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REPUBLIKA E KOSOVËS / REPUBLIKA KOSOVA 

 

Në çështjen juridike të :                                                                            AC-I.-21-0072-A0001 

                                                                                                                             

Paditësit 

1. D B Prizren 

2. S B Prizren 

 

Kundër: 

                                                                                                                       E paditura/Ankuesja 

N.SH. “Liria”, Prizren (në likuidim), me përfaqësuese Agjencia Kosovare e Privatizimit, rr. 

”Dritan Hoxha”, nr.55, Lakrishtë, Prishtinë” 

Kolegji i Apelit i Dhomës së Posaçme të Gjykatës Supreme të Kosovës për çështje që lidhen 

me Agjencinë Kosovare të Privatizimit (DHPGJS), i përbërë nga Ilmi Bajrami, gjyqtar 

kryesues, Sabri Halili dhe Mr.sc. Sahit Sylejmani, gjyqtarë, duke vendosur lidhur me ankesën e 

të paditurës të paraqitur kundër Aktvendimit të shkallës së parë të DHPGJS-së, C-IV-13-2700, 

të datës 14 janar 2021, pas seancës vendimmarrëse të mbajtur më 03 shkurt 2023, lëshon këtë:        

                                 

A K T V E N D I M 

1. Ankesa e AKP-së është e bazuar. 

2. Anulohet, Aktvendimi i Shkallës së parë të DHPGJS-së, C-IV-13-2700, i datës 14 janar 

2021. 

3. Lënda dërgohet për rigjykim në shkallë të parë të DHPGJS-së tek gjyqtari përkatës. 

4. Nuk caktohen taksa gjyqësore për këtë procedurë ankimore. 
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Rrethanat procedurale dhe faktike  

Me datë 30 tetor 2013, paditësit D B dhe S B kishin paraqitur një ankesë ndaj Vendimeve të 

Autoritetit të Likuidimit me nr. PRZ041-0872 të datës 4 tetor 2013 dhe PRZ041-0862 të datës 4 

tetor 2013, me të cilat vendime kërkesa e paditësit S B për kompensim të 50 (pesëdhjetë) 

pagave të papaguara në shumën prej 11,184.50 € nga N.SH “L”-Prizren për periudhën kohore 

30/09/2006 deri më 30/11/2010 dhe kërkesa e paditëses D B për kompensim të 50 (pesëdhjetë) 

pagave të papaguara në shumën prej 8,381.50 € për periudhën kohore 30/09/2006 deri më 

30/11/2010, ishin refuzuar si të pavlefshme, për faktin se kërkesa do të duhej të ishte paraqitur 

në gjyq apo në ndonjë autoritet kompetent brenda tre vjetëve nga momenti kur ndërmarrja 

pretendohet të mos ketë përmbushur obligimet e saj ndaj parashtruesit që rrjedhin nga 

marrëdhënia e punësimit, që është 3 vjet nga muaji tetor 2006 kur kërkuesi ka pranuar për herë 

të fundit pagën mujore dhe nuk ka asnjë provë që parashtruesi e ka dorëzuar këtë kërkesë para 

ndonjë gjykate apo organi tjetër kompetent më parë. 

 Në ankesë  theksuan  se vendimet e ankimuara përmes kësaj kërkese nuk janë të bazuara në 

ligj për faktin se parashtruesit e kërkesës kanë qenë në marrëdhënie punë deri në ditën e fillimit 

të procedurës së likuidimit. Gjithashtu në ankesë thuhet se të njëjtëve me vendimet e Autoritetit 

të Likuidimit u janë shkelur të drejtat fundamentale të shoqëruara me diskriminim për 

realizimin e të drejtave nga marrëdhënia e punës. Prandaj, kishin propozuar që të pranohen 

kërkesat e të njëjtëve dhe të urdhërohet AL t’i paguaj paditëses D B shumën prej 8,381.50 € në 

emër të pagave të papaguara prej datës 30 shtator 2006 deri më 30 nëntor 2010 si dhe paditësit 

S B t’ia paguaj shumën prej 11,184.50 në emër të pagave të papaguara prej datës 30 shtator 

2006 deri më 30 nëntor 2010 si dhe shpenzimet e procedurës sipas tarifës së avokatëve. 

