheqje nga 

pozita te cilën e mbante ne shoqërinë IMH e regjistruar ne ARBK-MTI .                                                       

Andaj konsiderojnë se vendimi mbi shkëputjen e marrëdhëniesh se punës ishte i ligjshëm dhe i 

drejt duke nënkuptuar humbjen e besimit te ndërsjellët ndërmjet punëdhënësit dhe punëmarrësit 

për te vazhduar me tutje ne pune. Vendimet e IP-së  në të dyja shkallët në mënyrë të gabuar kanë 

zbatuar të drejtën materiale Është e çart së organi kompetent për kthimin në punë si pasoj e 

ndërprerjes se marrëdhënies punonjësin është gjykata .  

 

E paditura në përgjigjen në padi e ka kundërshtuar në tërësi kërkesëpadinë e paditëses, me 

pretendimet e paditësit se vendimi është marrë me shkelje ligjore nuk qëndron  fare. Për arsye se 

vendimi i atakuar është marre konform legjislacionin në fuqi dhe atë pasi paditësi kishte cenuar 
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dispozitën nga nenit  17 pargraf.1 , 18, 78 paragraf 3, 86 të Ligjit të Punës 03/L-212.       Prandaj 

kanë kërkuar qe padia kërkesëpadia te refuzohet si pabazuar dhe te mbetët në fuqi vendimi  

Nr.prot.43/2018 i datës 01.02.2018.  

 

Shqyrtimi kryesor në këtë çështje juridike, është mbajtur në kuptim të nenit 41 të LKA-së, në 

prani të paditësit dhe në mungese të paditurës e ftua me rregull.      

 

Me qëllim të vërtetimit të fakteve, gjykata në seancën kryesore publike të datës 6 prill 2021, ka 

bërë administrimin e provave dhe atë: raportin zyrtare nr.01.60-133/17 dt.27.11.2017, vendim 

dt.08.12.2017, dt.01.133/1/17, parashtrese dt.19.12.2017 nr. prot.348/17, ankesa dt.15.12.2017, 

njoftim nr.7247 dt.25.08.2017, ankesa e palës interesit nr.495 /2017 dt.27.10.2017, ankese nr.02-

09/2017, dt.17.09.2017, vendim nr.43/2018 dt.01.02.2018.   

 

Me vendimin e të paditurës Nr.prot.43/2018 i datës 01.02.2018 paditësit i është refuzuar ankesa 

dhe ka mbetur në fuqi vendimi i organit të shkallës së parë 01 Nr.60-133/2017 dt.08.12.2017 me 

të cilin ishte aprovuar ankesa e ankueses, L. R. e urdhëruar punëdhënësi që në  afatin prej 8 

ditëve të shfuqizoj vendimi për ndërprerje te marrëdhënies së punës të  dt.12.09.2017.  

 

Paditësi i pakënaqur me këtë vendim, përmes përfaqësuesit me autorizim, ka parashtruar padi në 

këtë gjykatë, duke kundërshtuar ligjshmërinë e të njëjtit.  

 

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

provave të administruara në seancën e shqyrtimit kryesor, përgjigjes në padi ku ka gjetur se 

kërkesëpadia e paditësit është e bazuar.  

 

Për të vlerësuar këtë, gjykata fillimisht 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”. 

 

Ndërsa me Ligjin Nr. 03/L-017 për Ndryshimin dhe Plotësimin e Ligjit për Inspektoratin e Punës 

nr. 2002/9, teksti te pika “a” e nenit 2, kushtet e punës dhe mbrojtjen në punë, zëvendësohet me 

tekstin “Ligjit për Siguri në Punë, Mbrojtje të Shëndetit të Punësuarve dhe Ambientit të Punës, 

si dhe dispozitave tjera të aplikueshme nga fusha e punësimit dhe mbrojtjes në punë”. 

 

Në anën tjetër, neni 79 i Ligjit Nr. 03/L-212 i Punës, përcakton se:  
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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 paragrafi 2. të këtij ligji, në afatin 

vijues prej tridhjetë (30) ditësh, mund të inicioj kontest pune në Gjykatën Kompetente.  

