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 DHOMA E POSAÇME E 

GJYKATËS SUPREME TË 

KOSOVËS PËR ÇËSHTJE 

NË LIDHJE  ME 

AGJENCINË KOSOVARE 

TË PRIVATIZIMIT 

SPECIAL CHAMBER OF 

THE SUPREME COURT OF 

KOSOVO ON 

PRIVATIZATION AGENCY 

RELATED MATTERS 

POSEBNA KOMORA 

VRHOVNOG SUDA 

KOSOVA O PITANJIMA 

KOJA SE ODNOSE NA 

KOSOVSKU AGENCIJU 

ZA PRIVATIZACIJU 

AC-I-16-0232 

 

Në ankesat e                                                                      

  Paditësi/ankuesi 

B(S)H, Pejë 

 

kundër 

                                                                                      E paditura/Ankuesja 

 

 Agjencia Kosovare e Privatizimit, rr. ‘Ilir Konushevci’ nr. 8, 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 Mr. sc. 

Sahit Sylejmani, Kryetar i Dhomës së Posaçme, gjyqtar kryesues, Gertraud Marx 

Leitenberger, Ondrej Pridal, Ilmi Bajrami dhe Sabri Halili gjyqtarë, duke vendosur 

lidhur me ankesat e të paditurës dhe të paditësit të paraqitur kundër Aktgjykimit  të  

Kolegjit të Specializuar të DHPGJS, C-IV-13-3851 të datës 05 tetor 2016, në 

seancën vendimmarrëse të mbajtur më 20 dhjetor 2016, lëshon këtë:  

 

A K T G J Y K I M 

 

1. Ankesa e të paditurës refuzohet si e pabazuar, 

2. Ankesa e paditësit  hedhet poshtë si e  papranueshme, 

3. Vërtetohet Aktgjykimi i Kolegjit të Specializuar të DHPGJS-së, C-IV-

13-3851 i datës, 05 tetor 2016. Ndryshohet pika II e dispozitivit të 

aktgjykimit të ankimuar, dhe fjalia, ”Vendimi i AKP-së – Autoritetit të 

Likuidimit nr. PEJ089-0973 i datës 15 nëntor 2013, është ndryshuar 
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dhe e paditura –AKP, është e obliguar që ta marr në konsideratë 

padinë e paditësit B.(S).H  për kompensim për ndërprerje të 

parakohshme të kontratës në shumë prej 2,450.00 Euro, në 

procedurën e likuidimit, sipas prioriteteve të përcaktura me ligj." 

4. Obligohet paditësi të paguajë taksën gjyqësore për procedurën 

ankimore në shumë prej 20 euro.  

 

 

Rrethanat faktike dhe procedurale: 

 

Me datë 18 dhjetor 2013, paditësi ka dorëzuar një ankesë të afatshme kundër  

vendimeve të Autoritetit të Likuidimit të AKP-së, nr. PEJ089-0973 i datës 15 nëntor 

2013 me të cilin e paditura e kishte refuzuar si të pavlefshme kërkesën e paditësit 

për kompensim për shkak të ndërprerjes së parakohshme  të kontratës së punës në 

shumë prej 2,450.00 euro, pastaj  kundër vendimit nr. PEJ089-0971 i datës 15 

nëntor 2013, me të cilin e paditura e kishte refuzuar kërkesën e paditësit për 

kompensim për tri paga të papaguara në shumë prej 1,050.00 euro,  dhe  kundër 

vendimit nr. PEJ089-0970 të datës 02 dhjetor 2013, me të cilin e paditura e kishte 

refuzuar kërkesën e paditësit për kompensim për paga të papaguara në shumën  e 

pacaktuar për periudhën prej vitit 1992 deri më 11 prill 2006, nga NSH “Z” “R- S” 

Pejë (në likuidim). 

Paditësi në ankesë  ka kërkuar nga DHPGJS-ja që të anulohen tri vendimet e cekura 

të Autoritetit të Likuidimit dhe të obligohet e paditura që ankuesit t’ia kompensoj 

borxhin e kërkuar.  

