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REPUBLIKA E KOSOVËS / REPUBLIKA KOSOVA 

 
AC-I.-21-0036-A0001 

Në çështjen juridike të: 

R K Vushtrri, i përfaqësuar nga avokati Bejtush Isufi, rr. “Fehmi Agani” hyrja 138, kati III nr. 7- 

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 Ilmi Bajrami gjyqtar 

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

paditësit të parashtruar kundër Aktgjykimit të Shkallës së parë të DHPGJSK-së C-IV.-15-0878 

të datës 04 dhjetor 2020, pas seancës vendimmarrëse të mbajtur më 13 janar 2022, lëshon 

këtë: 

 

A K T GJ Y K I M 

1. Ankesa e  paditësit është  e bazuar.  

2. Ndryshohet Aktgjykimi i Shkallës së I-rë të DHPGJS-së, C-IV.-15-0878, i datës 04 

dhjetor 2020 dhe Vendimi i AKP-së-Autoritetit të Likuidimit PRN029-0131 i datës 

27 prill 2015. 

3. Obligohet AKP-ja t’i paguaj paditësit në emër të kompensimit për ndërprerje të 

parakohshme të Kontratës së punës në NSH “IMN KOSOVA”(në likuidim), 

shumën prej 595,00 euro, në emër të interesit ligjor shumën prej 59.5,00 euro(10 

për qind) dhe në emër të përfaqësimit të avokatit, shumën prej 208.00 euro, sipas 

prioriteteve të përcaktuara me ligj në procedurën e Likuidimit. 

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

Më 26 maj 2015 paditësi kishte parashtruar ankesë në DHPGJSK kundër Vendimit të  

Autoritetit të Likuidimit të NSH-së “IMN Kosova”, e administruar nga AKP(AL i AKP-së) 

PRN029-0131 të datës 27 prill 2015. Me këtë vendim ishte refuzuar kërkesa e paditësit për 

ndërprerje të parakohshme të marrdhënies së punës, në shumën prej 595.00 euro, me 

arsyetimin se ndërprerja e marrëdhënies së punë nuk ishte bërë si rrjedhojë e vendimit apo 

veprimit të AL të AKP-së.. 

Paditësi e kundërshton këtë vendim sepse konsideron se nuk është i drejtë dhe i bazuar në 

ligjet pozitive, sepse ai pretendon se ka qenë punëtor i NSH-së deri sa ka filluar procesi i 

likuidimit. Paditësi thekson se NSH nuk e ka kontestuar faktin se paditësi ishte punëtor i NSH-

së e as lartësinë e kompensimit. Ai e kundërshton konstatimin se ai nuk ishte në listën e 

pagave, duke theksuar se kompania komercializuese-“I K” nuk i ka përmbushur obligimet e 

parapara me planin investiv e as obligimet ndaj punëtorëve, të cilët nuk ishin paguar për muaj 

të tërë, dhe pikërisht për këto arsye AKP e kishte ndërprerë kontratën, ashtu që punëtorët janë 

konsideruar si punëtorë të I “K”. Konstatimi i AL të AKP-së se punëtorët nuk janë pushuar si 

rrjedhojë e veprimit apo vendimit të AKP-së është i gabuar, pasi që ankuesi më 23 prill 2014 e 

ka pranuar një Letërpezullimin nga marrëdhënia e punës, e nënshkruar nga kryesuesi i AL të 

AKP-së. Ligji i Punës përcakton në mënyrë të qartë të drejtën e punëtorëve për kompensim 

për ndërprerje të parakohshme të marrëdhënies së punës dhe se kjo ndërprerje është si 

rrjedhojë e veprimit të AKP-së. 

 

Në përgjigjen e saj ndaj ankesës më 16 nëntor 2020 AKP thekson se NSH ka hyrë në proces 

të likuidimit më 23 qershor 2014, ndërsa AL i AKP-së e kishte refuzuar me të drejtë këtë 

kërkesë të paditësit, pasi që ai nuk ishte larguar nga puna si rrjedhojë e veprimit apo vendimit 

të AKP-së dhe se lista e pagave për tri vitet e fundit tregon se paditësi nuk ishte në ato lista 

dhe se nuk kishte marrë ndonjë pagesë  në NSH dhe se atij nuk i takon e drejta e kompensimit 

të pretenduar. 

 

Më 04 dhjetor 2020 Shkalla e parë kishte marrë Aktgjykimin C-IV.-15-0878 me të cilin ankesa 

e paditësit ishte refuzuar si e pa bazuar dhe ishte vërtetuar vendimi i kundërshtuar i AL të 

AKP-së, duke u bazuar në nenin 40.1.6.1 dhe 2 të Shtojcës së Ligjit të AKP-së. 

