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REPUBLIKA E KOSOVËS / REPUBLIKA KOSOVA 

  KA.nr. 204/22 

GJYKATA KOMERCIALE E KOSOVËS, Dhomat e Shkallës së Parë, Departamenti për 

Çështje Administrative, gjyqtari Arnis Dumani, në konfliktin administrativ sipas padisë së 

paditësit “K...” Sh.p.k., me seli në fsh. ..., Komuna e Shtimes, me numër unik identifikues ..., 

të cilin sipas autorizimit e përfaqëson avokat Kemajl Ademaj, kundër të paditurit Ministria e 

Punës dhe Mirëqenies Sociale - Inspektorati i Punës, me seli në Prishtinë, të cilin e 

përfaqëson përfaqësuesi ligjor Avokatura Shtetërore, për shkak të anulimit të vendimit me nr. 

prot. 319/2018 i datës 26.10.2018 dhe vendimit me nr. prot. 561/2018 të datës 19.12.2018, 

pas shqyrtimit kryesor publik të mbajtur me datë 06.12.2022 në mungesë të palëve, me datë 

13.12.2022 merr këtë:  

A K T GJ Y K I M 

I. APROVOHET pjesërisht si e bazuar kërkesëpadia e paditësit “K...” Sh.p.k. me NUI ... 

kundër të paditurit Ministria e Punës dhe Mirëqenies Sociale - Inspektorati i Punës, ashtu 

që:  

a. ANULOHET pjesërisht si i kundërligjshëm Vendimi mbi shqiptimin e gjobës me nr. 

prot. 319/2018 datë 26.10.2018, përkatësisht pika 3 e vendimit me të cilën është 

vendosur që paditësi është përgjegjës për: “mos zbatimin e dispozitës ligjore të nenit 

23 paragrafi 4 të Ligjit nr. 04/L-161 për Sigurinë dhe Shëndetin në Punë, e 

sanksionuar me nenin 25 paragrafi 7 i po të njëjtit ligj i shqiptohet gjobë në lartësi 

prej një mijë e pesëqind (1,500) euro.” dhe 

b. ANULOHET pjesërisht si i kundërligjshëm Vendimi me nr. prot. 561/2018 i datës 

19.12.2018 i nxjerr nga Ministria e Punës dhe Mirëqenies Sociale - Inspektorati i 

Punës, vetëm sa i përket pikës 3 të Vendimi mbi shqiptimin e gjobës me nr. prot. 

319/2018 datë 26.10.2018. 

II. MBETET NË FUQI pjesa tjetër e Vendimi mbi shqiptimin e gjobës me nr. prot. 319/2018 

i datës 26.10.2018 dhe Vendimi me nr. prot. 561/2018 i datës 19.12.2018.  
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III. Ky Aktgjykim i zëvendëson pjesët e anuluara të vendimeve dhe ka karakter detyrues. 

IV. Secila palë i bartë shpenzimet e veta procedurale.  

A r s y e t i m 

Paditësi “K...” Sh.p.k., ka parashtruar padi me kërkesë për anulimin e Vendimit mbi 

shqiptimin e gjobës të Inspektoratit të Punës nr. prot. 319/2018 i datës 26.10.2018 dhe 

vendimit me nr. prot. 561/2018 të datës 19.12.2018, si jo i ligjshëm, me arsyetimin se gjatë 

kontrollit të parë të Inspektoratit të Punës me datë 22.10.2018 në vend punishten - objektin në 

ndërtim që gjendet në rrugën “...” në Ferizaj, objekt i cili po ndërtohet nga punëkryesi “K...” 

Sh.p.k., i padituri nuk e ka konstatuar në mënyrë të saktë gjendjen faktike për mbarëvajtjen 

dhe organizimin e procesit të punës sepse i njëjti në raport nuk ka treguar se cilat ishin 

lëshimet dhe nëse ka pasur pasoja të shkaktuara por vetëm ka cituar në mënyrë të 

përgjithshme dispozitat ligjore të cilat nuk janë në konformitet me gjendjen faktike. Ai ka 

theksuar se i padituri e ka ndëshkuar punëdhënësin me arsyetimin se i njëjti nuk i ka 

ndërmarrë të gjitha masat e nevojshme për të krijuar kushtet e sigurta në të gjitha aspektet e 

punës që parashihen me ligj dhe marrë parasysh këtë fakt i është shqiptuar gjoba në shumën 

prej 3.500.00€, por paditësi e kundërshton një vendim të tillë me vetë faktin se ai në 

vazhdimësi është angazhuar për përmirësimin e kushteve të punës duke ngritur nivelin e 

sigurisë dhe shëndetit në punë, përveç disa mangësive të vogla të cilat edhe pas vërejtjes së 