 

Me datë 05 tetor 2016,  Kolegji i Specializuar i DHPGJS-së me Aktgjykimin            

C-IV-13-3851,  e ka aprovuar  ankesën e paditësit si të bazuar dhe  e ka shfuqizuar 

vendimin e ankimuar të Autoritetit të Likuidimit të AKP-së nr. PEJ089-0973 të datës 

15 nëntor 2013,  si dhe ka obliguar të paditurën që paditësit ti paguajë 

dëmshpërblimin për ndërprerje të parakohshme të kontratës në shumë prej 

2,450.00 euro, në afat prej 15 ditësh nga plotfuqishmëria e këtij Aktgjykimi.  
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Kolegji i Specializuar i DHPGJS-së me Aktgjykimin e cekur ankesën e paraqitur ndaj  

vendimit të Autoritetit të Likuidimit nr.PEJ089-0971 të datës 15 nëntor 2013 dhe 

nr. PEJ089-0970 të datës 02 dhjetor 2013, e ka refuzuar si të pabazuara në ligj. 

  

Kolegji i Specializuar ka arsyetuar se ankesa e paraqitur kundër vendimit nr. 

PEJ089-0973 të datës 15 nëntor 2013,  duhet të aprovohet si e bazuar dhe të 

shfuqizohet ky vendim i ankimuar, pasi që e paditura  në bazë të nenit 40.1.6.2 të 

Shtojcës së Ligjit të AKP-së, është e detyruar të bëjë kompensimin e paditësit  për 

ndërprerjen e parakohshme të kontratës së punës  në shumë prej 2,450.00 euro, 

ndërsa  ankesat  ndaj vendimeve tjera të cekura më lartë të Autoritetit të Likuidimit 

duhet të refuzohen si të pa bazuara, dhe të vërtetohen ato vendime si të drejta dhe 

të bazuara në ligj. 

   

Kolegji i Specializuar ka konstatuar se e paditura  me 11 prill 2006, ankuesit  ia 

kishte dërguar një njoftim me të cilin i është ndërprerë marrëdhënia e punës në 

NSH si rezultat i shitjeve të aseteve të saj dhe në këtë njoftim ankuesi  ishte 

njoftuar se për pagat e papaguara  si dhe për kërkesat tjera ai do të kontaktohet 

nga e paditura dhe këto kërkesa do të shqyrtohen gjatë procedurës së likuidimit. 

 

Kolegji i Specializuar tutje ka arsyetuar se me veprimin e AKP-së –në ditën e 

aprovimit të shitjes së aseteve të NSH-së, paditësit i është ndërprerë marrëdhënia 

e punës  dhe ky veprim është ndërmarrë në suaza të kompetencave dhe 

autorizimeve ligjore të AKP-së në bazë të Ligjit për AKP-në nr. 04/L-34, andaj nga 

kjo arsye e drejta e ankuesit për kompensimin për ndërprerje të parakohshme të 

marrëdhënies së punës është e bazuar. 

  

Kolegji i Specializuar tutje ka konstatuar se AKP-ja në mbrojtjen e saj ndaj padisë 

nuk ka kundërshtuar  shumën e kompensimit të kërkuar nga ankuesi, andaj  

ankuesit i është  aprovuar shuma e kërkuar prej 2,450.00 euro. Tutje Kolegji i 

Specializuar në Aktgjykimin e ankimuar ka arsyetuar se në bazë të provave në 

dosje NSH “Z”, “R” në Pejë ka hyrë në proces të likuidimit me 05 shtator 2013,  dhe  

paditësi ka i kërkuar  tri paga të papaguara në shumë prej 1,050.00 euro si dhe  ka 
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kërkuar edhe kompensimin e pagave të papaguara në shumën e pacaktuar  për 

periudhën prej  vitit 1992 e deri me 11 prill 2006, dhe këto kërkesa ai i ka 

parashtruar për periudhën kohore para 11 prill 2006, kur NSH-ja e cekur është 

privatizuar. 

  

Sipas Kolegjit të Specializuar  në bazë të provave në dosje ankuesi nuk ishte 

punëtorë aktiv i NSH-së deri në datën  e privatizimit të saj, dhe ai nuk kishte 

punuar, andaj  kërkesat e cekura për pagimin e pagave janë refuzuar si të  

pabazuara.  Paditësi ankesës së tij nuk i ka bashkangjitur asnjë provë me të cilin do 

të dëshmonte se ai me kohë ka kërkuar realizimin e të drejtave nga marrëdhënia e 

punës  apo se i është drejtuar ndonjë organi të NSH-së apo ndonjë Gjykate 

kompetente me padi. Andaj edhe në bazë të nenit 608 të ligjit të punës së 

bashkuar, ankesat e paditësit ndaj vendime të Autoritetit të Likuidimit PEJ089-0971 

të datës 15 nëntor 2013 dhe nr. PEJ089-0970 të datës 02 dhjetor 2013, janë 

refuzuar si të pabazuara. 