Sipas arsyetimit të dhënë, me provën e listës së punëtorëve aktiv të NSH-së të dorëzuar në 

AKP më 23 qershor 2014, si punëtorë aktiv janë regjistruar 23 punëtorë të cilët kanë kryer 

shërbime në NSH. Në listën e këtyre punëtorëve aktiv nuk ka qenë paditësi dhe nuk ka ndonjë 
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dëshmi që ai ta ketë kundërshtuar atë listë. Pos të tjerash, paditësi në kohën e Vendimit për 

likuidim të NSH-së, nuk kishte qenë punëtorë aktiv i NSH-së për shkak të gjendjes ekonomike 

jo të favorshme të ndërmarrjes, e cila nuk kryente veprimtarinë e saj prodhuese. NSH 

formalisht nuk ua kishte ndërprerë marrëdhënien e punës, në mënyrë që t’i mundësohet 

përfitimi i 20 përqindshit.  

 

 Më 13 janar 2021 paditësi kishte parashtruar ankesë kundër këtij aktgjykimi për shkak të të 

gjitha arsyeve ankimore. Ankuesi e kundërshton ndarjen e punëtorëve në aktiv dhe pasiv, si 

dhe konstatimet dhe gjetjet e gjykatës. Sipas ankuesit, gjykata gjithë arsyetimin e tij në 

aktgjykimin e ankimuar e ka mbështetur në pr3etneimt dhe dokumentet e ofruara nga e 

paditura, dhe nuk e ka marrë në shqyrtim edhe një provë të vetme të palës paditëse. 

Konstatimit të gjykatës se kërkesa e paditësit nuk ka bazë juridike, sepse ai nuk ka provuar se 

gjatë periudhës 2012 deri në vitin 2014 se ai ka qenë i angazhuar në ndonjë punë në NSH, 

ankuesi thekson konsideron se provat dhe dokumentacioni lidhur me marrëdhënien e punës 

në NSH, sipas Ligjit të AKP-së, është i detyruar t’i mbaj dhe ruaj punëdhënësi-e paditura. Për 

këtë arsye, e paditura do të duhej dorëzuar dokumentacionin që e posedon edhe lidhur me 

lartësinë e pagës, e këto dëshmi paditësi nuk mund t’i siguron, sepse ato dëshmi i disponon e 

paditura. 

Paditësi/ankuesi e kundërshton edhe konstatimin e gjykatës se punëtorëve formalisht nuk  u 

është ndërprerë marrëdhënia e punës, në mënyrë që të përfitojnë nga ndarja e 20 përqindshit, 

duke e quajtur të habitshme këtë konstatim, që njëherë thuhet se i takon një e drejtë, dhe në 

rastin tjetër nuk i takon sepse nuk qenka punëtor aktiv. 

Ankuesi thekson edhe faktin se më 23 qershor 2014, ai kishte pranuar një njoftim nga AKP me 

të cilin informohej si në vijim: Lajmëroheni se likuidimi i NSH-së së lartëpërmenduar ka filluar 

më 23 qershor 2014 në bazë të vendimit të Bordit të AKP-së, sipas nenit 9.1 të Ligjit të AKP-

së. Kjo dëshmon se marrëdhënia e punës i është ndërprerë me veprim të AKP-së. 

Sipas ankuesit, në rastin konkret AKP ka përdorur standarde të dyfishta, sepse në rastet tjera i 

njofton punëtorët se, “shumat-pagat e pa paguara që u janë borxh juve, do të shqyrtohen 

sipas procedurave të likuidimit(pranim i borxhit)....”, ndërsa në rastin e ish punëtorëve të kësaj 

NSH-je është ndryshuar përmbajtja ku thuhet: “Ky lajmërim nuk nënkupton njohje apo pranim 

se ju mund të keni ndonjë kërkesë apo interes ndaj ndërmarrjes, dhe as nuk mund të 

interpretohet në mënyrë të tillë”. 

Paditësi/ankuesi i referohet disa praktikave gjyqësore në DHPGJSK, kur ka të bëjë me 

letërpezullimin si një dëshmi kruciale për njohjen e të drejtës. Ankuesi propozon që të 



4 

 

aprovohet ankesa, të ndryshohet aktgjykimi i ankimuar dhe lënda të kthehet në rigjykim duke e 

obliguar të paditurën që të kompensoj shumën e pretenduar, duke përfshirë edhe kamatën 

konform nenit 37.3 të Shtojcës së ligjit të AKP-së si dhe shpenzimet gjyqësore në shumë prej 

416 euro.  

