
                                                                                                                                                   ARJ-UZVP. Nr.7/2019 

 

            GJYKATA SUPREME E KOSOVËS, kolegji i përbërë nga gjyqtarët: Nebojsha Boriçiq, kryetar, 

Gyltene Sylejmani dhe Erdogan Haxhibeqiri, anëtarë, me pjesëmarrjen e bashkëpunëtorit profesional 

Bujar Balaj, procesmbajtës, në konfliktin administrativ sipas padisë së paditësit ‘P...’ sh.p.k. nga P. i 

përfaqësuar sipas autorizimit nga av. E. B., , kundër vendimit e të paditurës Ministria e Punës dhe 

Mirëqenies Sociale – Trupi ekzekutiv i inspektoratit të punës në Prishtinë  ( shkurt.MPMS-TEIP), nr..... 

dt......, për shkak të gjobës së shqiptuar, duke vendosur lidhur me kërkesën e paditësit për rishqyrtim të 

jashtëzakonshëm, të paraqitur kundër aktgjykimit të Gjykatës së Apelit në Prishtinë AA.UZH.nr.490/2017  

dt.13.09.2018, në seancën e mbajtur më datë 31.01.2019, mori këtë 

 

A K T G J Y K I M 

 

              REFUZOHET si e pabazuar kërkesa e paditësit ‘P...’ sh.p.k. për rishqyrtim të jashtëzakonshëm, 

paraqitur kundër aktgjykimit të Gjykatës së Apelit në Prishtinë AA.UZH. nr.490/2017 dt.13.09.2018.  

 

A  r  s  y  e  t  i  m 

 

            Me aktgjykimin e kontestuar të Gjykatës së Apelit në Prishtinë AA.UZH.nr.490/2017 

dt.13.09.2018,  është refuzuar si e pabazuar ankesa e paditësit ‘P...’ sh.p.k, ndërsa është vërtetuar 

aktgjykimi i Gjykatës Themelore në Prishtinë- Departamentit administrativ A.U.nr.1307/2015 

dt.14.09.2017 me të cilin është refuzuar si e pabazuar kërkesëpadia e paditësit për anulimin e vendimit e 

të paditurës MPMS nr.... datë .....  

          Kundër këtij aktgjykimi paditësi ka parashtruar kërkesë për rishqyrtim të jashtëzakonshëm, për 

shkak të shkeljeve të dispozitave procedurale dhe zbatimit të gabuar të së drejtës materiale, me 

propozim që kërkesa të aprovohet, aktgjykimet e kontestuar të anulohen dhe çështja të kthehet në 

rivendosje.   

          Gjykata Supreme shqyrtoi shkresat e lëndës dhe pas vlerësimit të aktgjykimit të kontestuar dhe 

kërkesës së parashtruar, në pajtim me nenin 53  të Ligjit për Konfliktin Administrativ (LKA), ka gjetur se: 

          Kërkesa për rishqyrtim të jashtëzakonshëm është e pabazuar. 

          Nga shkresat e lëndës rezulton se me aktgjykimin e kontestuar të Gjykatës së Apelit AA.UZH. 

nr.490/2017 dt.13.09.2018, është refuzuar si e pabazuar ankesa e paditësit ‘P...’ sh.p.k, ndërsa është 

vërtatuar aktgjykimi i Gjykatës Themelore në Prishtinë - Departamenti administrativ A.U.nr.1307/2015 



dt.14.09.2017. me të cilin është refuzuar si e pabazuar kërkesëpadia e paditësit për anulimin e vendimit 

e të paditurit - Trupi Ekzekutiv i Insektoratit të Punës (TEIP-MPMS), nr.... dt.... i cili e ka refuzuar si të 

pabazuar ankesën e paditësit dhe e ka vërtetuar aktvendimin nr.35/2015 të datës 24.04.2015  me të 

cilin paditësit i është shqiptuar gjoba në shumën e përgjithshme prej 1.600,-Euro, për shkak të 

parregullsive të konstatuara.  