Inspektoratit nuk ka mundur ti mënjanojë për një afat të shkurtër kohor prej dy ditësh. Në 

fund nga gjykata ka kërkuar që ta aprovohet padia e paditësit, të anulohen vendimet 

kontestuese nr. prot. 319/2018 i datës 26.10.2018 dhe nr. prot. 561/2018 të datës 19.12.2018 

dhe paditësi të lirohet nga gjoba e shqiptuar nga Inspektorati i Punës si dhe ka kërkuar 

shpenzimet e procedurës. Në seancën e shqyrtimit kryesor të datës 06.12.2022 nuk ka 

prezantuar edhe pse ka qenë i ftuar në mënyrë të rregullt, andaj gjykata shqyrtimin kryesor të 

çështjes e ka mbajtur në kuptim të nenit 41 të Ligjit për Konfliktet Administrative. 

I padituri me përgjigje në padi e ka kontestuar në tërësi padinë e paditësit duke theksuar se 

vendimi i nxjerrë nga Trupi Ekzekutiv i Inspektoratit të Punës është nxjerrë në pajtim me 

legjislacionin në fuqi. Gjithashtu ka theksuar se organi i shkallës së dytë ka vlerësuar drejtë 

gjendjen faktike dhe se vendimi i kundërshtuar i organit të shkallës së parë është nxjerrë në 

pajtim me legjislacionin në fuqi, duke i bërë kështu të pabazuara pretendimet ankimore të 

paditësit. I padituri gjithashtu ka theksuar se padia e ushtruar përmban një arsyetim të 

përgjithësuar dhe e njëjta nuk është e bazuar në asnjë provë të vetme e cila do ta ndryshonte 
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gjendjen faktike të përshkruar nga Inspektorati i Punës. I padituri nuk ka prezantuar në 

seancën e shqyrtimit kryesor të caktuar për datën 06.12.2022 edhe pse ka qenë i ftuar në 

mënyrë të rregullt, andaj gjykata shqyrtimin kryesor të çështjes e ka mbajtur në kuptim të 

nenit 41 të Ligjit për Konfliktet Administrative. 

Gjykata me qëllim të vlerësimit të ligjshmërisë së vendimit kontestues dhe vërtetimit të drejtë 

dhe të plotë të gjendjes faktike, në seancën e shqyrtimit kryesor ka administruar këto prova: 

Vendimin mbi shqiptimin e gjobës të datës 26.10.2018 me nr 319/2018 ; Ankesën e paditësit 

datës 05.11.2018, Vendimin e Ministrisë së Punës dhe Mirëqenies Sociale- Inspektorati i 

Punës Nr. IP 561/2018 i datës 19.12.2018; Raporti Zyrtar nr.303/18 i datës 22.10.2018; 

Vendimi i Ministrisë së Punëve dhe Mirëqenies Sociale nr.304/18 i datës 22.10.2018; Raporti 

Zyrtar nr.312/18 i datës 24.10.2018. 

Gjykata vlerësoi ligjshmërinë e vendimit kontestues në përputhje me nenin 41 par.3, nenin 44 

dhe 46 par. 3 dhe 4 të LKA-së, provave të administruara në seancën e shqyrtimit kryesor, 

thënieve në padi dhe përgjigjen në padi të së paditurës, si dhe pas shqyrtimit të gjitha 

shkresave tjera të lëndës gjeti se kërkesëpadia e paditësit është pjesërisht e bazuar.  

