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REPUBLIKA E KOSOVËS / REPUBLIKA KOSOVA 

 

                                                                                                 AC-I-20-0099 

Në ankesën e                                                                        

                                                                                        Paditësi/Ankuesi 

Sh K Podujevë 

 të cilin e përfaqëson H P, av Prishtinë 

 

kundër 

                                                                                                 E paditura 

NSH, ’’Rilindja” Gazeta, Prishtinë, të cilën e përfaqëson: 

Agjencia Kosovare e Privatizimit, rr. “Dritan Hoxha” nr.55, Lakrishte , 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  paditësit 

të paraqitur kundër Aktgjykimit të shkallës së I-rë të DHPGJS-së, C-IV-17-0248 të datës 25 

shkurt 2020, pas seancës vendimmarrëse të mbajtur më 28 prill  2022,  lëshon këtë: 

 

A K T GJ Y K I M 

 

1. Ankesa e paditësit refuzohet si e pabazuar. 

2. Vërtetohet Aktgjykimi i shkallës së -I-rë të DHPGJS-së, C-IV-17-0248 i datës 25 shkurt 

2020, 

3. Asnjëra palë nuk ka të drejtë në rimburisimin e shpenzimeve  procedurale. 

 

http://sq.wikipedia.org/wiki/Skeda:Coat_of_arms_of_Kosovo.svg


2 

 

Rrethanat procedurale dhe faktike  

 

Me datë 15 qershor 2017, paditësi e ka dorëzuar një padi në DHPGJS dhe ka kërkuar që të 

anulohet vendimi i Autoritetit të Likuidimit PRN142-0234 i datës 16 maj 2017 me të cilin ishte 

refuzuar kërkesa e paditësit për kompensimin për ndërprerje të parakohshme të kontratës së punës 

nga NSH “Rilindja”- Gazeta (në likuidim) në shumë prej 600,00 euro. Autoriteti i Likuidimit 

kishte konstatuar se paditësit nuk mundet t’i njihet e drejta në kompensim për ndërprerje të 

parakohshme të kontratës së punës, pasi që pushimi i punës nuk ka ndodhur si rezultat i veprimit 

të ndërmarrë nga AKP-ja. Ankuesi në ankesë ka pohuar se vetë vendimi i Autoritetit të Likuidimit 

e konfirmon se kërkesa është dorëzuar në procedurën e likuidimit brenda afatit për dorëzimin e 

kërkesave dhe ky fakt nuk është kontestues. Tutje  paditësi pohon se në bazë të nenit 12.2 (dh) të 

Rregullores së UNMIK-ut 2001/27, ai ka të drejtë në 3 paga të pa paguara, që janë kërkesa 

prioritare. Në ankesë ai ka pohuar se në NSH ‘’’Rilindja’’- gazeta ka themeluar marrëdhënie 

pune prej datës 12 qershor 1989  dhe ai pretendon se ishte punëtorë i NSH-së deri me 21 shkurt 

2002. Bashkë me këtë ankesë e dërgon vendimin e ankimuar të Autoritetit të Likuidimit, dhe  

autorizimin e avokatit për përfaqësim.  

 

Me datë 11 qershor 2017, AKP-ja e dorëzon mbrojtjen në padi. AKP-ja mbanë qëndrimin se 

Autoriteti i Likuidimit ka kryer një vlerësim të saktë të rrethanave faktike dhe se dispozitat ligjore 

gjithashtu janë zbatuar saktësisht. AKP-ja pohon se nuk ka asnjë kontradiktë në lidhje me 

konstatimet e Autoritetit të Likuidimit. AKP-ja po ashtu pohon se neni 40.1.6.2 i Shtojcës së 

Ligjit të AKP-së nuk parasheh njohje të kompensimit për ndërprerje të parakohshme të kontratës 

së punës nëse nuk plotësohen kushtet e përcaktuara me këtë nen. Tutje AKP-ja po ashtu pohon 

se paditësi nuk gëzon të drejtën e kompensimit për ndërprerje të parakohshme të kontratës së 

punës për shkak se nuk është dëshmuar me asnjë provë se ndërprerja e punësimit të tij ka ndodhur 

si rezultat i një veprimi të AKP-së, dhe  për më tepër ankuesi vet  e pranon se nuk ishte pjesë e 

listës së punëtorëve dhe të NSH-së që nga viti 2002, dhe i njëjti nuk ka qenë për vite në 

marrëdhënie pune në NSH, para likuidimit. AKP-ja në mbrojtje në ankesë ka kërkuar që të 

refuzohet ankesa e paditësit si e pa bazuar dhe të vërtetohet vendimi i ankimuar i Autoritetit të 