         Duke bërë vlerësimin, Gjykata Supreme gjen se gjykatat e instancës së ulët kanë bërë aplikimin e 

drejtë duke e refuzuar kërkesëpadinë e paditësit me të cilën ka kërkuar anulimin e vendimit e të 

paditurit MPMS nr..... dt....., si dhe vendimit e inspektoratit të punës nr..... dt...... 

          Sipas konkludimeve e në bazë të gjeturave të organit të shkallës së parë të konstatuara në raportin 

zyrtar nr.... i datës ...., lidhur me kontrolimin inspektues të punëdhënësit ‘P...’ sh.p.k/Njësia nr...‘E..’, të 

hartuar në prezencën e punëdhënësit dhe të nënshkruar nga po i njëjti, ndër të tjera konstatohet se 

sipas deklaratave të të gjithë punëtorëve të cilëve u takon pushimi vjetor sipas nenit 32 të Ligjit të 

Punës, të njëjtit kanë shfrytëzuar vetëm 14 ditë të pushimit vjetor brenda vitit kalendarik 2014, e jo 4 

javë, sa edhe u takon dhe siç parashihet me Ligj. 

          Ligji nr.03/L-212 i Punës, përkatësisht neni 32.1 parashikon që i punësuari gjatë çdo viti kalendarik 

ka të drejtë për pushim vjetor të paguar në një kohëzgjatje prej së paku 4 javë, pavarësisht a punon me 

orar të plotë apo të shkurtuar. Po ashtu, neni 94 përcakton se inspektorati i punës e mbikëqyrë zbatimin 

e dispozitave të Ligjit të Punës. Neni 92 i të njëjtit Ligj parashikon se personi fizik ose personi juridik që 

nuk i përfill dispozitat e këtij ligji, në procedurë ligjore, do të denohet me të holla prej 100 deri në 

10.000,- euro.  

          Lidhur si më sipër, gjykatat e instancës së ulët drejt kanë vepruar dhe drejt kanë konstatuar se 

organet administrative në mënyrë të ligjshme e kanë shqiptuar denimin me gjobë, për shkak të 

parregullsive  të konstatuara nga ana e inspektoratit të punës gjatë kontrollimit inspektues. Këto 

parregullsi në punën e paditësit përbëjnë bazën juridike për marrjen e vendimit nga ana e organit 

administrativ - Inspektoratit të punës me nr. .... datë .... të cilën e ka vërtetuar i padituri MPMS me 

vendimin nr.... dt.....  

           Prandaj, kjo Gjykatë konsideron se drejtë janë aplikuar dispozitat e procedurës administrative, të 

Ligjit për konfliktin administrativ, dhe ato të Ligjit të Punës. Nuk janë të bazuara pretendimet e palës 

paditëse, sepse i vlerësoj të pa ndikim në vërtetimin e një gjendje tjetër faktike nga ajo e vërtetuar nga 

gjykata e shkallës së dytë. Aktgjykimi i kontestuar është i qartë dhe i kuptueshëm, përmbanë arsye të 

mjaftueshme dhe faktet vendimtare për marrjen e vendimeve të ligjshme. Po ashtu, kjo Gjykatë 

vlerëson se nuk është cënuar ligji në dëm të paditësit dhe është bërë aplikimi i drejtë  të drejtës 

materiale. 

          Mbi këto arsye, në kuptim të nenit 54 par.1 të (LKA-së), Gjykata vendosi si në dispozitiv të këtij 

aktgjykimi.    

     



GJYKATA SUPREME E KOSOVËS – PRISHTINË 

ARJ-UZVP.nr.7/2019 dt.31.01.2019 

                                                                                                                                                         Kryetari i kolegjit, 

                                                                                                                                                         Nebojsha Boriçiq 

Procesmbajtësi, 

Bujar Balaj 

 

 

 Përktheu: F. A.   