Kërkesës i kishin bashkëngjitur: autorizimin për përfaqësim, Vendimin e Autoritetit të 

Likuidimit me nr. PRZ041-0872 të datës 4 tetor 2013, Njoftimi për fillimin e likuidimit të 

ndërmarrjes me nr. protokollit 1212, të datës 25 qershor 2013, Njoftimi i AKP për ndërprerjen e 

marrëdhënies së punës të S B i datës 30 nëntor 2010, Vërtetim i përvojës së punës së S B, kopja 

e letërnjoftimit të S B, Vendimi i Autoritetit të Likuidimit me nr. PRZ041-0862 të datës 4 tetor 

2013, Njoftimi për fillimin e likuidimit të ndërmarrjes me nr. protokollit 1197, të datës 25 

qershor 2013, Njoftimi i AKP për ndërprerjen e marrëdhënies së punës të D B i datës 30 nëntor 

2010, kopja e librezës së punës së D B dhe kopja e letërnjoftimit.  
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Me datë 19 qershor 2014, AKP-ja paraqet mbrojtje ndaj kërkesës së parashtruesve, në të cilën 

theksohet se nuk e konteston faktin se parashtruesit kanë qenë në marrëdhënie pune me N.SH. 

deri në privatizimin e ndërmarrjes më 30 nëntor 2010 ashtu siç vërtetohet nga libreza e tyre e 

punës por që parashtruesit duke filluar nga viti 2006 kishin mundësinë ligjore për të kërkuar 

paga të papaguara nga N.SH. dhe po në të njëjtën datë kishte filluar rrjedhja e parashkrimit në 

lidhje me pagat e papaguara. Ndërsa, parashtruesit nuk kishin ndërmarrë asnjë veprim kundër 

N.SH. brenda hapësirës kohore tre vjeçare prej 2006 deri 2009. Sipas palës kundërshtare Letra 

për Pushim nga Puna ka të bëjë vetëm dhe përjashtimisht për krijimin e të ashtuquajturës listë 

të 20 % dhe se kjo letër ka informuar parashtruesit se ata kishin të drejtën për të dorëzuar një 

kërkesë në likuidim por ky informacion nuk do të thotë se parashtruesit ishin të përjashtuar nga 

mbrojtja e të drejtave të tyre për ndërprerjen e parashkrimit të zbatueshëm.  

Në mes të vitit 2006 dhe 2009 parashtruesit ishin të detyruar të ndërmerrnin një veprim juridik 

kundër ndërmarrjes në fjalë ose të ndërprisnin afatin e parashkrimit në mënyra tjera të lejuara 

me ligj por ata nuk e bënë. Gjithashtu sa i përket pretendimit të parashtruesit se ligji për Punën 

e Bashkuar nuk është i zbatueshëm në këtë kontest, pala kundërshtare i përmbahet qëndrimit se 

një pretendim i tillë është krejtësisht i pabazuar dhe absurd i cili bie ndesh me parimin 

“mosnjohja e ligjit nuk e justifikon shmangien e ligjit të zbatueshëm” (ignoratia juris non 

excusat). Prandaj, propozon që ankesa të refuzohet si e pabazuar dhe të vërtetohet vendimi i 

AL. Mbrojtjes i kishte bashkëngjitur Vendimin e AKP-së për fillimin e likuidimit dhe emërimin 

e anëtarëve të parë të Autoritetit të Likuidimit.  

