
       

REPUBLIKA E KOSOVËS / REPUBLIKA KOSOVA 

 

AC-I-21-0473 

Në ankesën e 

                                                                                                      Paditësi 

 
B Sh Prizren. 

                                                                                              

 
          E paditura/Ankuesja 

                                                                                    
Kundër: 
 

Agjencia Kosovare e Privatizimit, (AKP),  Rruga, “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 parashtruar 

kundër Aktvendimit të Shkallës së I-rë të DHPGJS-së, C-IV-13-1042, të datës 

15 qershor 2021, pas seancës vendimmarrëse të mbajtur me 24 qershor 2022, 

lëshon këtë:  

                                             A K T V E N D I M 

1. Ankesa e të paditurës është  e bazuar. 

2. Anulohet Aktvendimi i Shkallës së I-rë të DHPGJS-së, C-IV-13-

1042, i datës 15 qershor 2021. 

3. Padia kthehet në rigjykim tek gjyqtari përkatës i shkallës së I-rë 

të DHPGJS-së. 

4. Nuk caktohen taksa gjyqësore për procedurën ankimore. 

http://sq.wikipedia.org/wiki/Skeda:Coat_of_arms_of_Kosovo.svg
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Rrethanat faktike dhe procedurale:    

Me datë 25 qershor 2013, paditësi e dorëzoi në DHPGJS-së një ankesë kundër 

vendimit të Autoritetit të Likuidimit PRZ029-0206, të datës 30 maj 2013, me të 

cilën kërkesa e paditësit e datës 30 dhjetor 2010 për kompensimin për 

ndërprerje të parakohshme të kontratës së punës, në shumë prej 1.250,00 

euro është refuzuar si e pavlefshme, me arsyetimin se paditësi nuk ishte 

punëtor aktiv i NSH-së, dhe as në listën e pagave për muajt e fundit para 

privatizimit të NSH-së, andaj nuk i plotëson kushtet nga neni 40.1.6.2 të 

Shtojcës së Ligjit të AKP-së, që të i njihet e drejta për kompensim për 

ndërprerje të parakohshme të kontratës së punës. Në ankesë paditësi e ka 

kundërshtuar këtë vendim të Autoritetit të Likuidimit, duke pretenduar se ai ka 

punuar në NSH deri në ditën e privatizimit të saj, dhe po ashtu ai ishte i 

përfshirë edhe në listën përfundimtare për të drejtën legjitime për 20%. 

Bashkë me ankesë ai ka bashkangjitur vendimin e ankimuar të Autoritetit të 

Likuidimit, kopjen e Aktgjykimit të DHPGJS SCEL-05-0007 të datës 

18.07.2006, kojen e Librezës së punës, dhe një njoftim të AKM-së për 

ndërprerje të marrëdhënies së punës të datës 24.02.2005. 

 

Me datë 21 dhjetor 2016, AKP-ja e dorëzoi në DHPGJS mbrojtjen në ankesë. 

Në  mbrojtjen në ankesë AKP-ja pretendon se Autoriteti i Likuidimit ka bërë një 

vlerësim të saktë të rrethanave faktike dhe se dispozitat ligjore janë zbatuar 

drejtë. Tutje AKP-ja pohon se paditësi në ankesën e tij nuk ka theksuar se cila 

dispozitë ligjore e Ligjit të AKP-së është shkelur. AKP-ja pohon se paditësi nuk i 

ka plotësuar kushtet ligjore në bazë të nenit 40.1.6.2 të Shtojcës së Ligjit për 

AKP-në, që të i njihet e drejta në kompensim për ndërprerje të parakohshme 

të kontratës së punës. Në mbrojtje AKP-ja ka kërkuar që të refuzohet ankesa 

si e pabazuar, dhe të vërtetohet vendimi i ankimuar i Autoritetit të Likuidimit. 

Bashkë me mbrojtjen në ankesë, AKP-ja ka dërguar një listë të punëtorëve për 

pagat e paguara. 

 

Me datë 25 janar 2017, paditësi e pranoi mbrojtjen në ankesë, mirëpo nuk ka 

dhënë ndonjë përgjigje të mëtejme.   
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Me datë 15 qershor 2021, Shkalla e I-rë e DHPGJS-së me Aktgjykimin C-IV-

13-1042, ankesën e paditësit e aprovon si të bazuar, vendimin e ankimuar të 

Autoritetit të Likuidimit PRZ029-0206, të datës 30 maj 2013, e shfuqizon dhe 

kërkesa e paditësit kthehet në rishqyrtim tek Autoriteti i Likuidimit. Shkalla e I-

rë e DHPGJS-së arsyeton se paditësit i është ndërprerë marrëdhënia e punës si 

rezultat i vendimit të AKM-së për shitjen-privatizimin e NSH-së, dhe se me 

datë 24 shkurt 2005, ai kishte pranuar Njoftimin nga AKM-ja dhe me këtë 

njoftim ishte informuar si vijon: “ a. Si pasojë e shitjes së aseteve të NSH-së 

ky njoftim është njoftim zyrtar se punësimi i juaj përfundon menjëherë, dhe b. 

