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REPUBLIKA E KOSOVËS / REPUBLIKA KOSOVA 

 

Në ankesën e                                                                        AC-I-21-0405                                                                                

                                                                                    Paditësja/Ankuesja 

M P, e përfaqësuar nga av  B I, Prishtinë 

 

kundër 

                                                                                                 E paditura 

NSH. “FAPOL” (në likuidim) Podujevë, e cila është e përfaqësuar nga 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, 

gjyqtar, duke vendosur lidhur me ankesën e paditëses të paraqitur kundër 

Aktgjykimit të Shkallës së I-rë të DHPGJS-së,C-IV-15-0349 të datës 25 maj 

2021, pas seancës vendimmarrëse të mbajtur më 05 maj 2022, lëshon këtë: 

 

                                          A K T G J Y K I M 

 

1. Ankesa e  paditëses refuzohet si e pabazuar.  

2. Vërtetohet  Aktgjykimi i Shkallës së I-rë të DHPGJS-së C-IV-15-

0349 të datës 25 maj 2021.  

3. Nuk caktohen taksa gjyqësore për procedurën ankimore.  

 

Rrethanat procedurale dhe faktike  

Me datë 21 prill 2015, paditësi ka dorëzuar në DHPGJS një ankesë kundër 

vendimit të Autoritetit të Likuidimit PRN023-0013 të datës 11 mars 2015,  me 

të cilin Autoriteti i Likuidimit, e kishte refuzuar kërkesën e tij për kompensimin 

e pagës së papaguar për periudhën nga 01 tetor deri 24 tetor 2014, në shumën 
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prej 194,57 euro, me arsyetimin se marrëdhënia e punës ankuesit i është 

ndërprerë me datë 01 tetor 2014, në ditën kur NSH “Fapol” ka hyrë në likuidim, 

dhe në bazë të nenit 8 të Shtojcës së Ligjit të AKP-së, pas ndërprerjes së 

marrëdhënies së punës, NSH-ja nuk ka asnjë detyrim lidhur me pagat që 

kërkohen për periudhën pas fillimit të procedurës së likuidimit. Bashkë me 

ankesë paditësi ka bashkangjitur Vendimin e Autoritetit të Likuidimit PRN023-

0040 të datës 11 mars 2015, fotokopjen e Librezës së punës, Njoftimin e AKP-

së për ndërprerjen e marrëdhënies së punës me datë 01 tetor 2014, një kopje 

të Kontratës së punës dhe një kopje të Listës së pagave mujore të muajit 

shtator 2014, autorizimin për përfaqësim dhe një Formë e dorëzim pranimit të 

Njoftimeve për ndërprerje të marrëdhënies së punës e nënshkruar nga një 

zyrtar i AKP-së dhe ish Drejtori i NSH-së. 

 

Me datë 02 mars 2021, AKP-ja ka dorëzuar në DHPGJS mbrojtjen në ankesë. 

AKP-ja në mbrojtjen në ankesë ka propozuar që ankesa e paditësit të refuzohet 

si e pabazuar dhe të vërtetohet vendimi i ankimuar i AKP-së. AKP-ja ka pohuar 

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

dhe se dispozitat ligjore janë zbatuar saktësisht. AKP-ja ka pohuar se NSH-ja 

nuk ka asnjë detyrim për kërkesat e reja që rrjedhin për periudhën pas fillimit 

të procedurës së likuidimit. AKP-ja pohon se me datë 01 tetor 2014 ka filluar 

procedura e likuidimit ndaj NSH-së, andaj të gjithë punëtoret janë njoftuar se 

Kontrata e tyre e punës në bazë të nenit 8 të Shtojcës së Ligjit të AKP-së, ndër 

prehet në mesnatën e datës së Vendimit të Bordit për fillimin e procedurës së 

likuidimit. AKP-ja pohon se efekti ligjor i ndërprerjes së marrëdhënies së punës 

është paraparë saktësisht me ligj.  