Me datë 23 korrik 2014, paditësit kishin paraqitur kundërpërgjigje në mbrojtje të AKP, në të 

cilën theksohet se ankuesit me kohë i janë drejtuar Dhomës së Posaçme për realizimin e së 

drejtës së tyre në të ardhura personale në ish ndërmarrjen “L” duke i respektuar afatet ligjore 

dhe procedurën e paraparë me ligjin aktual për Dhomën e Posaçme dhe për AKM-AKP, duke 

propozuar që gjykata të refuzoj përgjigjen e AKP si e pabazuar dhe më pas ta aprovoj padinë e 

paditësve si të bazuar.  

Me datë 9 shtator 2014, AKP kishte paraqitur kundërpërgjigje në përgjigjen e parashtruesve në 

të cilën mban qëndrimin e njëjta si në mbrojtje dhe i propozon Gjykatës të refuzoj ankesën si të 

pabazuar, ndërsa të vërtetoj vendimin e AL.  
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Me datë 14 janar 2021, shkalla e parë e DHPGJS-së me Aktvendimin C-IV-13-2700, e kishte 

aprovuar si të bazuar kërkesën për rishikim të vendimit, ndërsa shfuqizoi Aktvendimin e 

Autoritetit të Likuidimit me nr. PRZ041-0862 të datës 4 tetor 2013 dhe PRZ041-0872 të datës 4 

tetor 2013, duke obliguar Autoritetin e Likuidimit të rishqyrtoj kërkesat kreditore të 

parashtruesve të kërkesës. Në Aktvendim gjyqtari i shkallës së parë arsyeton se punëtori gëzon 

të drejtën në dëmshpërblim nëse kontrata mbi punën i është ndërprerë para afatit të përfundimit 

të saj, pushimi nga puna ka ardhur si pasojë e Vendimit të AL dhe ndonjë veprim nga Agjencia 

lidhur me administrimin e ndërmarrjes, shitjes, likuidimit etj.  

Ankuesve marrëdhënia e punës i është ndërprerë si rezultat i shitjes-privatizimit të N.SH. dhe si 

rezultat i Vendimit të AKM mbi shitjen-privatizimin e N.SH. Në rastin konkret njoftimi 

drejtuar ankuesve për ndërprerjen e marrëdhënies së punës paraqet fakt të mjaftueshëm, andaj 

pohimi i AKP në përgjigjen e saj se “mosnjohja e ligjit nuk e justifikon shmangien e ligjit të 

zbatueshëm”, nga ana e gjykatës konsiderohet i papranueshëm. Tutje, theksohet se sipas 

dispozitave të lartcekura AKP me vet faktin e njoftimit me shkrim ndaj ankuesve për obligime 

nga marrëdhënia e punës konsiderohet se ka hequr dorë nga parashkrimi dhe se rregullat për 

parashkrim nuk mund të zbatohen sepse veprimi i vetëm ankuesit në rastin konkret ishte 

kërkesa drejtuar Komitetit të Likuidimit e që afatet dhe procedura e likuidimit rregullohet me 

ligj të veçantë e në këtë rast me Ligjin për AKP dhe se përfundimisht afatet rrjedhin nga 

momenti i njoftimit të procedurës së likuidimit. Andaj asnjë punëtor apo kreditor potencial nuk 

mund t’i realizoj të drejtat e tyre kreditore ndaj një N.SH. pa hapjen e procedurës së likuidimit 

nga ana e AKP dhe referenca si ajo se parashtruesit nuk kanë iniciuar rast ligjor konsiderohet si 

i papranueshëm. Prandaj, kishe vendosur si më lartë.  

