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GJYKATA E APELIT E KOSOVËS - Departamenti për Çështje Administrative, në 

kolegjin e përbërë nga gjyqtarët: Delushe Halimi kryetare e kolegjit, Ramiz Kuqi dhe 

Gani Avdiu, anëtar, në konfliktin administrativ sipas padisë së paditësit “A...”, shpk 

Ferizaj, të cilën me autorizim e përfaqëson D.SH., kundër të paditurës Ministria e Punës 

dhe Mirëqenies Sociale-Trupi Ekzekutiv i Inspektoratit të Punës, në Prishtinë, me bazë 

juridike anulim i Vendimit,  duke vendosur lidhur me ankesën e të paditurit, të ushtruar 

kundër Aktgjykimit të Gjykatës Themelore në Prishtinë - Departamenti për Çështje 

Administrative, A.nr.266/2016, të datës 29.11.2018, në seancën e kolegjit të mbajtur me 

datë 11.03.2020, merr këtë; 

 

 

A  K  T  GJ  Y  K  I  M 

 

 

Refuzohet si e pabazuar ankesa e të paditurës Ministria e Punës dhe Mirëqenies Sociale-

Trupi Ekzekutiv i Inspektoratit të Punës, në Prishtinë, e datës 20.12.2018, ndërsa 

aktgjykimi i Gjykatës Themelore në Prishtinë - Departamenti për Çështje administrative 

A.nr.266/2016, i datës 29.11.2018, Vërtetohet. 

 

 

A  r  s  y  e  t  i  m  i 

 

 

Gjykata Themelore në Prishtinë - Departamenti për Çështje Administrative, me 

aktgjykimin e ankimuar, e ka aprovuar si të bazuar, kërkesëpadinë e paditësit, “A...” 

shpk, ndërsa anulohet sqarimi lidhur me ankesën e Ministrisë së Punës dhe Mirëqenies 

Sociale-Trupi Ekzekutiv i Inspektoratit të Punës, nr.09/2016, i datës 26.01.2016 dhe 

çështja i kthehet të paditurës në rishqyrtim dhe rivendosje. 

 

Kundër këtij aktgjykimi në afat ligjor ka ushtruar ankesë e paditura, për shkak të 

shkeljeve esenciale të dispozitave të procedurës, vërtetimit të gabuar dhe jo të plotë të 

gjendjes faktike dhe zbatimit të gabuar të drejtës materiale. Me propozim që Gjykata e 

Apelit, Aktgjykimin e goditur me ankesë ta ndryshojë ose të njëjtën ta kthej në rigjykim.  

 

Gjykata e Apelit shqyrtoi shkresat e lëndës, aktgjykimin e ankimuar, pretendimet 

ankimore dhe pas vlerësimit të tyre si në vështrim të  nenit 49, par. 1 të Ligjit për 

Konfliktet Administrative ( LKA ), gjeti se: 
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Ankesa është e pabazuar. 

 

Nga shkresat e lëndës rezulton se e paditura me datë 26.01.2016, ka bërë sqarim lidhur 

me ankesën e paditësit. Duke i sqaruarr paditësit se ankesa e tij është e pas afatshme. 

 

Paditësi i pa kënaqur me këtë akt administrativ ka ushtruar padi në gjykatë, kundër të 

paditurit MPMS-TEIP, duke pretenduar se i njëjti është jo ligjor. Gjykata e shkallës së 

parë për këtë çështje mban seancë të shqyrtimit kryesor, më dt.29.11.2018, në prani të 

përfaqësuesit të autorizuar të paditësit dhe në mungesë të palës së paditur dhe pas 

administrimit të provave si dhe shkresave tjera të lëndës bien aktgjykimin e ankimuar me 

të cilin e aprovon kërkesëpadinë e paditësit, si të bazuar, dhe çështjen e kthen te organi i 

paditur në rishqyrtim dhe rivendosje, sipas konkludimeve si në arsyetim se; akti i 

kontestuar i të paditurës përmban të meta për shkak të cilave nuk mund të vlerësohet 

ligjshmëria e tij, se i njëjti nuk është  përmbajtjesor  ashtu si parashihet me nenet 84.par.2 

dhe neni 85, të Ligjit për Procedurën Administrative,  është juridikisht i pa qartë  dhe 

kundërthënës me vetveten, në arsyetimin e tij nuk janë dhënë arsye mbi faktet vendimtare 

që kanë kushtëzuar marrjen e vendimit të kundërshtuar. Akti i kontestuar është juridikisht 

i paqart dhe nuk përmban formën e caktuar me dispozitat ligjore. I njëjti ësht ënë formë të 

sqarimit në lidhje me pretendimet e ankesës ashtu që i njëjti nuk përmban ndonjë 

arsyetim lidhur me provat e administruara gjatë procedimit administrativ, si dhe mbi 

cfarë baze ligjore ka vendosur lidhur me ankesën e padiitësit  coftë ajo e parashtruar jasht 

afatit, organi administrativ obligohet të nxjerr vendim dhe të arsyetoj vendimin e tij duke 

argumentuar me prova konkrete nëse pala ka lëshuar afatin e parashtrimit të ankesës.  