 

Me datë 18 mars 2021, paditësi e dorëzoi në DHPGJS një parashtresë dhe i 

përgjigjet mbrojtjes në ankesë. Në këtë parashtresë paditësi pohon se në bazë 

të librezës së punës, libreza e punës është mbyllë me datë 14 tetor 2014, dhe 

po ashtu njoftimet për ndërprerje të marrëdhënies së punës të punëtorëve janë 

pranuar me datë 24 tetor 2014, andaj deri në këtë ditë paditësja ka qenë në 

marrëdhënie pune në NSH, dhe deri në këtë ditë paditësja ka punuar në 

ndërmarrje, dhe këtë fakt nuk e ka marrë në konsideratë Autoriteti i Likuidimit 

kur e trajtuar këtë kërkesë kreditore. 
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Me datë 23 prill 2021, AKP-ja e dorëzoi në DHPGJS kundërpërgjigjen në të cilën 

ajo i mbështet pohimet e saj të paraqitura në mbrojtjen në ankesë dhe i 

kundërshton pretendimet e paditësit duke i konsideruar si të pa bazuara në ligj. 

 

Me datë 25 maj 2021, Shkalla e I-rë e DHPGJS-së, ma Aktgjykimin C-IV-15-

0349, e refuzoi ankesën e paditësit si të pa bazuar dhe e vërtetoi vendimin e 

Autoritetit të Likuidimit PRN023-0013 të datës 11 mars 2015 si të drejtë dhe të 

bazuar në ligj. Shkalla e I-rë e DHPGJS-së ka arsyetuar se paditësi kërkesën 

për paga për periudhën prej 01 tetor 2014 e deri me 24 tetor 2014 në shumë 

prej 194,57 euro, e ka paraqitur në kundërshtim me nenin 8 të Shtojcës së 

Ligjit të AKP-së, andaj ankesa është dashtë të refuzohet si e pabazuar dhe të 

vërtetohet Vendimi i ankimuar i Autoritetit të Likuidimit si i bazuar në ligj. Tutje 

shkalla e I-rë e DHPGJS-së konsideron se dorëzimi i mëvonshëm i Njoftimit për 

ndërprerje të marrëdhënies së punës nuk krijon ndonjë  detyrim financiar pas 

datës së fillimit të procedurës së likuidimit. 

 

Me datë 17 qershor 2021, paditësi për mes postës e dërgon në DHPGJS një 

ankesë kundër Aktgjykimit të Shkallës së I-rë të DHPGJS-së C-IV-15-0349 të 

datës 25 maj 2021, për shkak të shkeljeve të dispozitave procedurale, 

vërtetimit të gabuar dhe jo të plotë të gjendjes faktike dhe shkeljeve të 

dispozitave të së drejtës materiale, dhe kërkon nga Kolegji i Apelit që të 

aprovohet ankesa e tij si e bazuar, të ndryshohet Aktgjykimi i ankimuar, të 

anulohet vendimi i Autoritetit të Likuidimit PRN023-0013 i datës 11 mars 2015, 

të aprovohet padia si e bazuar dhe të detyrohet NSH-ja e paditur t’ia paguaj 

paditësit shumën prej 194,57 euro në emër të kompensimit të pagës për 

periudhën 01 tetor deri 24 tetor 2014, si dhe kamatën ligjore në bazë të nenit 

37.3 të Shtojcës së Ligjit të AKP-së dhe kamat vonesën sipas ligjit në fuqi, si 

dhe ka kërkuar shpenzimet e përfaqësimit në shumë prej 156 euro, sipas 

tarifës së Odës së Avokatëve. Për më tepër në ankesë paditësi ka pohuar se 

konstatimet e Shkallës së I-rë janë të gabuara dhe jo të drejta, prandaj me 

këtë Aktgjykim është aplikuar gabimisht e drejta materiale. Paditësi në ankesë 

pretendon se gjykata gabimisht i referohet nenit 8 të Shtojcës së Ligjit të AKP-

së, nga se kjo dispozitë ligjore duhet të përcillet me një veprim konkret 

procedural nga ana e Autoritetit të Likuidimit, që është dorëzimi i Vendimit apo 

letër pezullimit për ndërprerje të marrëdhënies së punës. Paditësi pohon se 



4 

 

ndërprerja e marrëdhënie së punës bëhet ndaras për secilin punëtorë e jo me 

një vendim kolektiv ku ju pushohet marrëdhënia e punës një numri të panjohur 

të punëtoreve. Paditësi pohon se me 24 tetor 2014 punëtorëve ju dërguan 

njoftimet për ndërprerje të marrëdhënies së punës ,dhe në këtë ditë është 

mbyllë Libreza e punës. Tutje paditësi në ankesën e tij i referohet edhe disa 

Letër pezullimeve të lëshuara për ish punëtorët e NSH-ve tjera, me të cilat 

prova ai pretendon ta argumentoj kërkesën e tij. 