Likuidimit. 
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Me datë 21 gusht  2017, paditësi e dorëzoi në DHPGJS një parashtresë dhe paraqet përgjigje ndaj 

mbrojtjes në ankesë. Në këtë parashtresë paditësi i kundërshton pretendimet e AKP-së si të pa 

bazuara dhe pohon se në bazë të nenit 12.2 të Rregullores së UNMIK-ut 2001/27  ai ka të drejtë 

në kompensim për ndërprerje të parakohshme të kontratës së punës dhe atë në lartësinë e 3 

pagave. Tutje ajo pohon se me njoftimin PRN 142 dhe me numër protokolli 16082/2017 të datës 

14.03.2017, i padituri e ka njoftuar paditësen për fillimin e procedurës së likuidimit dhe brenda 

afatit ligjorë ka parashtruar kërkesën për 4 paga që i garantohen me dispozitat e cekura ligjore. 

Me këtë parashtresë ka kërkuar edhe shpenzimet gjyqësore në shumë prej 208 euro. 

 

Me datë 30 gusht 2017, AKP-ja e dorëzoi në DHPGJS kundërpërgjigjen, në të cilën ajo i përsëritë 

pretendimet dhe argumentet ligjore të cekura në mbrojtjen në ankesë. 

 

Me datë 25 shkurt 2020, Shkalla e I-rë e DHPGJS me Aktgjykimin C-IV-17-0248, ankesën e 

paditësit e refuzoi si të  pabazuar dhe vërtetoi vendimin  e ankimuar të Autoritetit të Likuidimit 

si të drejtë dhe të bazuar në ligj. Shkalla e I-rë e DHPGJS-së ka arsyetuar se është i saktë 

përfundimi i Autoritetit të Likuidimit se kërkesa për kompensim për ndërprerje të parakohshme 

të kontratës së punës nuk i plotëson kushtet nga neni 40.1.6.2 të Shtojcës së Ligjit të AKP-së. 

Shkalla e I-rë e DHPGJS-së konstaton se paditësi nuk është pushuar nga puna si rrjedhojë e 

vendimit për likuidim të ndërmarrjes, apo në lidhje me veprimin e ndërmarrë nga Agjencia dhe i 

njëjti nuk i plotëson kushtet për kompensim për ndërprerje të parakohshme të kontratës së punës, 

në bazë të nenit 40.1.6.2 të Shtojcës së Ligjit të AKP-së. Shkalla e I-rë e DHPGJS-së konstaton 

se paditësi pohon se marrëdhënia e punës i është ndërprerë me datë 21.02.2002, gjithashtu se nuk 

ishte në listën përfundimtare, fakti i provuar edhe nga AKP, megjithatë kjo rrethanë nuk është e 

mjaftueshme për realizimin e të drejtës në kompensim për ndërprerje të parakohshme të kontratës 

së punës, pasi që Kontrata e punës nuk është shkëput me veprimin e AKP-së. 

 

Me datë 14 maj 2020, paditësi (në tekstin e mëtejmë ankuesi ) në DHPGJS ka dorëzuar një ankesë 

të afatshme  kundër Aktgjykimit të shkallës së I-rë të DHPGJS, C-IV-17-0248 të datës 

25.02.2020, për të gjitha bazat ankimore dhe ka kërkuar nga Kolegji i Apelit që të anulohet 