Shumat-pagat e pa paguara që u janë borxh do të shqyrtohen sipas 

procedurave të likuidimit” Gjyqtari i shkallës së I-rë konstaton se ky fakt 

tregon se AKM-ja për mes organeve të saj e ka njoftuar ankuesin mbi 

ndërprerjen e marrëdhënies së punës, fakt ky i pa mohueshëm se AKM-ja i 

pranon obligimet monetare ndaj ankuesit që ato të shqyrtohen në procedurën 

e likuidimit. Shkalla e I-rë konstaton se procedura e likuidimit është e vetmja 

mënyrë procedurale-ligjore lidhur me përmbushjen e obligimeve kreditore si 

ndaj punëtorëve dhe po ashtu ndaj kreditorëve të tjerë potencial. Shkalla e I-

rë konstaton se Autoriteti i Likuidimit duke u bazuar në provat e cekura, duhet 

të vendos në merita të kërkesës. 

 

Me datë 30 qershor 2021, AKP-ja e dorëzoi në DHPGJS një ankesë të afatshme 

kundër Aktvendimit të Shkallës së I-rë të DHPGJS-së, C-IV-13-1042 të datës 

15 qershor 2021, për të gjitha bazat ankimore dhe kërkon nga Kolegji i Apelit 

të ndryshohet Aktvendimi i ankimuar, të refuzohet ankesa e paditësit ndaj 

vendimit të Autoritetit të Likuidimit, dhe të vërtetohet vendimi i ankimuar i 

Autoritetit të Likuidimit. Për më tepër në ankesë AKP-ja pohon se me 

Aktvendimin e ankimuar nuk është vlerësuar në mënyrë të drejtë gjendja 

faktike, është zbatuar në mënyrë të gabuar e drejta materiale dhe nuk janë 

marrë në konsideratë argumentet ligjore të dhëna në vendimin e ankimuar të 

Autoritetit të Likuidimit. Tutje AKP-ja pohon se gjetjet faktike të gjykatës janë 

tërësisht jashtë kontestit faktik të çështjes dhe plotësisht të pa bazuara në 

ndonjë dokument që ekzistojnë në dosje të lëndës. AKP-ja pohon se gjykata 
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gjatë shqyrtimit të çështjes i ka ngatërruar dy çështje krejtësisht të ndryshme. 

Autoriteti i Likuidimit nuk e ka mohuar faktin se ndërprerja e marrëdhënies së 

punës për paditësin ka ndodhë si rezultat i privatizimit të NSH-së, mirëpo janë 

dy afate, i pari është afati për parashtrimin e kërkesave që është afat 

procedural për të dorëzuar një dëshmi të kërkesës dhe nuk ka të bëjë me 

meritat, dhe së dyti është afati që ka të bëjë me natyrën (meritat) e të drejtës 

të cilën paditësi ka kërkuar ta zbatojë në kërkesë. AKP-ja pohon se një kreditor 

i NSH-së duhet ti përmbush dy afatet në mënyrë që kërkesa e tij të pranohet. 

Në këtë rast paditësi ka dështuar të paraqesë prova, se ai i plotëson kushtet 

nga neni 40.1.6.2 i Shtojcës së Ligjit për AKP, që të i njihet e drejta për 

kompensim për ndërprerje të parakohshme të kontratës së punës. Tutje AKP-

ja në ankesë pohon se paditësi nuk ka saktësuar cili nen i Ligjit të AKP-së 

është shkelur, duke pohuar se DHPGJS-ja ka kompetencë të shqyrtoi vetëm 

ligjshmërinë e vendimit të Autoritetit  të Likuidimit. Tutje AKP-ja pohon se 

gjykata duhet të lëshohet në shqyrtimin e çështjes dhe të marrë në 

konsideratë argumentet e ngritura të Autoritetit të Likuidimit. 

 

Me datë 13 gusht 2021, paditësi e ka pranuar ankesën e AKP-së për të dhënë 

përgjigje në ankesë, mirëpo nuk ka parashtruar përgjigje në këtë ankesë.  

 

Arsyetimi ligjor 

 

Ankesa e të paditurës 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. 

