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REPUBLIKA E KOSOVËS / REPUBLIKA KOSOVA 

 
AC-I-20-0334-A0001 

Në çështjen juridike të: 

Xh A, i përfaqësuar nga av B I Prishtinë.  

Paditësi/ankuesi 

Kundër:                                           

Agjencisë Kosovare të Privatizimit(AKP), Rr. “Agim Ramadani” nr. 23, Prishtinë. 

E paditura    

 

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

me Agjencinë Kosovare të Privatizimit (DHPGJSK), i përbërë nga Sabri Halili gjyqtar kryesues,  

Mr.sc Sahit Sylejmani dhe Manushe Karaqi gjyqtarë, duke vendosur lidhur me ankesën e 

paditësi të parashtruar kundër Aktgjykimit të Shkallës së parë të DHPGJSK-së C-IV.-16-0094 

të datës 20 gusht 2020, pas seancës vendimmarrëse të mbajtur më 15 korrik 2021, lëshon 

këtë: 

 

A K T GJ Y K I M 

 

1. Ankesa e paditësit refuzohet si e pa bazuar. 

2. Vërtetohet Aktgjykimi i Shkallës së parë të DHPGJSK-së C-IV.-16-0094, i datës 20 

gusht 2020. 

3. Nuk caktohen taksa gjyqësore për këtë procedurë ankimore. 

 

Rrethanat faktike dhe procedurale: 

Më 19 janar 2016 paditësi kishte parashtruar ankesë në DHPGJSK kundër Vendimit të 

Autoritetit të Likuidimit të NSH I “I”, e administruar nga AKP (AL i AKP-së) GJI058-0136 dhe 

PRN052-0866 të datës 18 shtator 2013. Paditësi thekson se kërkesa e tij është refuzuar për 

dy arsye të vetmje, se ai nuk ishte punëtor aktiv dhe se kërkesa e tij është parashkruar 

konform nenit 608 të Ligjit të Punës së Bashkuar(LPB). Sipas ankuesit, atij i është njohur e 
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drejta në 20 për qind të të ardhurave nga privatizimi, që dëshmon se ai ishte punëtor i rregullt i 

NSH-së në ditën e privatizimit. 

Ankuesi gjithashtu mendon se aplikimi i nenit 608 të LPB-së në rastin konkret është zbatuar 

gabimisht, sepse LPB ishte shfuqizuar me Ligjin mbi Ndërmarrjet, e më pas edhe me ligje të 

tjera. Edhe po të ishte i zbatueshëm ky ligj, ankuesi mendon se kërkesa nuk është 

parashkruar, sepse kërkesa e tij është maturuar më 20 qershor 2012, kur paditëses i është 

ndërprerë marrdhënia e punës, ndërsa kërkesa u parashtrua më 31 korrik 2013.  

Me këtë vendim të kundërshtuar të AL të AKP-së ishte refuzuar si e pa vlefshme kërkesa e 

paditësit për kompensimin monetar për ndërprerje të parakohshme të marrdhënies së punës 

në vlerë prej 2.079,00 euro. AL i AKP-së ka arsyetuar se në kohën e likuidimti të NSH-së, 

paditësi nuk ishte në marrdhënie pune me NSH-në që do të thotë se paditësit nuk iu shkëput 

marrdhënia e punës si rezultat i likuidimit, por ajo kishte ndodhur shumë më herët, Këtë 

vendim AL i AKP-së e bazon në nenin 40, paragrafi 1.6.2 të Ligjit të AKP-së, ku parashihet që 

punëtorëve u takon e drejta e dëmshpërblimit për ndërprerje të parakohshme të kontratës, 

nëse pushohen nga puna si rrjedhojë e vendimit për likuidim të ndërmarrjes apo në lidhje me 

veprimin e ndërmarrë nga AKP, konfom nenit 6.1 apo 6.2 të Ligjit mbi AKP-në.  

 

Në përgjigjen e saj ndaj ankesës më 09 shkurt 2016, AKP thekson se kërkesa është 

parashkruar dhe si e tillë, me të drejtë është refuzuar nga AL i AKP-së dhe si e tillë ajo duhet 

të refuzohet. 

 

Më 20 gusht 2020 Shkalla e parë e DHPGJSK-së morri Aktgjykimin C-IV.-16-0094 me të cilin 

ankesa ishte refuzuar si e pa bazuar duke e vërtetuar vendimin e kundërshtuar të AL të AKP-

së si të drejtë dhe të bazuar në ligj. Gjykata konsideron se bazuar në nenin 42 pika 2 e Ligjit të 

DHPGJSK-së, pala që pretendon një fakt apo ngjarje e ka barrën e dëshmisë për vërtetësinë 

e pretendimit të tillë, duke parashtruar prova materiale(dokumente fizike dhe dëshmuese). Ky 

rregull është pasqyruar edhe në nenin 7 të LPK-së. 