Me datë 29 janar 2021, AKP-ja ka paraqitur një ankesë në DHPGJS ndaj Aktvendimit të 

shkallës së parë C-IV-13-2700 të datës 14 janar 2021, duke i propozuar Kolegjit të Apelit ta 

ndryshoj Aktvendimin e ankimuar, ndërsa të vërtetoj vendimin e Autoritetit të Likuidimit. Në 

ankesë AKP konsideron se sa i përket gjetjes së gjykatës se kërkesa për rishikim të vendimit 

konsiderohet e bazuar dhe se ankuesit marrëdhënia e punës i është ndërprerë si rezultat i 

shitjes-privatizimit të NSH dhe si rezultat i Vendimit të AKM mbi shitjen-privatizimin e NSH, 

është tërësisht jashtë kontekstit faktik të çështjes. Tutje, thekson se sa i përket konstatimit të 

gjykatës së “Njoftimi për ndërprerje të marrëdhënies së punës” ndërprenë parashkrimin, pala 
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kundërshtare sqaron gjykatën se njoftimi të cilit i referohen parashtruesit e informon atë se të 

njëjtit kanë të drejtën të paraqesin kërkesën pranë AKP-së dhe se kërkesat e tilla do të 

shqyrtohen në likuidim. Përveç këtyre thekson edhe faktin se DHPGJS ka juridiksion vetëm për 

të verifikuar ligjshmërinë e vendimit të Autoritetit të Likuidimit. Gjithashtu, AL e fton 

DHPGJS-në që të lëshohet edhe njëherë në shqyrtim të çështjes në fjalë dhe të konsideroj 

argumentet e AL që kanë të bëjnë me kufizimet e të drejtave të parashtruesve, e që këto 

kufizime AL është e obliguar që t’i zbatoj ex officio. Si provë kishte bashkëngjitur Vendimin 

për Emërimin e Autoritetit të Likuidimit.  

Me datë 16 maj 2022, paditësit kishin paraqitur një parashtresë për revokimin e autorizimit të 

avokatit Sh R që ka përfaqësuar palët pranë gjykatës së DHPGJS, ashtu që paditësja D B kishte 

autorizuar duke autorizuar për ta përfaqësuar bashkëshortin S B. Parashtresës i kishte 

bashkëngjitur autorizimin për përfaqësim të noterizuar, kopjen e letërnjoftimit të paditëses D B 

vërtetimin se paditësi S B është jurist i diplomuar dhe përvojën e punës. 

Me datë 29 shtator 2022, paditësit kishin paraqitur përgjigje në ankesën e AKP-së, në të cilën i 

propozon Kolegjit të Apelit të Dhomës së Posaçme që të refuzoj ankesën e të paditurës si të 

pabazuar, ndërsa të vërtetoj Aktvendimin e ankimuar.  

Arsyetimi i ligjor 

Ankesa është e bazuar.  

Në bazë të nenit 69.1 të Ligjit nr. 06/L-086 mbi Dhomën e Posaçme të Gjykatës Supreme të 

Kosovës për çështje që lidhen me Agjencinë Kosovare të Privatizimit (LDHPGJSK), Kolegji i 

Apelit vendosi të mos mbajë pjesën gojore të procedurës.  

Shkalla e parë e DHPGJS-së, me aktvendimin e ankimuar e kishte aprovuar kërkesën e 

paditësve, duke anuluar kështu vendimet e kundërshtuara të AL të AKP-së dhe i kishte dërguar 

kërkesat në rivlerësim tek AL i AKP-së. Në ankesën ndaj këtij aktvendimi, AKP i kundërshton 

të gjitha konstatimet e Shkallës së parë dhe i konsideron ato si konstatime të gabuara dhe të 

padrejta duke theksuar se DHPGJS ka juridiksion të verifikoj vetëm ligjshmërinë e Vendimit të 

AL. 
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Kolegji i Apelit pasi që shqyrtoi pretendimet ankimore të AKP-së, aktgjykimin e ankimuar dhe 

provat tjera në shkresat e lëndës, gjeti se ankesa e AKP-së është e bazuar sa i përket pretendimit 

të lartcekur.  

Fillimisht, Kolegji i Apelit konsideron se aktvendimi i ankimuar nuk ka mbështetje ligjore për 

ta dërguar në rivlerësim tek AL i AKP-së.  