 

Merita e ankesës dhe vlerësimi i Kolegjit të Apelit 

 

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

rezultat dhe në arsyetimin ligjor, andaj ai duhet të anulohet dhe padia të 

kthehet në rigjykim.  
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Kolegji i Apelit vëren se paditësi me datë 30 dhjetor 2010, e ka dorëzuar tek 

Autoriteti i Likuidimit të NSH “NGLB Kosova” Prizren, (në likuidim), një kërkesë 

për kompensimin për ndërprerje të parakohshme të kontratës së punës. Në 

bazë të kësaj kërkese është zhvilluar procedura administrative pranë 

Autoritetit të Likuidimit të NSH-së së cekur, e cila procedurë ka rezultuar me 

vendimin refuzues të Autoritetit të Likuidimit PRZ029-0206, të datës 30 maj 

2013.  

 

Tutje Kolegji i Apelit vëren se paditësi me datë 25 qershor 2013, e ka paraqitur 

një ankesë ndaj vendimit të cekur të Autoritetit të Likuidimit e regjistruar si C-

IV-13-1042. Me këtë ankesë paditësi ka filluar procedurën gjyqësore pranë 

DHPGJS-së dhe me ankesë ai ka kërkuar nga gjykata të japë një vendim 

gjyqësorë lidhur me ligjshmërinë e vendimit të ankimuar të Autoritetit të 

Likuidimit.  

 

Kolegji i Apelit vëren se neni 70.2 i LDHP-së në zbatim ka përcaktuar 

mundësinë ligjore që çdo kreditorë i ndërmarrjes të cilit i është cenuar ndonjë 

e drejtë e pretenduar ndaj NSH-së, me vendimin e lëshuar nga Autoriteti i 

Likuidimit, mund të kundërshtohet tek DHPGJS-ja, ndërsa kjo dispozitë ligjore 

dhe as dispozitat e tjera të aplikueshme të LDHP-së nuk lejojnë mundësinë e 

gjykatës që një vendim të ankimuar të Autoritetit të Likuidimit ta shfuqizojë 

dhe çështjen gjyqësore ta kthejë për “rishqyrtim të kërkesës”, siç ka ndodhur 

në këtë rast. Në jurisprudencën e Kolegjit të Apelit, tashmë kjo çështje është 

zgjidhur edhe në rastin AC-I-13-0233 të datës 20 shkurt 2014, dhe në rastin 

AC-I-20-0165 të datës 11 shkurt 2021 dhe në shumë raste tjera të 

mëvonshme. 

 

Shkalla e I-rë e DHPGJS-së në Aktgjykimin e ankimuar  ka konstatuar se 

paditësi me provat e ofruara ai e ka mbështetur kërkesën e tij për kompensim 

për ndërprerje të parakohshme të Kontratës së punës, dhe Autoriteti i 

Likuidimit duke u bazuar në këto prova duhet të vendos lidhur me meritat e 

kërkesës. 
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Kolegji i Apelit konsideron se kjo çështje siç u tha më sipër është çështje 

lëndore e juridiksionit të DHPGJS, dhe kjo çështje fillimisht zgjidhet në rrugë 

administrative në procedurë administrative nga Autoriteti i Likuidimit të AKP-

së, e pastaj kur shterohen mjetet e  palës  në procedurë administrative, në 

bazë të nenit 74.4 të LDHP-së, hapet procedura gjyqësore në shkallën e I-rë 

pranë DHPGJS-së, i cili në bazë të ankesës ndaj vendimit të lëshuar nga 

Autoriteti i Likuidimit me të cilin i është cenuar kërkesa e ngritur, shkalla e I-rë 

duhet të merre vendim për “vërtetim”, “shfuqizim”, apo “ndryshim” të vendimit 

të kundërshtuar. Kjo dispozitë ligjore për shkak të natyrës specifike të çështjes 

nuk i jep autoritetin Gjykatës që çështjen ta kthen prapë për rishqyrtim tek 

organi administrativ, siç ndodh tek konfliktet administrative, por duhet  të 

vendos vet në meritat e ankesës dhe ta zgjedhë çështjen e kërkesës së 

ngritur. 

 

Prandaj nga këto arsye, Kolegji i Apelit e aprovoi ankesën e të paditurës, e 

anuloi Aktvendimin e ankimuar dhe padinë e kthej në rigjykim tek gjyqtari 

përkatës i Shkallës së I-rë, për të vazhduar procedurën gjyqësore dhe për të 

administruar  provat e nevojshme në këtë lëndë.  

 

Andaj, në bazë të nenit 9.10 të LDHP-së, u vendos si në dispozitiv të këtij 

Aktgjykimi. 

Taksa gjyqësore  

Ankuesi tashmë e ka paguar taksën gjyqësore për procedurën ankimore me 

datë 13 korrik 2021, andaj nuk do të caktohen taksa shtesë.  

Lëshuar nga Kolegji i Apelit i DHPGJS-së më 24 qershor 2022 

 

Ilmi Bajrami, Gjyqtar Kryesues             ___________      
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