Në bazë të nenit 40.1.6.2 të Shtojcës së Ligjit të AKP-së, punëtorëve u takon e drejta e 

dëmshpërblimit për ndërprerje të parakohshme të kontratës së punës, nëse ata largohen nga 

puna si pasojë e vendimit për likuidim të ndërmarrjeve, apo lidhur me veprimin e ndërmarrë 

nga AKP konform nenit 6.1 apo 6.2 të Ligjit të AKP-së. Bazuar në këto fakte, nuk shihet se 

paditësi i ka plotësuar këto kushte që parashihen në këto dispozita. Paditësi nuk ka ofruar 

dëshmi relevante se ai ka qenë punëtor i NSH-së në kohën e privatizimit dhe se marrdhënia e 
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punës i ka pushuar si rrjedhojë e vendimit për likuidim të NSH-së, apo si pasojë e ndonjë 

veprimi të AKP-së. 

 

Më 02 shtator 2020 paditësi kishte parashtruar ankesë kundër këtij aktgjykimi për shkak të të 

gjitha arsyeve ankimore. 

Ankuesi nuk pajtohet me vlerësimin e gjykatës se paditësi nuk ka ofruar dëshmi se ai ka qenë 

punëtor i NSH-së në kohën e privatizimit dhe se marrdhënia e punës nuk i ka pushuar si 

pasojë e veprimit të AKP-së. 

Sipas ankuesit, nga lista përfundimtare e 20 përqindëshit, mund të vërehet se ankuesi i ka 

24.8 vjet përvojë pune në NSH. Njëri nga kriteret për të qenë pjesë e kësaj liste përfundimtare 

është edhe të qenit punëtor i NSH-së në kohën e privatizimit, ndërsa me fillimin e likuidimit, 

mund të nënkuptohet se edhe paditësi ishte në marrdhënie pune në atë periudhë. Fakti se 

punëtori ka kryer apo jo  ndonjë punë për NSH-në për këtë procedurë nuk është relavant. 

Nëse nuk do jetë kryer asnjë punë në NSH nga paditësi, e paditura ka qenë e obliguar që të 

marrë vendim për ndërprerje të marrdhënies së punës më herët, por pasi që kjo nuk ka 

ndodhur, konsiderohet që marrdhënia e punës të jetë ndërprerë vetëm me rastin e likuidimit.  

Paditësi pretendon se ishte obligim i punëdhënësit që zyrtarisht ta njoftonte paditësin për 

ndërprerje të marrdhënies së punës me NSH-në përmes njoftimit-Letërpezullimit, me të cilin 

do të njoftohej punëtori për arsyet e ndërprerjes dhe me të cilin do të merrte përsipër obligimet 

e deriatëhershme ndaj punëtorit.  

Paditësi i kundërshton arsyetimin e gjykatës me aktgjykimin e ankimuar se kërkesa është 

parashkruar konform LMD-së. Ai mendon se, derisa likuidimi i NSH-ve bëhet në bazë të Ligjit 

të AKP-së, e po ashtu edhe Letërpezullimi lëshohet po në bazë të këtij ligji, pra me ligj të 

veçantë(leg specialis derogate lege gjenerale ), si është e mundur që tani të vlej e kundërta, 

pra dispozitat e përgjithshme mbi parashkrimin mbivendosen mbi ato të veçantat, që e 

përjashtojnë atë. 

Ankuesi i referohet edhe një Aktgjykimi të Kolegjit të Apelit AC-I.-17-0586-A0001 me të cilin 

ishte aprovuar ankesa e E N, ish punëtore e të njëjtës NSH lidhur me kërkesën e saj për 

ndërprerje të parakohshme të marrdhënies së punës. 

 

Ankuesi propozon që të aprovohet ankesa në tërësi si e bazuar, ose të anulohet aktgjykimi i 

ankimuar dhe lënda të kthehet në rigjykim. Ankuesi propozon që të detyrohet e paditura që të 

paguaj kamatën sipas nenit 382.2 të LMD-së, 8 për qind për periudhën 17 qershor deri në 

ditën e dorëzimit të kësaj parashtrese në shumën prej 485.10 euro, si dhe të detyrohet e 
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paditura që të bëjë kompensimin e shpenzimeve gjyqësore në shumën prej 520.00 euro, si 

dhe 20 + 20 euro për taksën gjyqësore. 

 

Më 27 maj 2021 kjo ankesë i është dërguar AKP-së për përgjigje. Në përgjigjen e saj të datës 

11 qershor 2021 AKP i kundërshton pretendimet ankimore të ankuesit si të pa bazuara. AKP 

pretendon se është e tepërt ripërsëritja e argumenteve të njëjta, sepse nuk ka asgjë çka të 

shtohet në këtë rast kur kërkesa është e parashkruar dhe argumentet e saja i ka dhënë në 

mbrojtjen ndaj ankesës në shkallë të parë. 

