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AC-I-19-0045 

 

Në ankesën e                                                               

                                                                                             Paditësi/Ankuesi 

M. Th, Klinë të cilin e përfaqëson sipas autorizimit av. M G  Prishtinë 

 

kundër 

                                                                                                     E paditura 

NSH ’’T’’, Prishtinë, përfaqësuar nga: 

 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 sipas ankesës së paditësit të paraqitur kundër Aktvendimit të Kolegjit të 

Specializuar të DHPGJS-së, C-II-16-0536-C0001  të datës 07 mars 2019, pas 

seancës vendimmarrëse të mbajtur më 08 tetor 2020, lëshon këtë: 

 

                                 A K T V E N D I M 

 

1. Ankesa e paditësit refuzohet si e pa bazuar. 

2. Vërtetohet Aktvendimi i Kolegjit të Specializuar të DHPGJS-së, C-II-16-

0536-C0001 i datës 07 mars 2019. 

3. Nuk caktohen taksa gjyqësore për procedurën ankimore. 

 

REPUBLIKA E KOSOVËS 
REPUBLIKA KOSOVA – REPUBLIC OF KOSOVO 

GJYKATA SUPREME E KOSOVËS 
VRHOVNI SUD KOSOVA – SUPREME COURT OF KOSOVO 
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Rrethanat procedurale dhe faktike  

 

NSH “T”, gjendet në procedurën e likuidimit në bazë të vendimit të Bordit të ish 

Agjencisë Kosovare të Mirëbesimit që nga data 15 qershor 2006.  

 

Me datë 12 qershor 2007, ish AKM-ja e ka shpallur njoftimin publik në shtypin 

ditor me anë të të cilit  janë ftuar kreditorët e mundshëm për parashtrimin e 

kërkesave kreditore kundër kësaj ndërmarrje. Data e fundit për paraqitjen e 

kërkesave kreditore për kompensimin e pagave ishte data 13 gusht 2007.  

 

Në procedurën e likuidimit paditësi nuk kishte parashtruar kërkesë kreditore ndaj 

NSH-së lidhur me pagat e pa paguara.  

 

Me datë 24 tetor 2016, paditësi e dorëzon një padi në DHPGJS kundër NSH “T”, 

me të cilën kërkon nga Gjykata të obligohet e paditura ti paguaj tri paga mujore 

për shkak të largimit nga puna në vlerë prej 663 euro në afat prej 15 ditësh nga 

dita e marrjes së Aktvendimit.  

 

Me datë 29 nëntor 2016, AKP-ja e paraqet në DHPGJS mbrojtjen në padi. Në 

mbrojtjen në padi AKP-ja pohon se ajo nuk mund të mbahet përgjegjëse lidhur me 

këtë padi bazuar në nenin 18 paragrafi 2 të Ligjit të AKP-së. Tutje AKP-ja pohon 

se NSH “T” në Prishtinë gjendet në procedurën e likuidimit nga data 15 qershor 

2006 dhe se me datën 12 qershor 2007 është shpallur njoftimi publik për 

paraqitjen e kërkesave nga kreditorët e mundshëm të kësaj NSH-je, ndërsa data e 

fundit për paraqitjen e kërkesave ishte 13 gusht 2007. 

 Në procedurën e Likuidimit paditësi nuk kishte parashtruar kërkesë kreditore çka 

në fakt ka dështuar që të dorëzoj dëshminë e kërkesës brenda afatit ligjor të 

dhënë si në njoftim, prandaj edhe kjo padi konsiderohet e pas afatshme  gjë qe 

pretendimet e paditësit mbesin si të pa pranueshme. Andaj, AKP i propozon 

Dhomës së Posaçme të Gjykatës Supreme të Kosovës që pas shqyrtimit të 
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provave dhe dëshmive  të ofruara nga e paditura të hidhet poshtë si e 

palejueshme kërkesë padia e paditësit. 

 

Me datë 07 mars 2019, Kolegji i Specializuar i DHPGJS me Aktvendimin C-II-16-

0536-C0001 padinë e paditësit e hedh poshtë si të pa pranueshme. Kolegji i 

Specializuar ka arsyetuar se paditësi nuk e ka përfill të drejtën e vet që fillimisht 

të kërkoj nga NSH-ja “T”, në Prishtinë kompensimin e pagave të pa paguara andaj 

ai nuk e ka shterrë këtë mundësi tek organi administrativ. Tutje Kolegji i 

Specializuar ka arsyetuar se paditësi ka mundur se varësisht çfarë vendimi lëshon 

Autoriteti i Likuidimit i kësaj NSH-ja ai ka pasur të drejtë nëse është e pakënaqur 

me një vendim të tillë të kërkoj të drejtën e tij edhe në Gjykatë. Kolegji i 

Specializuar ka udhëzuar paditësin që fillimisht të drejtën e tij për paga ta kërkoj 

tek Autoriteti i Likuidimit e pastaj nëse është i pakënaqur me një vendim të 

lëshuar nga ky organ atëherë të drejtën e vet ta kërkoj në Gjykatë.  