 

Me datë 21  tetor 2016,  e  paditura  e dorëzon një ankese të afatshme kundër 

Aktgjykimit të Kolegjit të Specializuar të DHPGJS-së C-IV-13-3851 të datës  05 

tetor 2016, dhe  me këtë ankesë e konteston vetëm  pikën I të Aktgjykimit të 

cekur, dhe atë për të gjitha bazat ankimore. Me ankesën e paraqitur, pasi që 

rezultati i dhënë është në favorin e saj, AKP-ja nuk e kundërshton pikën e  III-të  

të dispozitivit të Aktgjykimit të ankimuar, me të cilin pikë ishin vërtetuar  vendimet 

e ankimuara të Autoritetit të Likuidimit PEJ089-0971 të datës 15 nëntor 2013 dhe 

nr. PEJ089-0970 të datës 02 dhjetor 2013, si të bazuara në ligj. 

   

Për më tepër e paditura në ankesën e paraqitur i përmbahet qëndrimit se vendimi i 

ankimuar i Autoritetit të Likuidimit nr. PEJ 089-0973 i datës 15 nëntor 2013, të cilin 

Kolegji i Specializuar e ka cilësuar si të paqartë, kundërthënës dhe të 

pakuptueshëm, nuk është i tillë nga se Kolegji nuk ka ofruar asnjë shpjegim të 

detajuar,  andaj ka shkelur nenin 10.4.3 të  Ligjit të AKP-së duke mos sqaruar se 

cila pjesë e vendimit  të Autoritetit të Likuidimit është e paqartë, kundërthënëse 

apo e pakuptueshme.  
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E paditura në ankesë  pohon gjithashtu se është e papranueshme për të, që Kolegji 

i Specializuar të kontestoj qartësinë e vendimit të anuluar nr. PEJ089-0973, ndërsa 

në anën tjetër  nuk e ka kontestuar asnjë aspekt të dy vendimeve tjera të 

ankimuara nga paditësi nr. PEJ089-0970 dhe PEJ089-0971,  edhe pse  mbështeten 

mbi të njëjtat argumente  ligjore  dhe kanë një formatim dhe strukturë të 

ngjashme. E paditura edhe në ankesë mbron qëndrimin se kërkesa e paditësit në 

bazë të nenit 608 të Ligjit të punës së bashkuar është parashkruar dhe parashkrimi 

ka filluar të rrjedhë, nga data 29 qershor 2008 kur  Ligji nr. 03/L-067 për AKP-në, 

është aprovuar, dhe nga ky moment sipas të paditurës ka lindur e drejta e paditësit 

për të pretenduar kompensim për ndërprerje të parakohshme të marrëdhënies së 

punës. Sipas të  paditurës  si rrjedhojë nga miratimi i këtij ligji me datë 29.06.2008 

dhe deri tri vite pas, pra brenda datës 29.06.2011, paditësi duhet ti kishte 

ndërmarrë  ndonjë veprim ligjor që të ndërpriste afatin e parashkrimit dhe të 

kërkonte kompensimin e pretenduar brenda këtij afati  dhe këtë paditësi nuk e ka 

bërë. E paditura në ankesë pohon se këtë qëndrim për parashkrim të kërkesave e 

ka mbajtur Kolegji i Specializuar përmes Aktgjykimit C-IV-13-2611 të datës 

14.06.2016, C-IV-13-2514 të datës 13.05.2016, si dhe Aktgjykimin C-IV-14-0532 

datë 09.08.2016, ku në këto raste  trajtimi i Autoritetit të Likuidimit është 

konsideruar si i drejtë në lidhje me zbatimin e parashkrimit 3 vjeçar. 