Me Vendimin Nr.319/2018 të datës 26.10.2018 Inspektorati i Punës ka shqiptuar gjobë ndaj 

subjektit “K...” Sh.p.k., me seli në fsh. ..., Komuna Shtime, dhe atë pasi është gjetur 

përgjegjës për: “1. Moszbatimin e dispozitës ligjore të nenit 5 paragrafi 1 të Ligjit nr. 04/L-

161 për Sigurinë dhe Shëndetin në Punë, e sanksionuar me nenin 25 paragrafi 2 i po të njëjtit 

ligj i shqiptohet gjobë në lartësi prej një mijë (1,000) euro; 2. Moszbatimin e dispozitës 

ligjore të nenit 6 paragrafi 1 të Ligjit nr. 04/L-161 për Sigurinë dhe Shëndetin në Punë, e 

sanksionuar me nenin 25 paragrafi 2 i po të njëjtit ligj i shqiptohet gjobë në lartësi prej një 

mijë (1,000) euro; dhe 3. Mos zbatimin e dispozitës ligjore të nenit 23 paragrafi 4 të Ligjit nr. 

04/L-161 për Sigurinë dhe Shëndetin në Punë, e sanksionuar me nenin 25 paragrafi 7 i po të 

njëjtit ligj i shqiptohet gjobë në lartësi prej një mijë e pesëqind (1,500) euro.” 

Paditësi i pa kënaqur me vendimin, ka ushtruar ankesë tek Trupa Ekzekutive e Inspektoratit 

të Punës, të cilët me Vendimin nr. prot. 561/2018 të datës 19.12.2018 e kanë refuzuar si të pa 

bazë ankesën e palës në procedurë “K...” Sh.p.k. dhe kanë Vërtetuar vendimin e organit të 

shkallës së parë të Inspektoratit të Punës nr. 319/2018 i datës 26.10.2018.  

Paditësi i pakënaqur me këtë vendim, ka ushtruar padi në gjykatë, duke e kontestuar 

ligjshmërinë e të njëjtit.  
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Gjykata, shqyrtoi ligjshmërinë e vendimit të goditur me padi në kuptim të nenit 6 par. 3 të 

Ligjit Nr. 2002/9 për Inspektoratin e Punës në Kosovë i cili përcakton: “Kundër vendimit të 

Inspektoratit të punës mund të ngritet kontesti administrativ në gjykatën kompetente në afat 

prej 30 ditësh.”. Po ashtu gjykata iu referua edhe nenit 2, të Ligjit Nr. 2002/9 për 

Inspektoratin e Punës në Kosovë i cili përcakton se: “2. Inspektorati i punës: a) Do të 

mbikqyrë zbatimin e ligjit të punës, kushtet e punës dhe mbrojtjen në punë b) Do t’iu siguroj 

informacion teknik dhe këshilla punëdhënësëve 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”, si dhe Ligjit Nr. 03/L-017 për 

ndryshimin dhe plotësimin e ligjit pёr inspektoratin e punës nr. 2002/9, i cili në nenin 3 

përcaktuar: “Teksti të pika ,,a” e nenit 2 ,, kushtet e punës dhe mbrojtjen në punë, 

zëvendësohet më 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.”  

Gjykata i vlerësoi si pjesërisht të bazuara pretendimet e paditësit vetëm lidhur me shkeljen 

nga neni 23 par.4 të Ligjit për Sigurinë dhe Shëndetin në Punë, e konstatuar nga i padituri 

sepse nga provat e administruara nuk është vërtetuar në asnjë rast që inspektimi i të padituri 

tek paditësi është realizuar si rezultat i një aksidenti në punë, por është realizuar inspektim 

sipas detyrës zyrtare.  

Nga prova Raport Zyrtar nr. 303/2018 i datës 22.10.2018 gjykata ka konstatuar se 

Inspektorati i Punës me datë 05.03.2018 ka bërë inspektim në objektin në ndërtim me adresë 

në rrugën “...”, Ferizaj, objekt ky i cili po ndërtohej nga paditësi N.N.P “K...”. Gjatë 

inspektimit në këtë objekt është konstatuar se punëkryerësi nuk i ka marrë masat për siguri 

dhe shëndet në punë, pasi që nuk ka bërë rrethojën e pllakave të objektit në ndërtim me 

mbrojtëse anësore, në katet e larta nuk janë vendosur skele që të parandalohen rreziqet nga 

rënia nga lartësia, shkallët e objektit në ndërtim nuk janë të përkufizuara me mbrojtëse 

anësore, vrimat nuk janë të mbyllura, hapësira e ashensorëve nuk është e mbyllur. Gjithashtu 

është konstatuar se paditësi ka pasur vizita inspektuese me datë 06.07.2018 dhe 17.07.2018 
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ku i janë dhënë vërejtjet për masat e sigurisë, andaj duke marrë parasysh këto fakte paditësit i 

janë ndaluar menjëherë punimet deri në eliminimin e mangësive të cekura më lartë. 