Aktgjykimi i ankimuar dhe të aprovohet padia si e bazuar, ose të anulohet Aktgjykimi dhe çështja 

të kthehet në ri procedurë për rigjykim. Për më tepër në ankesë ankuesi pretendon se Aktgjykimi 
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i ankimuar nuk mund të ekzaminohet pasi që është kontradiktor në mes dispozitivit dhe 

arsyetimit, ai fare nuk ka arsye për faktet vendimtare dhe ato arsye që janë dhënë janë 

kontradiktore. Tutje ankuesi pretendon se padia është e dorëzuar brenda afatit dhe ajo duhet të 

konsiderohet si e afatshme. Fakti i punësimit të paditësit dhe i mos pagesës së këtyre pagave për 

këtë periudhë nuk kontestohet nga asnjëra palë. Qëndrimi ligjor i  Shkallës së I-rë të DHPGJS se 

kërkesa e ankuesit për këto 3 paga nuk mund të njihet e drejta për kompensim për ndërprerje të 

parakohshme të kontratës së punës, nuk është e saktë,  pasi që në njoftimin e të paditurës e ka 

njoftuar paditësin se procesi i Likuidimit të NSH-së ka filluar me 22.02.2017 dhe në atë njoftim 

e paditura ka pohuar “se përkundër faktit që ju më parë keni njoftuar Agjencinë lidhur me 

pretendimin tuaj, ju përsëri duhet të parashtroni kërkesën lidhur me pretendimin tuaj pasi që tani 

kanë filluar procedurat e likuidimit për këtë ndërmarrje “.Ndërsa Ligji i AKP-së dhe Shtojca e 

tij, është ligj special, rregullon procedurën e likuidimit dhe mënyrën e përmbushjes së kërkesave 

të kreditoreve dhe është i aplikueshëm në këtë rast. Paditësi ka pohuar se kur ndërpritet 

marrëdhënia e punës, duhet të lëshohet një Aktvendim, dhe ky Aktvendim nuk ekziston, prandaj 

as AKP-ja nuk ka mundur ta sigurojë atë si provë. Kjo dëshmon se ankuesit nuk i është ndërprerë 

marrëdhënia e punës deri në fillimin e procedurës së likuidimit së ndërmarrjes. Në ankesë paditësi 

kërkon t’i kompensohen edhe shpenzimet gjyqësore në lartësi prej 352 euro.  

 

Me datë 17 korrik 2020, AKP-ja e dorëzon një parashtresë në DHPGJS dhe i përgjigjet ankesës 

së ankueses. Në këta parashtresë AKP-ja pohon se ajo e mbështet në tersi Aktgjykimin e 

ankimuar të shkallës së I-rë të DHPGJS-së, ndërsa i kundërshton të gjitha pretendimet ankimore 

të ankuesit si të pabazuara. Tutje AKP-ja pohon se ajo qëndron ende pranë gjitha thënieve dhe 

provave të paraqitura para shkallës së I-rë të DHPGJS-së në rastin C-IV-17-0248 me të cilat 

AKP-ja i ka hedhur poshtë të gjithë pretendimet e paditësit  në padinë e tij, dhe këto argumente 

nuk do të përsëriten më, ngase nuk shërbejnë për mbarëvajtjen e procedurës. Andaj nga këto 

arsye AKP-ja kërkon që të refuzohet ankesa si e pa bazuar dhe të vërtetohet Aktgjykimi i 

ankimuar si i drejtë dhe i bazuar në Ligj. 

 

Arsyetimi ligjor:  

 

Ankesa e paditësit refuzohet si pabazuar. 
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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 (LDHP), Kolegji i Apelit 

vendosi të mos mbajë pjesën gojore të procedurës. 

 

Merita e ankesës dhe vlerësimi i Kolegjit të Apelit 

 

Aktgjykimi i ankimuar i shkallës së I-rë të DHPGJS-së, është i saktë në rezultat dhe  në arsyetimin 

ligjor, andaj duhet të vërtetohet. 

 

Kolegji i Apelit vëren se kërkesa e paditësit për kompensimin për ndërprerje të parakohshme të 

kontratës së punës  e datës 12 prill 2017, me vendimin PRN142-0234 të datës 16 maj 2017,  

refuzohet si e pa vlefshme, me arsyetimin se paditësi nuk ishte në marrëdhënie pune në kohën e 

fillimit të procedurës së likuidimit të NSH-së, dhe ai nuk ka ofruar asnjë provë se atij i është 

ndërprerë marrëdhënia e punës si rezultat i veprimit të AKP-së.  

 

Paditësi në ankesën e dorëzuar në DHPGJS me datë 15 qershor 2017, me të cilën ai e konteston 

vendimin e Autoritetit të Likuidimit PRN142-0234, të datës 16 maj 2017, ai kërkon 

dëmshpërblim për shkak të largimit të tij nga puna dhe atë katër paga në bazë të përvojës së tij të 

punës, në shumë prej 600,00 euro. 