  

E paditura në ankesë pohon se Kolegji i Specializuar i ka keqinterpretuar mbrojtën 

e AKP-së, kur në arsyetimin e Aktgjykimit ka konstatuar se  AKP-ja nuk e ka 

kontestuar shumën e kompensimit të kërkuar nga kërkuesi si dhe të dhënat e 

marrura nga libreza e punës së kërkuesit, sipas të cilave ky i fundit ka punuar për 

NSH përmbi 30 vite. E paditura vazhdon të pohon se nuk ka hyrë në themel të 

shqyrtimit të çështjes, pra nëse kërkuesi ka punuar ose jo për NSH-në në muajt që 

i paraprinë privatizimit si dhe  kohëzgjatjen e marrëdhënies së  tij të punës me 

NSH-në, pasi që sipas  të paditurës meqë kërkesa e paditësit është e parashkruar 

kjo rrethanë nuk e ka lejuar të paditurën të hyj më tej në themel të rrethanave 

tjera të çështjes kontestuese. 
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E paditura në ankesë ka kërkuar që  të shfuqizohet pika I e dispozitivit të 

Aktgjykimit të Kolegjit të Specializuar e cila i referohet vendimit të Autoritetit të 

Likuidimit nr. PEJ089-0973 dhe  të refuzojë ankesën e paditësit ndaj këtij vendimi 

dhe i njëjti vendim i Autoritetit të likuidimit të vërtetohet si i drejtë dhe i bazuar në 

ligj.  

 

Me datë 27 tetor 2016, Kolegji i Apelit, ka lëshuar Urdhër me të cilin ankesa e të 

paditurës i është dërguar paditësit për të dhënë përgjigje në ankesë.  

Urdhri është pranuar me datë 29 tetor 2016. 

 

Me datë 11 nëntor 2016 përmes postës, paditësi e dorëzon një parashtresë në 

DHPGJS dhe i përgjigjet ankesës së të paditurës.  Në përgjigjen në ankesë paditësi 

ka kërkuar nga Kolegji i Apelit që të refuzohet  ankesa e të paditurës si e pabazuar 

dhe të vërtetohet Aktgjykimi i ankimuar si i drejtë dhe i bazuar në ligj, pasi që ky 

Aktgjykim bazohet në fakte dhe në gjendjen faktike të vërtetuar drejt. Në këtë 

parashtresë paditësi pohon se unë nuk pajtohem me pikën e III-të të dispozitivit të 

Aktgjykimit të ankimuar të Kolegjit të Specializuar, në bazë së cilës më është 

refuzuar ankesa e paraqitur ndaj vendimit të Autoritetit të Likuidimit nr. PEJ089-

0971 të datës 15 nëntor 2013 dhe nr PEJ089-0970 të datës 02 dhjetor 2013, në 

bazë të cilave vendime të Autoritetit të Likuidimit më është refuzuar kërkesa për 

pagesën e pagave të papaguara për periudhën kohore nga viti 1992 e deri në ditën 

e privatizimit të NSH-së, me datë 11.04.2006. 

Në këtë parashtresë e cila në fakt në bazë të përmbajtjes së saj është edhe ankesë  

ndaj pikës III të dispozitivit të  Aktgjykimit të Kolegjit të Specializuar  , paditësi  ka 

pohuar që të më njihet e drejta në pagesën e pagave të papaguara për periudhën e 

cekur kohore  e cila më është refuzuar me pikën III të dispozitivit të Aktgjykimit  si 

e pabazuar.  

 

Me datë 17 nëntor 2016, Kolegji i Apelit, parashtresën e paditësit-ankesën e tij me 

Urdhër ia ka dërguar të paditurës për të dhënë përgjigje në  këtë 

parashtresë/ankesë. 

E paditura Urdhrin e ka pranuar me datë 18 nëntor 2016. 
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E paditura me datë 25 nëntor 2016, e dorëzon një parashtresë në DHPGJS dhe i 

përgjigjet ankesës së paditësit. Në këtë parashtresë AKP-ja kërkon të refuzohet 

ankesa e ankuesit dhe të vërtetohet Aktgjykimi i Kolegjit të Specializuar në lidhje 

me pikat e kontestuara nga ankuesi. Për më tepër AKP-ja në përgjigjen në ankesë 

ka pohuar se është i pabazuar pretendimi i ankuesit se në bazë të njoftimit të 

ndërprerjes së marrëdhënies së punës është njoftuar se të gjitha detyrimet e 

punëdhënësit ndaj tij do të kompensohen në momentin e likuidimit të NSH-së. AKP-

ja pohon se njoftimi mbi ndërprerje ne marrëdhënies së punës që ankuesi e ka 

pranuar nga AKP-ja nuk përbën një zotim që çfarëdo pretendimi të ngreh pranuesi i 

njoftimit  do të pranohet automatikisht. Ky njoftim parashikon  se pretendimet  do 

të shqyrtohen nga ana e AKP-së gjatë procedurës së likuidimit të NSH-së, sikurse 

edhe ndodhi.   