Nga prova Vendimi nr. 304/18 i datës 22.10.2018, i Ministrisë së Punëve dhe Mirëqenies 

Sociale - Inspektoratit të Punës, gjykata ka konstatuar se i padituri me këtë vendim ka bërë 

ndalimin e përkohshëm të procesit të punës të subjektit “K...” në objektin në ndërtim. Kjo 

ndalesë e përkohshme është përcaktuar që të zgjasë deri sa punëdhënësi të bëjë eliminimin e 

mangësive të evidentuara me Raportin Zyrtar të datës nr.303/2018 të datës 22.10.2018 dhe i 

njëjti është obliguar që pas përmbushjes së obligimeve të caktuara menjëherë ta njoftojë 

Inspektoratin e Punës i cili pastaj do të nxjerr vendim përfundimtar lidhur me këtë çështje. 

Nga prova Raport Zyrtar nr. 312/2018 i datës 24.10.2018, gjykata ka konstatuar se 

Inspektorati i Punës me datë 24.10.2018 ka bërë vizitë ri inspektuese tek paditësi sipas 

detyrës zyrtare nga ku kanë konstatuar se paditësit edhe pse iu është ndaluar kryerja e 

punimeve me vendimin nr.304/2018, i njëjti përsëri ka vazhduar punët duke mos e zbatuar 

vendimin në fjalë dhe duke vazhduar procesin e punës, duke vepruar kështu në kundërshtim 

me dispozitat e nenit 23 par. 4 të Ligjit nr.04/L-16 për Siguri dhe Shëndet në Punë. 

Gjykata vlerëson se nga provat e administruara ka rezultuar se i padituri nuk ka vepruar drejtë 

kur fillimisht me Vendimin mbi shqiptimin e gjobës nr. prot. 319/2018 të datës 26.10.2018 

paditësin e ka gjetur përgjegjës për shkeljen e nenit 23 par. 4 të Ligjit nr.04/L-16 për Siguri 

dhe Shëndet në Punë e pastaj sipas ankesës ky vendim është vërtetuar në tërësi me Vendimin 

nr. prot. 561/2018 të datës 19.12.2018. 

Për të vlerësuar ligjshmërinë e vendimit të goditur, gjykata iu referua nenit 25 par.2 dhe 5 të 

Ligjit nr. 04/L-161 për Sigurinë dhe Shëndetin në Punë që përcaktojnë se: “2. Për shkelje të 

dispozitave të nenit 5, 6, 9 dhe 10 të këtij ligji, punëdhënësi do të dënohet në të holla në 

shumën prej pesëqind (500) deri në dhjetëmijë (10.000) Euro, ... 5. Për shkeljet e dispozitave 

të nenit 14 dhe 16 të këtij ligji, punëdhënësi do të dënohet në të holla në shumën prej 

pesëqind (500) deri njëzetepesëmijë (25.000) Euro.” 

Lidhur me pjesën aprovuese, përkatësisht pikën I të dispozitivit të këtij Aktgjykimi gjykata ju 

referua nenit 23 par. 1, 2, 3 dhe 4 i cili përcakton se: “1. Në rastet kur ka ndodhur aksidenti 

me pasojë lëndimin apo vdekjen e të punësuarit, punëdhënësi është i detyruar ta lajmërojë 

menjëherë inspektorin e punës. 2. Për aksidentet në punë, inspektori i punës detyrohet të bëjë 

procesverbal me shkrim me të cilin konstaton gjendjen faktike në kohën kur ka ndodhur 

aksidenti. 3. Inspektori i punës do t’i marrë masat adekuate në pajtim me ligjin për shkeljet e 
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konstatuara në rastin kur ka ndodhur aksidenti. 4. Inspektori i punës urdhëron me vendim 

ndërrmarrjen e masave të menjëhershme për evitimin e rrezikut, dhe nëse ka fakte të 

pamohueshme se kushtet e punës paraqesin rrezik serioz për sigurinë dhe shëndetin e të 

punësuarve, urdhëron ndalimin e përkohshëm të procesit të punës në atë subjekt punues, 

njësi të subjektit punues ose makinë punuese ...” 

