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AC-I-18-0341 

 

Në ankesën e                                                                        

                                                                                        Paditësija/Ankuesja 

 

M P, Ferizaj,  

 

kundër 

                                                                                      E paditura 

 

Agjencia Kosovare e Privatizimit, Rr. “Agim Ramadani” nr.23, 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  paditëses të paraqitur kundër Aktgjykimit të 

Kolegjit të Specializuar të DHPGJS-së,  C-II-15-0095 të datës 16 maj 2018, pas 

seancës vendimmarrëse të mbajtur më  20 gusht 2020,  lëshon këtë: 

 

                                  

                                

 

REPUBLIKA E KOSOVËS 
REPUBLIKA KOSOVA – REPUBLIC OF KOSOVO 

GJYKATA SUPREME E KOSOVËS 
VRHOVNI SUD KOSOVA – SUPREME COURT OF KOSOVO 
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                               A K T V E N D I M 

 

1. Ankesa e paditëses është e bazuar. 

2. Anulohet Aktgjykimi i Kolegjit të Specializuar të DHPGJS-së,  C-II-15-

0095  i datës 16 maj 2018.  

3. Padia kthehet në rigjykim në shkallën e parë të DHPGJS-së. 

4. Nuk caktohen taksa gjyqësore për procedurën ankimore. 

 

Rrethanat procedurale dhe faktike  

 

Me datë 27 janar 2015, paditësja e ka dorëzuar një padi në DHPGJS dhe ka 

kërkuar që të anulohet vendimi i Autoritetit të Likuidimit GJI057-0344 i datës 06 

janar 2015 me të cilin ishte refuzuar kërkesa e paditëses për kompensimin e  

pagave të papaguara nga NSH “E”- në Ferizaj (në likuidim) për përudhën nga 

muaj tetor 1990 e deri në korrik 1999 në shumë prej 21.525,00 euro. Autoriteti i 

Likuidimit kishte konstatuar se kërkesa është parashkruar andaj në bazë të nenit 

608 të Ligjit të Punës së Bashkuar ajo duhet të refuzuar si e pavlefshme. Tutje 

ankuesja në ankesë ka pohuar se vendimi i Autoritetit të Likuidimit është i pa 

bazuar dhe i kundërligjshëm sepse bazohet në gjendjen faktike të vërtetuar 

gabimisht dhe në zbatim të gabuar të drejtës materiale. Tutje ajo pohon se me 

vendimin e NSH-së nr.3638 të datës 22.10.1990 është larguar nga puna me masa 

të dhunshme, dhe ndaj këtij vendimi ajo ka paraqitur padi në Gjykatën Themelore 

të Punës së Bashkuar në Prishtinë me datë 18.02.1991, dhe ka kërkuar të kthehet 

në punë me të gjitha të drejtat dhe detyrime nga  marrëdhënia e punës.  Bashkë 

me ankesë ajo ka bashkangjitur Propozimin për prishjen e vendimit të dorëzuar në 

Gjykatën themelore të Punës së Bashkuar në Prishtinë, vendimin e Autoritetit të 

Likuidimit, Aktvendimin për largimin nga puna një Procesverbal lidhur me padinë e 

saj për paga të dorëzuar në Gjykatën Komunale në Ferizaj, C.nr.645/05, një 

regjistër të punëtorëve për paga të pa paguara, një Aktvendim për caktim në 

vendin e punës, një raport mjekësor dhe një kërkesë për dokumentacion shtesë 
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nga Autoriteti i Likuidimit nr. GJI057-0344, si dhe përgjigja në këtë kërkesë e 

dorëzuar në AKP me datë 21.10.2014. 