 

Arsyetimi ligjor:  

 

Ankesa është e pranueshme por e pabazuar. 

Në bazë të nenit 64.1 të Shtojcës së Ligjit të Republikës së Kosovës nr. 04/L-033 

mbi Dhomën e Posaçme të Gjykatës Supreme të Kosovës për Çështjet lidhur me 

Agjencinë Kosovare të Privatizimit (Shtojca), Kolegji i Apelit vendos që të heq dorë 

nga pjesa gojore e procedurës.  

 

Merita e ankesës dhe vlerësimi i Kolegjit të Apelit 

 

Aktgjykimi i ankimuar në pjesën e goditur – pika I e dispozitivit të Kolegjit të 

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

vërtetohet. 

 

Kolegji i Apelit vlerëson se  përfundimet e arritura dhe arsyetimet ligjore  të cilat i 

ka përdorë Kolegji i Specializuar  në Aktgjykimin e animuar, lidhur me vendimin e 

ankimuar të Autoritetit të Likuidimit  nr. PEJ089-0973 të datës 15 nëntor 2013, 

janë të sakta dhe ato si të tilla i pranon edhe Kolegji i Apelit. Paditësi me kërkesën 
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e tij drejtuar  Autoritetit të Likuidimit  përveç tjerash ka kërkuar kompensimin për 

ndërprerje të parakohshme të kontratës së punës në shumë prej 2,450.00 euro, si 

rezultat i shitjes së aseteve të NSH-së “Z” “R”, “S” Pejë. Fakti i punësimit të 

paditësit dhe i mos pagesës së këtij kompensimi nuk kontestohet shprehimisht  nga 

asnjëra palë. 

  

E paditura në ankesën e saj  thekson se  duke ngritur çështjen e parashkrimit të 

kërkesës nuk e ka parë të nevojshme të merret me të gjitha pretendimet e 

parashtruesit të kërkesës/paditësit. Ky pohim i të paditurës në ankesë nuk mund të 

merret si i drejtë, meqë në çdo pretendim që e ngritë pala kundërshtare, pala tjetër 

ka mundësin dhe është në interesin e saj, si dhe në dorën e saj është të zgjedhë 

nëse duhet të marrë qëndrim  për saktësinë apo pa saktësinë e faktit të pretenduar 

dhe të sjellë provë për të vërtetuar ekzistimin apo mosekzistimit të faktit të tillë. 

   

Ngritja e çështjes së parashkrimit që e  ka bërë e paditura nuk e ka penguar asgjë 

atë që të   merret me të gjitha pretendimet  e ngritura nga paditësi për kërkesën e 

vet. Në çdo sistem ligjor dhe procedural një fakt i pretenduar nga njëra palë në 

kontest, nëse nuk kontestohet gjatë procesit kontestimor konsiderohet si fakt i 

vërtetuar dhe mbi atë fakt mund të bazohet vendimi gjyqësor. 

 

 

Kolegji i Apelit nuk pajtohet me pretendimet ankimore të paditurës  lidhur me 

rrjedhën e afateve të parashkrimit  të kërkesës që e ndërlidh me datën e hyrjes në 

fuqi të Ligjit të AKP-së, pasi që  ky nuk është afati i saktë  kur fillon të rrjedhë afati 

i parashkrimit të kërkesave që duhet të paraqiten ndaj NSH-së për të cilat  ka filluar 

procesi i likuidimit të tyre. Në rastin konkret në bazë të provave të dosjes NSH “Z” 

“R” “S” në Pejë ka hyrë në proces të likuidimit me 05 shtator 2013, dhe vetëm pas 

kësaj periudhe  në bazë njoftimit të cilin Autoriteti i Likuidimit është i detyruar tu 

bëjë punëtorëve të NSH-së për mundësinë e paraqitjes së kërkesave ndaj NSH-së 

që është në proces të likuidimit, tek nga ky moment i njoftimit fillon të rrjedhin 

afatet e parashkrimit të kërkesave të mundshme që i kanë punëtorët ndaj NSH-së. 