Ndërlidhur me këtë dispozitë dhe provat e administruara në këtë çështje, gjykata konstaton se 

i padituri gabimisht ka konstatuar se paditësi nuk ka zbatuar nenit 23 par.4 të Ligjit për 

Sigurinë dhe Shëndetin në Punë pasi që siç është përcaktuar në titull të nenit 23 por edhe në 

tërësinë e përmbajtjes së këtij nenit, rregullohet procedura e njoftimit lidhur me aksidentet në 

punë, andaj nuk mund të bëhet interpretimi vetëm i paragrafit 4 të këtij neni në shkëputje nga 

paragrafët tjerë të këtij neni. Andaj, duke qenë se në asnjërin nga raportet e administruara si 

prova nuk është konstatuar se ka pasur aksident në punë, paditësi nuk mund të ngarkohet me 

asnjë shkelje nga neni 23 i Ligjit për Sigurinë dhe Shëndetin në Punë, për çfarë gjykata anuloi 

gjobën e shqiptuar për shkeljen e nenit 23 par.4 të Ligjit për Sigurinë dhe Shëndetin në Punë.  

Nga konstatimet si më sipër, gjykata vlerësoi se i padituri ka bërë zbatim të gabuar të së 

drejtës materiale kur fillimisht ka konstatuar me Vendimin mbi shqiptimin e gjobës me nr. 

prot. 319/2018 datë 26.10.2018 se paditësi ka bërë shkelej të nenit 23 par.4 të Ligjit për 

Sigurinë dhe Shëndetin në Punë e pastaj edhe shkalla e dytë gabimisht ka zbatuar të drejtën 

materiale kur me  Vendimin me nr. prot. 561/2018 të datës 19.12.2018 ka vërtetuar në tërësi 

Vendimin mbi shqiptimin e gjobës.  

Lidhur me pjesën refuzuese, përkatësisht pikën II të dispozitivit të këtij Aktgjykimi gjykata ju 

referua nenit 5 par.1 të Ligjit nr. 04/L-161 për Sigurinë dhe Shëndetin në Punë i cili 

përcakton: “1. Punëdhënësi është përgjegjës për të krijuar kushtet e punës të sigurta dhe të 

shëndetshme në të gjitha aspektet e punës.” dhe nenit 6 par.1 i cili përcakton se: “1. Në 

kuadër të përgjegjësive të tij, punëdhënësi detyrohet të ndërmarrë masat për siguri dhe 

shëndet në punë, përfshirë masat për parandalimin e rreziqeve profesionale, sigurimin e 

informatave, trajnimeve të të punësuarve për punë të sigurtë, udhëzimet e duhura për 

përdorimin dhe mirëmbajtjen e makinerive, instrumenteve, pajisjeve dhe veglave të punës, 

masat për organizimin dhe mbarëvajtjen e procesit të punës.”.  

Gjykata vlerësoi se Inspektorati i Punës gjatë inspektimit të subjektit “K...” Sh.p.k. ka 

vepruar në kuadër të kompetencave për të mbikëqyrur zbatimin e Ligjit për Sigurinë dhe 

Shëndetin në Punë dhe se në përputhje me nenin 25 par.2 të Ligjit për Sigurinë dhe Shëndetin 
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në Punë, paditësit i ka shqiptuar gjobë për shkak të shkeljeve të cilat janë konstatuar në 

Raportin e datës 22.10.2022 dhe 24.10.2022.  