 

 

Me datë 21 janar 2016, AKP-ja e dorëzon mbrojtjen në padi. AKP-ja mbanë 

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

faktike dhe se dispozitat ligjore gjithashtu janë zbatuar saktësisht. AKP-ja pohon 

se vlerësimi fillestar i Autoritetit të Likuidimit ishte se informatat e kërkesës ishin 

të pa mjaftuara, andaj nga paditësi janë kërkuar dokumente shtesë. Tutje AKP-ja 

pohon se paditësi i është përgjigjur Kërkesës dhe ka dorëzuar dokumente 

mbështetëse, duke i kërkuar pagat për periudhën nga tetor 1990 e deri korrik 

1999 në shumë prej 21.525,00 euro, ai ka dorëzuar Aktvendimin për suspendim 

të datës 26.10.1987 ,një kopje të raportit mjekësor një kopje për suspendim të 

përkohshëm, kopjen e procesverbalit për lëndën C.nr.645/05. Autoriteti i 

Likuidimit ka konstatuar se padia për paga është dorëzuar gjatë vitit 2005 dhe nuk 

ka vendim të formës së prerë për kompensimin e pagave të pa paguara. Tutje 

AKP-ja pohon se sa i përket Propozimit për anulimin e vendimit për largim nga 

puna të dorëzuar në vitin 1991, kjo provë nuk është paraqitur pranë Autoritetit të 

Likuidimit dhe nuk mund të paraqitet drejtpërdrejtë pranë Kolegjit të Specializuar. 

Tutje AKP-ja pohon se me këtë Propozim paditësi ka kërkuar kthimin në punë e jo 

paga, andaj nuk mund të ketë efekt të ndërprerjes së parashkrimit. Tutje AKP-ja 

pohon se kërkesa për paga është parashkruar në bazë të nenit 608 të Ligjit të 

Punës së Bashkuar. 

 

Me datë 09 shkurt 2016, paditësja e dorëzon një parashtresë në DHPGJS dhe 

paraqet përgjigje në mbrojtjen në ankesë. Në këtë parashtresë ajo i përsëritë 

pretendimet e ngritura në padi dhe pohon se kërkesa nuk është parashkruar. 

 

Me datë 25 shkurt 2016, AKP-ja e dorëzon në DHPGJS kundërpërgjigjen, në të 

cilën përsëriten pretendimet e paraqitura në mbrojtjen në ankesë, dhe ka kërkuar 

që ankesa të refuzohet si e pa bazuar dhe të vërtetohet Vendimi i Autoritetit të 

Likuidimit. 
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Me datë 16 maj 2018, Kolegji i Specializuar i DHPGJS me Aktgjykimin C-II-15-

0095, padinë e refuzon si të pa bazuar. Kolegjit i Specializuar ka arsyetuar se 

kërkesa e paditëses është parashkruar që në vitin 2002, pasi që nuk ka 

parashtruar kërkesë për paga në afat prej tre viteve në bazë të nenit 608 të Ligjit 

të Punës së Bashkuar. Kërkesa për paga është paraqitur me datë 06.06.2006, dhe 

më parë asnjëherë nuk janë kërkuar, andaj padia duhet të refuzohet si e pa 

bazuar. 

 

Me datë 07 qershor  2018, paditësja (në taksin e mëtejmë ankuesja ) në DHPGJS 

ka dorëzuar një ankesë të afatshme  kundër Aktgjykimit të Kolegjit të Specializuar 

të DHPGJS C-II-15-0095 të datës 16 maj 2018, për të gjitha bazat ankimore dhe 

ka kërkuar nga Kolegji i Apelit që të ndryshohet Aktgjykimi i ankimuar dhe të 

aprovohet padia si e bazuar, ose të anulohet Aktgjykimi dhe çështja të kthehet në 

riprocedurë për rigjykim. Për më tepër në ankesë ankuesja pretendon se 

Aktgjykimi i ankimuar bazohet në gjendjen faktike të vërtetuar gabimisht dhe 

është i kundërligjshëm sepse padia është parashtruar në afatin e paraparë ligjor. 