 

Shkalla e I-rë e DHPGJS-së ka trajtuar ankesën e paditësit si një kërkesë për kompensim për 

ndërprerje të parakohshme të Kontratës së punës duke vlerësuar se kjo kërkesë nuk i përmbush 

kriteret nga neni 40.1.6.2 të Shtojcës së Ligjit të AKP-së, pasi që ankuesi nuk ka sjellë dëshmi 

në mbështetje të ankesës. 

 

Në këtë lëndë duhet vlerësuar nëse paditësi me provat e ofruara ka dëshmuar se i plotëson kriteret 

ligjore që të i njihet e drejta në kompensim për ndërprerje të parakohshme të kontratës së punës, 

në bazë të nenit 40.1.6.2 të Shtojcës të Ligjit të AKP-së. 

 

Paditësi në padinë e tij ka pretenduar se në NSH ka punuar nga data 12 qershor 1989 e deri me 

datë 21 shkurt 2002, mirëpo ai me provat e ofruara në Gjykatë ka dëshmuar se ishte punëtorë i 
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NSH-së, mirëpo me asnjë provë ai nuk ka dëshmuar se AKP-ja atij ia ka ndërprerë marrëdhënien 

e punës me ndonjë veprim të saj si rezultat i fillimit të procedurës së likuidimit të NSH-së, për të 

pasur të drejtë, që në bazë të nenin 40.1.6.2 të Shtojcës së Ligjit të AKP-së, t’i njihet e drejta e 

kompensimit të 3 pagave në shumë prej 600,00 euro, në emër të kompensimit për ndërprerje të 

parakohshme të kontratës së punës.  

 

Barra e provës për të vërtetuar këtë fakt bie mbi paditësin. Paditësi e ka sjellë në gjykatë: 

vendimin e ankimuar të Autoritetit të Likuidimit, dhe autorizimin për përfaqësim dhe asnjë 

dokument tjetër që do të vërtetonte se me ndonjë veprim të AKP-së, atij i është ndërprerë 

marrëdhënia e punës. 

  

Paditësi vet në ankesën e tij pohon se ishte në marrëdhënie pune në NSH deri me 21 shkurt 2002. 

 

Paditësi as me ankesë pranë Kolegjit të Apelit  nuk ka sjellë prova që dëshmojnë se atij i është 

ndërprerë marrëdhënia e punës nga veprimi i AKP-së, si rezultat i fillimit të procedurës së 

likuidimit ndaj NSH-së. 

 

Prandaj nga këto arsye, Kolegji i Apelit vlerëson se Aktgjykimi i ankimuar ishte i saktë në 

rezultat dhe ky rezultat nuk ka mundësi ligjore të ndryshohet. 

  

Prandaj në mungesë të provave të cilat nuk i ka sjellë paditësi në Gjykatë, atij nuk mund ti njihet 

e drejta e kompensimit për ndërprerje të parakohshme të kontratës së punës, bazuar në nenin 

40.1.6.2 të Shtojcës së Ligjit të AKP-së nr. 04/L-034. 

 

Sipas nenit 11 të Ligjit për DHPGJS-në, pala e pasuksesshme duhet t’i paguaj shpenzimet 

procedurale, përfshirë taksat gjyqësore të palës tjetër. Ankuesi në këtë çështje është palë e 

pasuksesshme, prandaj shpenzimet  gjyqësore janë në barrë të tij.   

 

Prandaj nga këto arsye ankesa e paditësit refuzohet si e pa bazuar, dhe vërtetohet Aktgjykimi i 

ankimuar si drejtë dhe i bazuar në ligj. 
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Nga se u tha më sipër në bazë të nenit 9.10 të LDHP-së, është vendosur si në dispozitiv. 

 

Taksat gjyqësore 

 

Ankuesi në bazë të nenit 13.9 të Udhëzimit Administrativ të KGJK-së nr.01/88 të datës 

22.03.2017, i zbatueshëm nga data data 1 maj 2017, është i liruar nga pagesa e taksës gjyqësore 

për procedurën ankimore, pasi që vlera e kontestit është më pak se 1000 euro. 

 

U vendos nga Kolegji i Apelit i DHPGJS-së më 28 prill  2022. 

 

 

Ilmi Bajrami, Gjyqtar kryesues                _______________ 
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