  



9 

 

Njoftimi i datës 11 prill 2006, të cilën e paditura ia ka dërguar paditësit e informon 

paditësin për ndërprerjen e punësimit, menjëherë si pasojë e shitjes së aseteve  të  

NSH-së, dhe e njofton gjithashtu paditësin se “pagat të cilat u janë borxh juve sipas 

kontratës tuaj të punësimit me punëdhënësin do të mbesin përgjegjësi e 

punëdhënësit dhe se kërkesat e tilla do të shqyrtohen sipas procedurave të  

likuidimit  për të cilat do të njoftoheni”. Ky njoftim i AKP-së për ndërprerjen e 

marrëdhënies   së punës,  në fakt e njofton paditësin se  mbetet përgjegjësi e 

punëdhënësit  që duhet të merret  me pagat e punëtorëve dhe kërkesat tjera  për 

kompensime  për shkak të ndërprerjes së punësimit, nëse ato nuk janë paguar. 

 

Nga këto arsye del që saktë ka vendosur  Kolegji i Specializuar kur e ka aprovuar  

ankesën e paditësit të paraqitur kundër vendimit të Autoriteti të Likuidimit nr.             

PEJ 089-0973 të datës 15 nëntor 2013, si të bazuar dhe  ka shfuqizuar vendimin e 

cekur, për arsyet e cekura në Aktgjykim të cilat arsye pranohen edhe nga Kolegji i 

Apelit. 

  

Kolegji i Apelit nuk pajtohet me pretendimin e të paditurës se Aktgjykimi i Kolegjit 

të Specializuar ka shkelur nenin 10.4.3 të LDHP-së  siç pohon e paditura  në 

ankesë, pasi që  janë dhënë arsye të mjaftuara dhe drejtë janë shtjelluar çështjet 

faktike dhe në mënyrë të qartë dhe bindëse për palët.  E paditura edhe në ankesë e 

ka ngritur çështjen e parashkrimit të kërkesës së paditësit. Kolegji i Apelit vlerëson 

se parashkrimi i kërkesës nuk është e aplikueshme për këtë rast, pasi që  ligji mbi 

AKP-në  i cili rregullon procedurën e likuidimit dhe  mënyrën e përmbushjes së 

kërkesave të kreditorëve si Ligj special  duhet të zbatohet në këtë rast  në raport 

me Ligjin për punën e bashkuar  i cili është ligj i përgjithshëm. Kolegji i Apelit nuk 

pajtohet me pohimin e të paditurës se letra informuese e datës 11 prill 2006 

dërguar paditësit ka pasur karakter të njoftimit vetëm për të drejtën për 20%.  Kjo 

letër nuk flet shprehimisht  për të drejtën për 20% megjithëse  kjo mund të 

nënkuptohet por flet edhe për pagat dhe kërkesat tjera kreditore që mund ti ketë 

paditësi ndaj NSH-së nën likuidim. Andaj për këto arsye nuk është i pranueshëm  

pohimi i të paditurës se kjo letër nuk ka ndikim  në realizimin e të drejtës në 

kompensim për ndërprerje të parakohshme të kontratës së punës. 
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Në ankesën e saj e paditura pretendon se Aktgjykimi i Kolegjit të Specializuar bie 

ndesh me linjën e mendimit dhe të  praktikës së konsiderueshme të DHPGJS-së, 

për rastet e ngjashme dhe është thirr në disa vendime të nxjerra nga Kolegji 

përkatës i Specializuar i DHPGJS-së. Pa hyrë  në atë se ky pretendim është i saktë 

ose jo, Kolegji i Apelit lidhur me rastet e këtilla tashmë ka krijuar jurisprudencën e 

vet (AC-I-14-0323,AC-I-14-0179, dhe  DHPGJS- PJ I-A18) dhe bëhet fjalë për 

opinione ligjore  të një Gjykate më të lartë, andaj  nuk mund të pranohet  

pretendimi i të paditurës se po cenohet siguria juridike  e palëve apo pretendimi  se 

nuk po interpretohet ligji  në mënyrë uniforme  përmes vendimeve gjyqësore.  Për 

më tepër  Kolegji i Specializuar nuk duhet ta injorojë  jurisprudencën e krijuar  dhe 

stabile të Kolegjit të Apelit  lidhur me çështjet lëndore të pretenduara. 