Tutje paditësja pohon se ajo në padi ka prezantuar të gjitha faktet dhe provat dhe 

ka vërtetuar ekzistimin e bazës juridike dhe faktike të kërkesës, ndërsa e paditura 

e ka për obligim të paguaj pagat e kërkuara në shumë prej 21.525,00 euro që i 

referohet periudhës prej 105 muajve nga data 23.10.1990 e deri me 01.07.1999. 

Tutje paditësja pohon se ajo brenda 5 muajve pas largimit nga puna ka kërkuar 

në Gjykatën Themelore të Punës së Bashkuar në Prishtinë të anulohet vendimi dhe 

të kthehet në punë si dhe ti kompensohen pagat për kohën e largimit nga puna. 

Prandaj kërkesa është parashtruar brenda afatit të përcaktuar me nenin 608 të 

Ligjit të Punës së Bashkuar. 

 

Me datë 25 shkurt 2020, AKP-ja e dorëzon një parashtresë në DHPGJS dhe i 

përgjigjet ankesës së ankueses. Në këta parashtresë AKP-ja pohon se ajo e 

mbështet në tersi Aktgjykimin e ankimuar të Kolegjit të Specializuar ndërsa i 

kundërshton të gjitha pretendimet ankimore të ankuesit si të pabazuara. Tutje 

AKP-ja pohon se ajo mjaftueshëm i ka sqaruar pretendimet në mbrojtjen dhe 
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kundërpërgjigjen pranë Kolegjit të Specializuar, andaj përsëritja e tyre do të ishte 

e padobishme për mbarëvajtjen e procedurës. Andaj nga këto arsyeje AKP-ja 

kërkon që të refuzohet ankesa si e pabazuar dhe të vërtetohet Aktgjykimi i 

ankimuar si i drejtë dhe i bazuar në ligj. 

 

Arsyetimi ligjor:  

Ankesa e paditëses 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 Kolegjit të Specializuar nuk është i saktë në rezultat dhe 

në arsyetimin ligjor, andaj duhet të anulohet. 

 

Kolegji i Apelit vëren se paditësja me datë  27 janar 2015, e ka dorëzuar një padi 

në DHPGJS dhe ka kërkuar që të anulohet vendimi i Autoritetit të Likuidimit 

GJI057-0344 i datës 06 janar 2015, me të cilin ishte refuzuar kërkesa e paditëses 

për kompensimin e  pagave të papaguara nga NSH “E”- në Ferizaj (në likuidim) 

për përudhën nga muaj tetor 1990 e deri në korrik 1999 në shumë prej 21.525,00 

euro. Autoriteti i Likuidimit kishte konstatuar se kërkesa e paditëses është 

parashkruar, andaj në bazë të nenit 608 të Ligjit të Punës së Bashkuar ajo duhet 

të refuzuar si e pavlefshme.  

 

Paditësja në ankesë ka pohuar se vendimi i Autoritetit të Likuidimit është i pa 

bazuar dhe i kundërligjshëm sepse bazohet në gjendjen faktike të vërtetuar 

gabimisht dhe në zbatim të gabuar të drejtës materiale. Tutje ajo pohon se me 

vendimin e NSH-së nr.3638 të datës 22.10.1990 është larguar nga puna me masa 

të dhunshme, dhe ndaj këtij vendimi ajo ka paraqitur padi në Gjykatën Themelore 

të Punës së Bashkuar në Prishtinë me datë 18.02.1991, dhe ka kërkuar të kthehet 
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në punë me të gjitha të drejtat dhe detyrime nga  marrëdhënia e punës.  Bashkë 

me ankesë ajo ka bashkangjitur Propozimin për prishjen e vendimit të dorëzuar në 

Gjykatën themelore të Punës së Bashkuar në Prishtinë, vendimin e Autoritetit të 

Likuidimit, Aktvendimin për largimin nga puna një Procesverbal lidhur me padinë e 

saj për paga të dorëzuar në Gjykatën Komunale në Ferizaj, C.nr.645/05, një 

regjistër të punëtorëve për paga të pa paguara, një Aktvendim për caktim në 

vendin e punës, një raport mjekësor dhe një kërkesë për dokumentacion shtesë 

nga Autoriteti i Likuidimit nr. GJI057-0344, si dhe përgjigja në këtë kërkesë e 

dorëzuar në AKP me datë 21.10.2014. 