 

Me datë 27 korrik 2021, AKP-ja e dorëzon në DHPGJS një parashtresë dhe i 

përgjigjet ankesës paditësit. Në këtë parashtresë AKP-ja e kundërshton 

ankesën e paditësit si të pabazuar dhe kërkon që të vërtetohet Aktgjykimi i 

ankimuar i Shkallës së I-rë të DHPGJS-së si i bazuar në ligj. Tutje AKP-ja ka 

pohuar se në mbrojtjen në padi ka sqaruar mjaftueshëm lidhur me argumentet 

e ngritura të ankesës dhe përsëritja e atyre argumenteve do të ishte e pa 

dobishme për mbarëvajtjen e procedurës. AKP-ja ka kërkuar që të refuzohet 

ankesa si e pabazuar dhe të vërtetohet Aktgjykimi i ankimuar si i drejtë dhe i 

bazuar në ligj. 

 

Arsyetimi ligjor:  

Ankesa refuzohet si e pabazuar.  

 

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. 

 

Forma dhe struktura jo ligjore e Aktgjykimit  

 

Kolegji i Apelit vëren se Aktgjykimi i ankimuar në këtë lëndë, nuk e ka formën 

dhe strukturën e duhur ligjore. Forma e këtij Aktgjykimi në këtë lëndë është në 

kundërshtim me nenin 9, paragrafi 4.1 të LDHP-së, madje është në 

kundërshtim edhe me praktikën afat gjate gjyqësore të DHPGJS-së, që është 

duke u zbatuar që nga qershori i vitit 2003, kur ka filluar punën DHPGJS-ja. Ky 

qëndrim ligjor i Kolegjit të Apelit, tashmë shumë qartë është shprehur edhe në 

rastet AC-I-20-0155, AC-I-20-0170, AC-I-21-0126, dhe AC-I-21-0202, në të 
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cilat raste për shkak të formës jo ligjore të Aktgjykimeve, është vendosur që 

lënda të kthehet në rishqyrtim. Këtë qëndrim ligjor edhe më tutje e mbështet 

Kolegji i Apelit, pasi që ende vlerëson se është në vijë me kërkesat e 

dispozitave të nenit 9 paragrafi 4.1 të LDHP-së, dhe është qëndrim i  bazuar 

edhe në praktikën afatgjate gjyqësore të DHPGJS-së.  

 

Mirëpo duke marrë parasysh se Gjykata gjithmonë është e thirrur në bazë të 

ligjit, ti mbroj në procedurë interesat legjitime procedurale të palëve në 

kontest, dhe duke marrë parasysh nevojën që kontesti mes palëve të trajtohet 

nga ana e Gjykatës sa më shpejtë që të jetë e mundur, si dhe nevojën që 

efikasiteti në zgjidhjen e lëndëve të mos pengohet nga ana e Gjykatës, për 

shkak veprimeve të këtilla jo ligjore, Kolegji i Apelit edhe pse e vëren 

qartësisht, do të shmangë këtë shkelje ligjore në këtë lëndë, dhe këtë e bënë 

për të mbrojtur synimet e cekura.  

 

Prandaj nga këto arsye në këtë lëndë do të trajtohen aspekte të tjera të 

ngritura nga palët, apo ex officio nga ana e Gjykatës, të cilat ndërlidhen me 

pranueshmërinë apo meritat e padisë.   

 

Merita e ankesës dhe vlerësimi i Kolegjit të Apelit 

 

Aktgjykimi i ankimuar i Shkallës së I-rë të DHPGJS-së, sa i për ketë meritave 

është i saktë në rezultat dhe në arsyetimin ligjor, andaj ai duhet të vërtetohet. 

 

Kolegji i Apelit vëren se Autoriteti i Likuidimit pran AKP-së e ka refuzuar si të 

pa vlefshme, kërkesën e paditësit për kompensimin e pagës së papaguar për 

periudhën nga 01 tetor deri 24 tetor 2014, në shumën prej 194,57 euro, me 

arsyetimin se marrëdhënia e punës ankuesit në bazë të ligjit i është ndërprerë 

me datë 01 tetor 2014, në ditën kur NSH-ja “Fapol” në Podujevë ka hyrë në 

likuidim, dhe në bazë të nenit 8 të Shtojcës së Ligjit të AKP-së, pas ndërprerjes 

së marrëdhënies së punës, NSH-ja nuk ka asnjë detyrim lidhur me pagat që 

kërkohen për periudhën pas fillimit të procedurës së likuidimit. 