Gjykata vlerëson se paditësi përmes padisë nuk ka arritur të vërtetojë gjendje faktike tjetër 

nga ajo që është konstatuar në procedurë administrative dhe atë se paditësi nuk i ka marrë 

masat për parandalimin e rreziqeve në punë sipas Ligjit për Sigurinë dhe Shëndetin në Punë, 

duke vepruar kështu në kundërshtim me nenin 5 par. 1 dhe nenin 6 par.1 të Ligjit nr.04/L-161 

i Sigurisë dhe Shëndetit në Punë dhe nenin 7 të Rregullores (MPMS) Nr.06/2017 për kriteret 

minimale të sigurisë dhe shëndetit në vendndërtimet të përkohshme apo mobile, për çfarë 

gjykata refuzoi kërkesëpadinë e paditësit për anulimin e vendimeve kontestuese për shkeljet e 

nenit 5 par.1 dhe 5 par.1 të sanksionuara me nenin 25 par.2 të Ligjit për Sigurinë dhe 

Shëndetin në Punë.  

Gjykata vlerësoi edhe pretendimet e paditësit se i padituri i ka dhënë afatit të shkurtë kohor 

prej dy ditëve, por të njëjtat nuk qëndrojnë pasi që gjykata konstatoi se i padituri fillimisht 

kishte realizuar vizitë tek paditësi me datë 06.07.2018 dhe 17.07.2018 ku i janë dhënë 

vërejtjet për masat e sigurisë, pastaj me datë 22.10.2018, përmes vendimit nr. 304/18 i ka 

ndaluar punën deri në plotësimin e kushteve, ndërsa paditësi përkundër ndalesës ka vazhduar 

punën pa plotësuar kushtet e sigurisë në punë, për çfarë ka ardhur deri tek ri-vizita pas dy 

ditëve.  

Gjykata po ashtu ka vlerësuar pretendimet e paditësit lidhur me lartësinë e gjobës dhe faktin 

dispozitat kanë përcaktuar dënimin minimal por i padituri nuk i ka shqiptuar dënimet 

minimale, por gjykata vlerëson se në përputhje me nenin 4 par. 3 dhe 4 të Ligjit për 

Procedurën e Përgjithshme Administrative i cili përcakton se: “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 gjithëpranuara 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.”, Inspektorati i Punës gjatë përcaktimit të lartësisë së gjobës 
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administrative ka vepruar në kuadër të diskrecionit që i ka përcaktuar ligji, duke mos 

tejkaluar kufijtë e përcaktuar me ligj dhe se një gjobë e tillë ka pasur për qëllim ti shërbej në 

mënyrë sa më të përshtatshme interesit publik.  

Prandaj, gjykata vlerëson i padituri ka vepruar në përputhje me dispozitat e lartcekura kur ka 

vendosur që të refuzojë ankesën e paditësit kundër Vendimit të organit të shkallës së parë të 

Inspektoratit të Punës 319/2018 të datës 26.10.2018 lidhur me shkeljet e konstatuara në pikën 

1 dhe 2 të vendimit, ashtu që ka vërtetuar drejtë gjendjen faktike dhe ka zbatuar dispozitat e 

Ligjit për Procedurën e Përgjithshme Administrative si dhe dispozitat tjera materiale të 

cituara më lartë. 

Gjykata në kuptim të nenit 46 par.3 dhe 4 të LKA-së vendosi si në pikën III të dispozitivit të 

këtij Aktgjykimi. 

Lidhur shpenzimet procedurale si në pikën IV të dispozitivit të këtij aktgjykimi, gjykata 

vendosi në bazë të nenit 63 të LKA-së. 

Andaj, bazuar në nenet 13, par. 1, nën par. 1.12 lidhur me par. 5 të Ligjit nr. 08/L-015 për 

Gjykatën Komerciale dhe nenin 46 të Ligjit për Konfliktet Administrative, gjykata vendosi si 

në dispozitiv të këtij aktgjykimi.  

GJYKATA KOMERCIALE E KOSOVËS 

Dhomat e Shkallës së Parë  

Departamenti për Çështje Administrative  

KA.nr.204/22, datë 13.12.2022 

         Gjyqtari   

         Arnis Dumani 

 

 

KËSHILLË JURIDIKE: Kundër këtij aktgjykimi palët kanë të drejtë ankese në afat prej 15 

(pesëmbëdhjetë) ditëve, nga dita e pranimit të aktgjykimit, në Dhomën e Shkallës së Dytë në 

Gjykatën Komerciale të Kosovës, përmes Dhomave të Shkallës së Parë të kësaj Gjykate. 