 

Më 06 dhjetor 2021 kjo ankesë i është dërguar AKP-së për përgjigje. Në përgjigjen e saj të 

datës 10 dhjetor 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 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. 

 

Aktgjykimi i ankimuar i Shkallës së I-rë të DHPGJS-së, nuk është i saktë në rezultat dhe në 

arsyetimin ligjor, andaj duhet ndryshuar dhe të aprovohet padia si e bazuar. 

Në bazë të nenit 40.1.6.2 të Shtojcës së Ligjit të AKP-së parashihet që “kërkesat për 

dëmshpërblim për ndërprerje të parakohshme të kontratës të sjella nga punonjësit të cilat janë 

pushuar nga puna si rrjedhojë e Vendimit për Likuidim të ndërmarrjes, apo në lidhje me 

veprimin e ndërmarrë nga Agjencia sipas nenit 6.1 apo 6.2 të Ligjit për AKP-në”. Kjo dispozitë 

ligjor e parashikon dëmshpërblim për ndërprerje të marrëdhënies së punës, nëse kjo 

ndërprerje është rezultat i veprimit të AKP-së të ndërmarre në suaza të autorizimeve ligjore të 

përcaktuar për AKP-në në bazë të nenit 6.1 apo 6.2 të Ligjit të AKP-së. 

 

Në këtë lëndë është e qartë se AKP-ja e ka dërguar tek paditësi Njoftimin për fillimin e 

procedurave të likuidimit ndaj NSH-së, në të cilën shprehimisht ceket se “Në pajtim me nenin 8 

i Shtojcës së Ligjit nr.04/-034 për Agjencinë Kosovare të Privatizimit. në mesnatën e Datës së 

Vendimit për likuidim, anulohen të gjitha kontratat e punës deri atëherë në fuqi, nëse 

ekzistojnë të tilla, mes Ndërmarrjes dhe punonjësve.”.  
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Ky veprim i AKP-së është i qartë se është ndërmarrë brenda fushëveprimit të përcaktuar nga 

neni 6.2 nën paragrafi 2.2 të Ligjit mbi AKP-në, që përcakton autorizimin e AKP-së të filloj 

procedurat e likuidimit ndaj NSH-ve, mbi të cilat ajo e shtrinë autoritetin administrativ.  

Me këtë Njoftim është e qartë se paditësit i është ndërprerë marrëdhënia e punës me datë 23 

qershor 2014, si rezultat i fillimit të procedurave të likuidimit ndaj NSH-së. Po ashtu edhe 

Vërtetimi mbi përvojën e punës i lëshuar nga NSH-ja, të cilën paditësi e ka sjellë me ankesë 

shihet se ai ka punuar në NSH deri me datë 23 qershor 2014. 

Autoriteti i Likuidimit dhe Shkalla e I-rë e DHPGJS-së kërkesën e paditësit për kompensim për 

ndërprerje të parakohshme të Kontratës së punës në shumë prej 595,00 euro, e kanë refuzuar 

me arsyetimin se paditësi nuk ka qenë në Listën e punëtorëve aktiv të ndërmarrjes në kohën e 

fillimit të procedurës së likuidimit.  

 

Kolegji i Apelit konstaton se nuk ka qenë aspak relevant fakti se a ka qenë apo jo paditësi në 

Listën e punëtorëve aktiv të ndërmarrjes të hartuar nga menaxhmenti i NSH-së, në kohën e 

fillimit të procedurave të likuidimit të NSH-së, pasi që kjo listë nuk është e qartë se në çfarë 

baze ligjore apo kriteri është hartuar.  

 

Për më tepër është shumë e qartë se AKP-ja si përfaqësuese e NSH-së ka dështuar të 

dorëzoi në gjykatë ndonjë dëshmi se paditësit më herët me ndonjë vendim i është ndërprerë 

marrëdhënia e punës nga ana e NSH-së. Nëse dëshmi të tilla ka patër AKP-ja, ajo ka mundë 

të dërgoi në gjykatë, për të mbështetur pretendimin e saj se paditësi nuk ka qenë punëtorë 

aktiv i NSH-së dhe ai nuk ka punuar për NSH-në në kohën e fillimit të procedurave të 

Likuidimit ndaj NSH-së. Barra e provës për të vërtetuar këtë fakte i bie të paditurës. Nëse 

paditësi nuk ka punuar për NSH-në në kohën e fillimit të procedurave të likuidimit, siç 

pretendon AKP-ja, atëherë nuk ka pas arsye dhe as nevojë ti dërgohej paditësit Njoftimi për 

anulimin e Kontratës së tij të punës. 