 

Me datë 01 prill 2019, paditësi( në tekstin e mëtejmë ankuesja) e dorëzon një 

ankesë të afatshme kundër Aktvendimit të Kolegjit të Specializuar të DHPGJS  C-

II-16-0536-C0001 të datës 07 mars 2019, për shkak të vërtetimit të gabuar dhe 

jo të plotë të gjendjes faktike dhe kërkon nga Kolegji i Apelit të prishet Aktvendimi 

i ankimuar dhe lënda të kthehet në rishqyrtim. Për më tepër në ankesë paditësi ka 

pohuar se i është drejtuar AKP-së edhe në vitin 2007 lidhur me pagesën e tri 

pagave por sipas tij AKP-ja gojarisht i është përgjigjur se kërkesa e tillë për paga 

mund të ushtrohet pas aprovimit të listës përfundimtare të punëtorëve për të 

drejtën e 20 %, e pastaj të formohet lista e punëtorëve të cilët i kërkojnë pagat e 

pa paguara. Tutje paditësi pohon se në vitin 2011 AKP-ja i ka ftuar tre punëtor të 

NSH-së për të formuar listën e punëtorëve të cilët e kanë këtë të drejtë. Paditësi 

pretendon se punëtorët e NSH-së janë manipuluar nga AKP-ja për të humbur ata 

të drejtën e kompensimit i cili ju takon sipas ligjit. Rrjedhimisht në bazë të këtyre 

arsyeve ai kërkon që të aprovohet kërkesa si e bazuar, të prishet Aktvendimi i 

ankimuar dhe lënda të kthehet në rigjykim. Bashkë me ankesë paditësi e dorëzon 

edhe një fotokopje të një liste të punëtorëve lidhur me pagat e pa paguara. 
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Me datë 03 shkurt 2020, Kolegji i Apelit lëshon urdhër me të cilin ankesën e 

paditësit ia dërgon të paditurës për të dhënë përgjigje në ankesë. Urdhri është 

pranuar nga AKP-ja me datë 03 mars 2020, mirëpo nuk ka dhënë përgjigje në 

ankesë në afatin e dhënë. 

 

 

Arsyetimi ligjor:  

 

Ankesa e paditësit refuzohet si e pa bazuar. 

 

Në bazë të nenit 9.10 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 

 

Aktvendimi i ankimuar i Kolegjit të Specializuar është i saktë në rezultat dhe në 

arsyetimin ligjor andaj duhet të vërtetohet. 

 

Kolegji i Apelit vëren se në bazë të provave në dosje NSH “T”, në Prishtinë ka hyrë 

në procedurën e likuidimit në bazë të vendimit të Bordit të ish AKM-së që nga data 

15 qershor 2006.  

 

Tutje Kolegji i Apelit vëren se ish AKM-ja me 23 maj 2007 e ka shpallur njoftimin 

publik në shtypin ditor për të njoftuar kreditorët e  mundshëm të kësaj NSH-je për 

paraqitjen  e kërkesave kreditore ndaj kësaj ndërmarrje. Sipas këtij njoftimi data 

e fundit për paraqitjen e kërkesave kreditore tek Autoriteti i Likuidimit ishte 13 

gusht 2007. Paditësi fare nuk është paraqitur në procedurën e likuidimit për të 

kërkuar tri pagat e pretenduara ndaj NSH-së tek Autoriteti i Likuidimit.  

 

Me datë 24 tetor 2016, paditësi e dorëzon në DHPGJS padinë e tij për tri paga në 

shumë prej 663 euro por pa ju drejtuar më parë për këtë kërkesë Autoritetit të 

Likuidimit. Në ankesë gjatë procedurës ankimore paditësi pretendon se që në vitin 



5 

 

2007 i është drejtuar AKP-së për pagesën e tri pagave të pretenduar ndaj NSH-së. 

Ky pretendim nuk ka mundur të mbështetet me asnjë provë nga paditësi.  

 

Rrjedhimisht nga këto arsye padia e tij për këto tri paga me bazë ligjore është 

hedhë poshtë si e pa pranueshme me Aktvendimin e  ankimuar të Kolegjit të 

Specializuar, pasi që për Kolegjin e Apelit është e qartë se ai ka dështuar të kërkoj 

të drejtën e tij për këto tri paga në Autoritetin e Likuidimit, ndaj NSH-së që ishte 

në likuidimi. Paditësi nuk mund ti drejtohet Gjykatës për kërkesën e tij për paga 

pa e shterur mundësin e saj tek Autoriteti i Likuidimit, nëse NSH-ja është në 

likuidim. Dhe ky rast është i tillë.  

 

Andaj nga këto arsye ankesa e paditësit duhet të refuzohet si e pabazuar dhe të 

vërtetohet Aktvendimi i ankimuar si i drejtë dhe i bazuar në ligj. 

 

Nga sa u tha më sipër e në bazë të nenit 9.10 të LDHP  është vendosur si në 

dispozitiv. 

 

U vendos nga Kolegji i Apelit i DHPGJS-së më 08 tetor 2020 

 

Ilmi Bajrami, Gjyqtar kryesues                _______________ 

     

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, është i liruar nga 

pagesa e taksës gjyqësore për procedurën ankimore, pasi që vlera e kontestit 

është më pak se 1000 euro. 
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