 

Arsyetimi i ligjor 

 

Ankesa është e pa 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 (LDHP), Kolegji i Apelit 

vendosi të mos mbajë pjesën gojore të procedurës. 

 

Kolegji i Apelit pasi që shqyrtoi pretendimet ankimore të paditësit, aktgjykimin e ankimuar dhe 

provat në shkresat e lëndës, erdhi në përfundim se ankesa është e pa bazuar.  

Kolegji i Apelit konsideron se ankuesi nuk e ka bërë të besueshëm ankesën e tij as sa i përket 

mungesës së parashkrimit, as për aplikimi të gabuar të dispozitave ligjore nga shkalla e parë e 

DHPGJSK-së, e as faktit që AKP me veprimet e saj të ketë ndërprerë marrdhënien e punës 

paditësit.  Kolegji i Apelit vëren se Shkalla e parë kishte konstatuar se në bazë të nenit 

40.1.6.2 të Shtojcës së Ligjit të AKP-së, punëtorëve u takon e drejta e dëmshpërblimit për 

ndërpreje të parakohsme të kontratës së punës, nëse ata largohen nga puna si pasojë e 

vendimit për likuidim të ndërmarrjeve, apo lidhur me veprimin e ndërmarrë nga AKP. Bazuar 

në këto fakte, nuk shihet se paditësi i ka plotësuar këto kushte që parashihen në këto 

dispozita. Paditësi nuk ka ofruar dëshmi relevante se ai ka qenë punëtor i NSH-së në kohën e 

privatizimit dhe se marrdhënia e punës i ka pushuar si rrjedhojë e vendimit për likuidim të 

NSH-së, apo si psojë e ndonjë veprimi të AKP-së 

 

Kolegji i Apelit pajohet në tërësi me gjetjet dhe konstatimet e Shkallës së parë, për faktin se 

paditësi pos aspektit deklarativ, nuk ka ofruar asnjë provë në mbështetje të pretendimeve të tij 

ankimore. Nuk ka dëshmi që marrdhënia e tij të jetë ndërprerë si rrjedhojë e vendimit për 

likuidim, apo si rrjedhojë e ndonjë veprimi të AKP-së. Ndërlidhja që këtij procesi të likuidimit 
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me atë të 20 përqindshit që mundohet t’ia bëjë paditësi, nuk është i qëndrueshëm, sepse këto 

janë dy procese me kërkesa dhe kritere krejtësisht të ndryshme. 

Në përpjekje për të dëshmuar diçka, paditësi me ankesën në shkallën e II-të, ka dorëzuar një 

letërpezullim që është në emrin e Ilaz Zymberi të dorëzuar nga AKP, e jo në emër të tij, por 

asnjë dokument tjetër me relevancë që do të determinonte një zgjidhje tjetër nga ajo në 

Shkallë të parë. Prandaj mundet të konstatohet se edhe në procedurën ankimore paditësi ka 

dështuar t’i mbështesë me prova pretendimet e tij se AKP-ja i’a ka ndërprerë marrëdhënien e 

punës si rezultat i privatizimit të NSH-së. 

 

Sa i përket kërkesës për kamatëvonesë të kërkuar nga ankuesi, Kolegji i Apelit konstaton se 

pasi që kërkesa kryesore është refuzuar, fatin e njëjtë e bartë edhe kjo kërkesë. 

Kolegji i Apelit ka shqyrtuar edhe kërkesën e paditësit për kompensimin e shpenzimeve 

gjyqësore. Në bazë të nenit 11 lidhur me nenin 62.2 të LDHPGJSK-së, pala paditëse që e ka 

humbur këtë kontest obligohet që palës tjetër t’ia paguaj shpenzimet procedurale. Meqenëse 

pala tjetër nuk ka kërkuar kompensimin e këtyre shpenzimeve, konform nenit 450 të LPK-së, 

secila palë vetë i bartë shpenzimet që i ka shkaktuar me veprimet e veta procedurale.  

 

Bazuar në këtë gjendje faktike të vërtetuar dhe për arsyet e dhëna si më lartë, ankesa e 

paditësit refuzohet si e pa bazuar dhe rrjedhimisht vërtetohet aktgjykimi i ankimuar si i drejtë 

dhe i bazuar në ligj. 

 

Nga ajo që u tha më sipër, u vendos si në dispozitiv të këtij aktgjykimi.  

 

Taksat gjyqësore 

Pasi që tashmë ankuesi e ka paguar taksën gjyqësore për ankesën e parashtruar, ai nuk 

ngarkohet me taksë gjyqësore shtesë. 

 

Vendosur nga Kolegji i Apelit i DHPGJS-së, më 15 korrik 2021. 

 

Sabri Halili, Gjyqtar kryesues  ____________________ 
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