 

Sipas Ligjit për Gjykatat, kompetente për shqyrtimin e lëndëve nga marrëdhënia e punës sipas 

dispozitës së lartcekur, janë gjykatat themelore në kontest civil, varësisht nga kompetenca 

territoriale.  

 

Në bazë të nenit 4 par.1 të Ligjit Nr.05/L-031 për Procedurën e Përgjithshme Administrative, 

organet publike duhet të veprojnë në përputhje me Kushtetutën, legjislacionin në fuqi, si edhe 

me rregullat e përgjithshme administrative të zbatueshme brenda kompetencave të tyre dhe në 

përputhje me qëllimin për të cilat janë dhënë këto kompetenca.   

 

Paragrafi 2,3 dhe 4 i këtij neni përcakton se:  

 

“2. Veprimi administrativ që cenon apo mund të cenojë një të drejtë apo interes judridik të një 

personi, duhet të jetë i autorizuar nga një ligj 

 

3. Nëse ligji autorizon organin publik të ushtrojë pushtet diskrecionar në një vendimmarrje (në 

vijim “diskrecioni”), ai do të ushtrohet në mënyrë të ligjshme vetëm nëse plotësohen këto kushte: 

3.1. nuk tejkalon kufijtë e përcaktuar në ligjin që lejon diskrecionin; 

 

3.2. zgjedhja e organit publik është bërë vetëm për të arritur qëllimin për të cilin ligji e 

parashikon diskrecionin dhe është në përputhje me parimet e përgjithshme të këtij Ligji, në 

veçanti me parimin e proporcionalitetit, dhe  

 

3.3. zgjedhja e organit publik nuk është në kundërshtim me normat e gjithë pranuara të shkencës 

apo teknikës dhe nuk shkel parimet themelore të drejtësisë apo arsyes njerëzore.  

 

4. Pushteti diskrecionar, përmendur në paragrafin 3 të këtij neni, është mundësia që i jepet një 

organi publik, shprehimisht apo që nënkuptohet me ligj, për të vendosur duke zgjedhur në mes 

dy apo më shumë veprimeve të ligjshme, për t’i shërbyer në mënyrën sa më të përshtatshme 

interesit publik”.  

 

Bazuar në këtë, gjykata vlerëson se autorizimet e organeve administrative, në këtë rast i të 

paditurit, Inspektorati i Punës, duhet të ushtrohet deri në atë masë sa nuk tejkalon kufijtë e 

kompetencës të cilat me ligj të veçantë janë përcaktuar tek një institucion tjetër, në këtë rast, të 

gjykatës.  

 

E paditura duke vendosur lidhur me ankesën e ankueses L. R. ka konstatuar se paditësi me rastin 

e ndërprerjes se marrëdhënies se punës ka bërë shkelje të dispozitave të te Ligjit të Punës.     

 

Neni 52 i Ligjit për Procedurën e Përgjithshme Administrative, përcakton se:  

 

“1. Një akt administrativ është i paligjshëm nëse: 

 

1.1 është nxjerrë në mungesë të autorizimit nga një ligj, sipas paragrafit 2 të nenit 4 të këtij 

Ligji;organi publik që e nxjerr ka vepruar pa pasur kompetencë; 

1.2 është rezultat i shkeljes të dispozitave lidhur me procedurën administrative; 
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1.3 është nxjerrë në kundërshtim me dispozitat që rregullojnë formën apo elementet e 

detyrueshme të aktit administrativ; 

1.4 është në kundërshtim me ligjin material; 

1.5 është rezultat i diskrecionit që është ushtruar në mënyrë jo të ligjshme, apo 

1.6 nuk është në pajtim me parimin e proporcionalitetit”.  