Kolegji i Apelit  ka ndryshuar piken II të dispozitivit të Aktgjykimit të  ankimuar në 

mënyrën e  cekur në pikën e II-të të këtij Aktgjykimi, për shkak se kërkesa e 

aprovuar për  kompensim për ndërprerje të parakohshme të kontratës së punës  

duhet të trajtohet në procedurë të likuidimit sipas prioriteteve të përcaktuara me 

ligj. 

 

E paditura me ankesë siç u tha më sipër nuk ka ankimuar pjesën tjetër të 

dispozitivit të Aktgjykimit të ankimuar, përkatësisht pikën III të dispozitivit, me të 

cilën ankesat e paditësit ndaj vendimeve të Autoritetit të Likuidimit nr. PEJ089-

0971 datë 15 nëntor 2013 dhe nr. PEJ089-0970 i datës 02 dhjetor 2013 ishin 

refuzuar si të pabazuara dhe ishin vërtetuar këto vërtetime si të drejta dhe të 

bazuara në ligj, andaj arsyet e përdorura në Aktgjykimin e ankimuar të Kolegjit të 

Specializuar në raport me këto dy vendime, nuk janë subjekt i vlerësimit ligjor të 

Kolegjit të Apelit. 

  

Parashtresa e paditësit  e titulluar si përgjigje në ankesë 

 

Paditësi në bazë të Urdhrit të Kolegjit të Apelit të datës 17 nëntor 2016, e ka 

dorëzuar një parashtresë në DHPGJS dhe i është përgjigjur ankesës së të paditurës 

e cila ankesë është paraqitur  me 21 tetor 2016 nga ana e të paditurës.  
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Në këtë parashtresë paditësi  përveç që i përgjigjet disa pretendimeve ankimore të 

paditurës, paditësi në fakt edhe e konteston piken e III-të të dispozitivit të 

Aktgjykimit të ankimuar të Kolegjit  të Specializuar të DHPGJS me të cilin atij  i 

është refuzuar si e pabazuar ankesa e paraqitur ndaj vendimit të Autoritetit të 

Likuidimit nr. PEJ089-0971 të datës 15 nëntor 2013 dhe nr PEJ089-0970 të datës 

02 dhjetor 2013, të cilat vendime i referohen tri pagave të papaguara në shumë 

prej 1.050,00 euro dhe pagave të papaguara  në shumën e pacaktuar për 

periudhën prej vitit 1992 e deri me datës 11.04.2006.  

 

Andaj kjo parashtresë nga Kolegji i Apelit u vlerësua që është edhe një ankesë e 

dytë e paraqitur ndaj Aktgjykimit të Kolegjit të Specializuar të DHPGJS-së, dhe 

rrjedhimisht ajo u regjistrua nga Zyra e Regjistrit si ankesë AC-I-16-0232-A0002.  

 

Nga dosja e lëndës vërehet se paditësi  Aktgjykimin  e Kolegjit të Specializuar e ka 

pranuar me datë 07 tetor 2016. Afati për ankesë në bazë të udhëzimit juridik  të 

këtij Aktgjykimi ka qenë deri me datën 28 tetor 2016.  Paditësi këtë parashtresë  e 

cila në përmbajtje është edhe ankesë e ka dorëzuar në DHPGJS përmes postës me 

datën 11 nëntor 2016, rrjedhimisht pas afatit ligjor, andaj kjo ankesë e tij duhet të 

hedhet poshtë si e papranueshme.  

 

Mbi bazën e këtyre arsyeve e në bazë të  nenit 10.10 të LDHP-së është vendosur si 

në dispozitiv. 

 

Taksat gjyqësore: 

E paditura tashmë  e ka paguar taksën gjyqësore prej 100 euro për procedurën 

ankimore, andaj nuk do të caktohen taksa gjyqësore. 

Paditësi obligohet të paguajë taksën gjyqësore në shumë prej 20 euro për 

procedurën ankimore, bazuar në vendimin e KGJK-së  për taksa gjyqësore  nr. 

97/2014 , i zbatueshëm nga data 08 korrik 2014. 

 

Mr. sc. Sahit Sylejmani 

Gjyqtar Kryesues   _____________ 
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