 

Paditësi me provat që i ka sjellë në gjykatë mjaftueshëm ka provuar faktin se atij i është 

ndërprerë Kontrata e punës në NSH për shkak të fillimit të procedurave të likuidimit ndaj NSH-

së. Andaj për shkak të këtij veprimi të AKP-së ai ka pësuar dëme dhe në bazë të nenit 

40.1.6.2 të Shtojcës së Ligjit të AKP-së, ai ka të drejtë në kompensim për shkak ndërprerjes 

së parakohshme të Kontratës së punës. 
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Paditësi në ankesën e tij ka kërkuar shumën prej 595,00 euro në emër kompensimit për shkak 

ndërprerjes së parakohshme të Kontratës së punës, ose 6 paga, duke u bazuar në përvojën e 

tij të punës në NSH, në lartësinë e pagës minimale prej 170 euro të përcaktuar në nivel të 

Kosovës. Kërkesa për 6 paga është kërkesë e re e paraqitur vetëm në procedurën ankimore, 

që paraqet ndryshim të padisë, pasi që marrë për bazë pagën minimale të kërkuar nga vet 

paditësi prej 170 euro, tejkalon shumën prej 595,00 euro, e kërkuar tek Autoriteti i Likuidimit. 

Kërkesa e ndryshuar në këtë fazë të procedurës në bazë të nenit 258.1 të LPK-së, nuk është 

marrë në konsideratë nga Kolegji i Apelit. 

 

Kolegji i Apelit vëren se lartësia e kompensimit nuk është kontestuar shprehimisht nga AKP-ja 

në mbrojtjen në ankesë të dhënë në procedurën e shkallës së I-rë të DHPGJS-së, dhe as me 

përgjigjen në ankesë gjatë procedurës ankimore. AKP-ja e konteston vetëm ekzistencën e së 

drejtës në dëmshpërblim, e jo edhe lartësinë e kompensimit. Prandaj mbi këtë bazë  

aprovohet lartësia e kompensimit në shumë prej 595,00 euro, e cila do të paguhet sipas 

prioriteteve të përcaktuara me ligj në procedurën e likuidimit. 

 

Kolegji i Apelit vëren se paditësi me ankesën në procedurën ankimore ka kërkuar edhe 

interesin ligjor prej 10 % në borxhin kryesor, në bazë të nenit 37.3 të Shtojcës së Ligjit të AKP-

së. Kërkesa për interes ligjor nuk është paraqitur me ankesën e tij në shkallën e I-rë, andaj 

paraqitja e kësaj kërkese në procedurën ankimore është ndryshim i padisë, e cila më nuk 

është e mundur në bazë të nenit 258.1 të LPK-së, prandaj nga këto arsye kërkesa për interes 

ligjor nuk është marrë në konsideratë nga Kolegji i Apelit, pasi që një kërkesë e tillë nuk ka 

bazë ligjore të aprovohet. 

 

Në bazë të nenit 62 të LDHP-së, palë e pasuksesshme në këtë procedurë është e paditura, 

andaj ajo është e detyruar ti kompensoi edhe shpenzimet e përfaqësimit të Avokatit në shumë 

prej 208 euro, sipas prioriteteve të përcaktuara me ligj në procedurën e likuidimit. 

 

Andaj nga këto arsye, Kolegji i Apelit e aprovon ankesën e paditësit si të bazuar, e ndryshon 

Aktgjykimin e ankimuar të Shkallës së I-rë të DHPGJS-së dhe Vendimin e ankimuar të 

Autoritetit të Likuidimit, dhe e aprovon padinë lidhur me borxhin kryesor si të bazuar. 

 

Nga këto arsye si më lartë, e në bazë të nenit 9.10 të LDHP-së, është vendosur sikurse  në 

dispozitiv të këtij Aktgjykimi.   
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Taksa 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, lirohet nga pagesa e taksës gjyqësore 

për procedurën ankimore, pasi që vlera e kontestit është 595.00 euro. 

 

U vendos nga Kolegji i Apelit i DHPGJS-së më 13 janar 2022. 

 

 

Ilmi Bajrami, Gjyqtar kryesues               _______________________ 
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URDHËR PËR  ZYRËN E REGJISTRIMIT: 

 

Ju lutem dërgojeni këtë Aktgjykim tek: 

 Palët 

 Shkallën e parë të DHPGJSK-së në lëndën C-IV.-15-0878. 

 

Ilmi Bajrami,  Gjyqtar Kryesues          ________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 