Edhe pse në aktvendimin e ankimuar është përmendur se në bazë të nenit 74 paragrafi 4 të 

LDHPGJS-së është vendosur si në dispozitiv, kjo nuk është arsyetuar në mënyrë të duhur, pasi 

që nuk është arsyetuar se në bazë të cilës dispozitë mund të kthehet në rivlerësim tek AL i 

AKP-së një kërkesë kreditore dhe në cilat kushte.  

Dispozita e lartë cituar e nenit 74.4 thekson se, “gjyqtari i vetëm apo kolegji mund të nxjerr një 

aktgjykim për vërtetimin, shfuqizimin dhe ndryshimin e vendimit të AL i AKP-së”. Pra, askund 

nuk mund të gjendet një formulim që dërgon në një zgjidhje çfarë e kemi në këtë rast specifik, 

që do të thotë kthimin e një kërkese te AL i AKP-së për rivlerësim. Shkalla e parë ka mundur 

që ta vërtetoj, ta shfuqizoj dhe ndryshoj vendimin e AL të AKP-së, por jo ta kthej në rishqyrtim 

tek AL i AKP-së. 

Kjo qasje e shkallës së parë nuk është e qëndrueshme dhe e bazuar sepse është në kundërshtim 

edhe me praktikën e deritashme të Kolegjit të Apelit në rastin AC-I.-13-0233 (Përmbledhje e 

Jurisprudencës të DHPGJSK-së- Vëllimi 1 2016). Kolegji i Apelit ka konsideruar se neni 74.4 i 

Shtojcës së LDHPGJSK-së përmban një listë shteruese të veprimeve dhe nuk lejon ta dërgoj 

lëndën prapa tek AL i AKP-së për rishqyrtim.  

Shkalla e parë e DHPGJSK-së me të drejtë kishte konstatuar disa mangësi në vendimmarrjen e 

AL të AKP-së, por përkundër këtij fakti, ajo nuk mund ta kthej këtë çështje të gjykohet tek AL 

i AKP-së, për faktin se nuk është e paraparë një gjë e tillë me dispozitat ligjore në zbatim, por 

edhe për faktin se një autoritet i tillë tashmë nuk është funksional.  

Për këto arsye, Kolegji i Apelit konsideron se pikërisht gjykata duhet të vendos vetë mbi 

meritat e ankesës dhe të vendos lidhur me kërkesat në fjalë, e jo t’i kthej në rivlerësim. Nëse 

konsiderohet se nuk është marrë vendim i drejtë nga AL i AKP-së dhe nëse konsiderohet se nuk 

është vërtetuar në mënyrë të plotë gjendja faktike, apo nëse konstatohet ndonjë e metë tjetër në 



7 

 

vendimet e AL të AKP-së, gjë që është e mundshme, atëherë përmes një seance dëgjimore 

mund të ballafaqohen të dyja palët me prova dhe me argumentet e tyre dhe në fund të nxirret 

një vendim meritor, i bazuar në ligj. 

Në këtë çështje specifike shkalla e parë ka mundur që të vendos në merita duke u bazuar në 

provat dhe faktet e parashtruara, e jo për të njëjtën çështje që ka mundur të vendos, të kërkoj 

nga AL i AKP-së një veprim të tillë. 

Për arsyet e dhëna si më lartë, aktvendimi i ankimuar anulohet dhe lënda kthehet në rigjykim 

tek shkalla e parë e DHPGJS-së. 

Andaj, duke pasur parasysh të lartcekurat është vendosur si në dispozitiv të këtij aktvendimi. 

Taksat gjyqësore 

Pasi që ankuesi tashmë ka paguar taksën gjyqësore në emër të ankesës së parashtruar, para 

Kolegjit të Apelit, ai nuk ngarkohet me taksë gjyqësore shtesë. 

U vendos nga Kolegji i Apelit i DHPGJS-së më 03.02.2023. 

 

Ilmi Bajrami, Gjyqtar kryesues                _______________ 
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