 

Kolegji i Apelit ka vërejtur se Shkalla e I-rë e DHPGJS-së, duke vendosur lidhur 

me ankesën e paditësit të paraqitur kundër Vendimit të Autoritetit të Likuidimit, 
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e ka refuzuar si të pa bazuar dhe e ka vërtetuar Vendimin e ankimuar të 

Autoritetit të Likuidimit si të drejtë dhe të bazuar në ligj, me arsyetimin se 

paditësi kërkesën për paga për periudhën prej 01 tetor 2014 e deri me 24 tetor 

2014 në shumë prej 194,57 euro, e ka paraqitur në kundërshtim me nenin 8 të 

Shtojcës së Ligjit të AKP-së. 

 

Në bazë të nenit 8 të Shtojcës së Ligjit të AKP-së, “Në mesnatën e Datës së 

Vendimit për Likuidim prishen të gjitha kontratat e punës që kanë qenë në fuqi deri atëherë 

ndërmjet ndërmarrjes dhe punonjësve të saj, nëse të tilla ekzistojnë.”. 

 

Në këtë lëndë në bazë të shkresave të dosjes është e qartë se NSH Fapol në 

Podujevë ka hyrë në likuidim me datë 01 tetor 2014. Në Njoftimet e lëshuara 

nga AKP-ja për ndërprerjen e marrëdhënies së punës, thuhet qartë se në bazë 

të nenit 8 të Shtojcës së Ligjit të AKP-së në mesnatën e datës së Vendimit për 

likuidim, anulohen të gjitha Kontratat e punës deri atëherë në fuqi. 

 

Është e qartë se AKP-ja, Njoftimet për ndërprerje të marrëdhënies së punës i 

ka dërguar më vonë tek ish punëtoret e NSH-së me datë 24 tetor 2014, të cilat 

për të gjithë punëtorët në bazë fletë dorëzimit që është në dosje, i ka pranuar 

ish Drejtori i NSH-së T H.  

 

Kolegji i Apelit konstaton se në bazë të nenit 8 të Shtojcës së Ligjit të AKP-së 

ndërprerja e marrëdhënies së punës për ankuesin ka ndodhë me datë 01 tetor 

2014, e jo me datë 24 tetor 2014, kur AKP-ja e ka dorëzuar Njoftimin për 

ndërprerje të marrëdhënies së punës tek ish Drejtori i kësaj NSH-je. Efekti 

ligjor i ndërprerjes së marrëdhënies së punës, përcaktohet nga vet ligji, e jo 

nga veprimet procedurale të AKP-së, siç është veprimi i dorëzimit të Njoftimit 

për ndërprerje të marrëdhënies së punës, që ka ndodhë me datë 24 tetor 

2014. 

 

Në rastin konkret vërehet se paditësja kërkon pagë për periudhën prej 01 

tetor-24 tetor 2014, duke kërkuar shumën prej  194,57 euro, do të thotë ai 

kërkon pagë për një periudhë që ajo nuk kishte as Kontratë pune.  
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Paditësja në ankesën e saj pretendon se ka punuar në NSH- deri me 24 tetor 

2014, edhe nëse kjo ka ndodhë ajo ka punuar në NSH pa Kontratë pune. Për 

më tepër ajo nuk ka dëshmuar me prova që të ketë ofruar shërbime pune për 

NSH-në për këtë periudhë kohore. 

 

Prandaj nga këto arsye, ishte i drejtë konstatimi i Autoritetit të Likuidimit dhe i 

Shkallës së I-rë të DHPGJS-së se kërkesa për këtë pagë mujore që i përket 

periudhës pas fillimit të procedurës së Likuidimit, nuk kishte mbështetje ligjore 

në bazë të nenit 8 të Shtojcës së Ligjit të AKP-së. 

 

Andaj duke u bazuar në këto arsye, Kolegji i Apelit e ka refuzuar ankesën e 

paditëses si të pabazuar, dhe e ka vërtetuar Aktgjykimin e ankimuar të 

Shkallës së I-rë të DHPGJS-së, si të drejtë dhe të bazuar në ligj. 

 

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

dispozitiv të këtij Aktgjykimi.   

 

Taksat gjyqësore 

Ankuesja 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 e 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 05 maj 2022. 

 

 

Ilmi Bajrami, Gjyqtar kryesues                _______________ 
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