 

Gjykata konsideron se, në këtë rast, e paditura ka tejkaluar kompetencat e veta të cilat i ka 

përcaktuar ligji (kompetencë kjo ekskluzive e gjykatës në kontest civil) dhe si rezultat, vendimin 

e bën të padrejtë dhe të paligjshëm, për shkak se nuk janë respektuar rregullat e procedurës që 

do të kishin rëndësi për zgjidhjen e çështjes.  

 

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.  

 

Në këtë mënyrë, vendimi konsiderohet se përmban të meta për shkak të të cilave nuk mund 

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

ligjore, të cilat pamundësojnë shqyrtimin e ligjshmërisë së vendimit ose edhe vendosjen në 

mënyrë meritore nga ana e gjykatës, andaj, gjykata konform nenit 43.2 të LKA-së, vendosi që 

çështjen ta kthejë në rishqyrtim dhe rivendosje tek e paditura si në pikën II të aktgjykimit.  

 

Kjo edhe për faktin se me Ligjin për Shërbimin Civil të Republikës së Kosovës nr.03/L-149, 

konkretisht nenin 4.1 të të njëjtit, i cili përcakton kategoritë e punonjësve të publik të cilët nuk 

janë pjesë të shërbimit civil, parashihet se:  

 

“në bazë të këtij ligjit, statusi i nëpunësit  civil nuk aplikohet për kategoritë e mëposhtme: stafi 

mësimor i sistemit arsimor, stafi mjekësor i sistemit shëndetësor, krijuesit dhe përformuesit e 

artit, zyrtarët policor të Policisë së Kosovës, zyrtarët doganor të Doganave të Kosovës, zyrtarët 

korrektues të Shërbimit Korrektues të Kosovës dhe pjesëtarët e Forcës së Sigurisë së Kosovës, 

të emëruarit politik dhe të gjitha ata që emërohen në pozita nga të emëruarit politik dhe anëtarët 

e kabineteve të tyre, që nga kabineti i presidentit, kryetarit të kuvendit, kryeministrit dhe 

kabinetet e ministrave. Marrëdhënia e tyre e punës, rregullohet me Ligjin e Punës, ligje të 

veçanta, me Marrëveshje Kolektive ose me Rregullore Sektoriale”.  

 

Paditësi si subjekt juridik, ku themelimi dhe ndërprerja e punës së punonjësve te tij   rregullohet 

me Ligjin e Punës dhe aktet e brendshme, për vendosje të çështjes kontestuese ne ketë kuptim, 

është kompetencë ekskluzive e Gjykatës Themelore në kontest civil. 

 

Në këtë mënyrë, kjo gjykatë nuk mund të vendosë vet çështjen në mënyrë meritore (të vlerësojë 

nëse paditësi i ka respektuar dispozitat ligjore gjatë procedurës së ndërprerjes se marrëdhënies 

se punës punonjësit ), pasi që kjo del jashtë kompetencave të saj, pasi është kompetent vetëm për 

shqyrtimin padive ne konflikt administrativ për kategorinë e shërbyesve civilë nga marrëdhënie 

e punës.    

 

Në këtë drejtim, gjykata e obligon organin e paditur, në kuptim të nenit 65 të Ligjit për Konflikte 

Administrative, që në afat prej tridhjetë (30) ditësh, në ri-procedurë të veproj sipas vërejtjeve të 

dhëna në këtë aktgjykim dhe pasi t’i mënjanoj të metat e cekura lidhur me tejkalimin e 

kompetencës se tij , të merr aktvendim të drejtë, te bazuar, udhëzues në mbrojtje juridike, me të 

cilin do të njoftohen palët me kohë.  
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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 aprovuar kërkesëpadinë e paditëses dhe ka vendosur si në 

dispozitiv të këtij aktgjykimi.  

 

 

GJYKATA THEMELORE NË PRISHTINË 

Departamenti për Çështje Administrative 

A.nr.631 /18 datë 06.04.2021 

 

 

Zyrtare Ligjor                                                                                                  G j y q t a r e 

Kaltrina Çitaku                                                                                       Lirije Maksutaj        

          

 

 

KËSHILLA 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.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