 

Kolegji i gjykatës së Apelit, duke u nisur nga gjendja e tillë e çështjes, e pranon në tërësi 

si të drejtë dhe të ligjshëm konkludimin e tillë juridik të gjykatës së shkallës së parë si në 

aktgjykimin e ankimuar. Kolegji vlerëson se gjykata e shkallës së parë ka vendosur drejtë 

dhe drejtë ka zbatuar dispozitat ligjore në të cilat bazohet, sepse në bazë të provave të 

administruara gjatë vlerësimit të ligjshmërisë së aktit kontestues në procedurë 

administrative si në vështrim të nenit 9 dhe 44 të LKA-së, konstatohet  me të drejtë se i 

njëjti përmban të meta esenciale, dhe nuk është i plotë dhe përmbajtjesor ashtu si 

parashihet me dispozitat ligjore të LPA-së, si në  nenet, 84, 85 dhe 86 të LPA-së. Organi i 

paditur është dashtë që pas shqyrtimit të ankesës së paditësit, të nxjerr vendim  ashtu si 

parashihet me  nenet 84, 85 dhe 86 të LPA-së, duke i shqyrtuar dhe potencuar theksimet 

dhe pretendimet në ankesë. Akti kontestues-sqarimi do të duhej ti kishte në përmbajtjen e 

tij përmbledhjet faktike, bazën ligjore në të cilat bazohet akti andaj për shkak të metave të 

tilla nuk mund të vlerësohet si vendim i drejtë dhe ligjor.  

 

Andaj, duke marrë parasysh se gjykata e shkallës së parë, në mënyrë të drejtë ka zbatuar 

dispozitat materiale dhe procedurale  me rastin e aprovimit të kërkesë padisë së paditëses 

dhe anulimin e aktit-sqarimit të organit administrativ përfundimtar në procedurë 

administrative, e pasi që me thëniet në ankesë, aktgjykimi i shkallës së parë nuk vihet në 

dyshim, ankesa e të paditurës refuzohet si e pa bazuar, ndërsa aktgjykimi i ankimuar 

vërtetohet si i drejtë  i bazuar në prova dhe ligj.  

 

Organi i paditur me të drejtë dhe bazë ligjore, nga gjykata e shkallës së parë   obligohet si 

në vështrim të nenit 65 të LKA-së, që në ri procedurë pas administrimit të provave të 

nevojshme, e duke ju përmbajtur vërejtjeve edhe sugjerimeve të gjykatës të  vendos në 
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këtë çështje juridike  të paditësit, me  vendim përmbajtjesor të bazuar në prova dhe ligj 

ashtu si parashihet me dispozita të LPA-së, dhe dispozita ligjore të cilat e rregullojnë, 

çështjen e objektit të kërkesës së paditësit.  

 

Pretendimet ankimore të paditurit nga bazat ankimore të cekura më lartë, Kolegji i 

shqyrtoi në tërësi dhe i vlerëson se  janë të pa bazuara, jo të qëndrueshme apo me ndikim 

për vendosjen e çështjes në mënyrë tjetër, sepse nuk argumentohet me asnjë provë se 

aktgjykimi i ankimuar është i përfshirë me shkelje të dispozitave të procedurës 

administrative dhe kontestimore, siç pretendohet, sepse nga gjykata e shkallës së parë,  

janë treguar dhe arsyetuar në tërësi faktet vendimtare të bazuara edhe në bazat ligjore. 

Nga këto fakte rezulton se gjendja faktike  është vërtetuar në mënyrë të plotë, në bazë të 

pretendimeve të palëve si dhe provave materiale të gjendjes konkrete, lidhur me çështjen 

kontestuese mes palëve. 

 

Nga të lartë cekurat e në vështrim të nenit 49 të LKA, dhe neni 200 i LPK, u vendos si në 

dispozitiv të këtij  aktgjykimi. 

 

 

       GJYKATA E APELIT E KOSOVËS NË PRISHTINË 

       AA.nr.99/2019, datë 11.03.2020 

 

 

                                                                                                             Kryetare e kolegjit, 

                                            Delushe Halimi 

 