 

Kolegji i Specializuar me Aktgjykimin e ankimuar po ashtu ka konstatuar se 

kërkesa e paditëses për paga është parashkruar që në vitin 2002, pasi që 

paditësja nuk ka dorëzuar dëshmi për ndërprerje të parashkrimit. 

 

Kolegji i Apelit nuk mund të mbështet konstatimin e Kolegjit të Specializuar se 

kërkesa e paditëses për paga është parashkruar. Paditësja mjaftueshëm me 

padinë e saj ka dorëzuar prova se ajo e ka ndërprerë parashkrimin e kërkesës. 

Paditësja ka sjellë provë se asaj me datë 23.10.1990 i është ndërprerë 

marrëdhënia e punës, duke dorëzuar me padi Aktvendimin për largim nga puna të 

lëshuar nga NSH-ja nr.3638 të datës 22.10.1990. Tutje paditësja këtë vendim e 

kishte kundërshtuar në Gjykatën Themelore të Punës së Bashkuar në Prishtinë, 

duke dorëzuar me 14.02.1991, Propozimin për prishjen e Aktvendimit për 

ndërprerje të marrëdhënies së punës. Në këtë propozim ishte kërkuar kthimi i saj 

në punë me të gjitha të drejtat dhe detyrimet nga marrëdhënia e punës, kjo 

nënkupton se ajo përveç kthimit në punë ka kërkuar edhe pagat. Edhe kjo provë 

ishte dorëzuar në gjykatë së bashku me padinë. Paditësja po ashtu edhe në vitin 

2005 ka dorëzuar padi për kthim në punë dhe për paga në Gjykatën Komunale në 

Ferizaj, dhe këtë fakt ajo e ka provuar duke dorëzuar një kopje të procesverbalit 

të lëndës C.nr.645/05. 

 

Andaj në bazë të këtyre prova që ekzistojnë në lëndë Kolegji i Apelit nuk pajtohet 

me konstatimin se kërkesa është parashkruar në bazë të nenit 608 të Ligjit të 
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Punës së Bashkuar, pasi që paditësja ka sjellë prova të mjaftuara për ndërprerje 

të parashkrimit.  

 

Andaj nga këto arsye nuk mund të qëndrojnë Aktgjykimi i ankimuar i Kolegjit të 

Specializuar, dhe i njëjti duhet të anulohet dhe padia të kthehet në rigjykim në 

shkallën e parë të DHPGJS-së. 

 

Kolegji i Specializuar për veç parashkrimit me Aktgjykimin e ankimuar nuk ka 

shqyrtuar aspektet tjera të kërkesë padisë. Andaj në rishqyrtim të padisë, duhet 

të nxjerrën prova të reja lidhur me bazën juridike të kërkesës për paga, lartësinë 

e kompensimit të kërkuar dhe prova tjera të nevojshme për shqyrtimin kompletë 

të meritave të padisë. 

 

Prandaj nga këto arsye ankesa e paditëses është aprovuar si e bazuar, ndërsa 

Aktgjykimi i ankimuar i Kolegjit të Specializuar është anuluar si i pa bazuar në ligj. 

 

Nga se u tha më sipër në bazë të nenit 9.10 të LDHP-së, është vendosur si në 

dispozitiv. 

 

Taksat gjyqësore 

 

Ankuesja  tashmë e ka paguar taksën gjyqësore për procedurën ankimore në 

shumë prej 30 euro me datë 16.10.2018, andaj nuk do të caktohen taksa shtesë. 

 

U vendos nga Kolegji i Apelit i DHPGJS-së më 20 gusht  2020. 

 

Ilmi Bajrami, Gjyqtar kryesues                _______________ 
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