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                           REPUBLIKA E KOSOVËS / REPUBLIKA KOSOVA 

 

Në çështjen juridike të :                                                                                 AC-I-20-0035 

                                                                                                                      Paditësja/Ankuesja 

S M, përfaqësuar nga P N J Graçanicë. 

 

                    Kundër: 

                                                                                                                                E paditura 

Agjencia Kosovare e Privatizimit, (AKP), Rr. “ Dritan Hoxha ” nr.55 , Lakrishte, 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 Shkallës së I-rë të DHPGJS-së, C-IV-13-3664 

të datës 22 janar 2020, pas seancës vendimmarrëse të mbajtur më  24 qershor  2022,  lëshon 

këtë: 

 

                                                     AKTGJYKIM 

 

1. Ankesa e paditëses refuzohet si e pabazuar. 

2. Vertetohet, Aktgjykimi i shkallës së parë të DHPGJS-së, C-IV-13-3664 të datës 22 

janar 2020. 

3. Nuk caktohen taksa gjyqësore në këtë procedurë ankimore 

Rrethanat faktike dhe procedurale 

http://sq.wikipedia.org/wiki/Skeda:Coat_of_arms_of_Kosovo.svg
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Më 11 dhjetor 2013 Dhoma e Posaçme ka pranuar ankesë nga Parashtruesja e ankesës kundër 

vendimit të Autoritetit të Likuidimit të AKP-së, me të cilën kërkon pagat e papaguara në 

shumën prej 33,800.00€ nga Ndërmarrja Shoqërore "YUMCO" për periudhën prej muajit 

qershor 1999 deri në momentin e likuidimit të Ndërmarrjes. 

 

Kësaj ankese Parashtruesja si provë i ka bashkëngjitur:  

- Kopjen e vendimit të AKP-së sipas kërkesës PRN078-0015 të datës 13 nëntor 2013, për 

refuzimin e kërkesës së paraqitur nga Parashtruesja e ankesës; 

- Kopjen e vendimit të marrëdhënies së punës nr. 1251; 

- Kopjen e letërnjoftimit, H115394; 

- Kopjen e kërkesës për lirim nga pagesa e taksës gjyqësore i datës 26.12.2019 

- Njoftimin se është duke marr ndihmë ligjore nga P për N J; 

- Vërtetim nga Shërbimi Nacional për Punësim se ankuesja është e papunë, i datës 

23.12.2019 

- Autorizimin për përfaqësim për avokatët e projektit për N J.  

 

Parashtruesja e ankesës kishte paraqitur kërkesë të afatshme më 21 tetor 2013, për 

kompensimin e pagave të papaguara në shumën prej 33,800.00€ nga Ndërmarrja Shoqërore 

"YUMCO" për periudhën prej muajit qershor 1999 deri në momentin e likuidimit të 

Ndërmarrjes. 

 

Më 13 nëntor 2013 Agjencia Kosovare e Privatizimit nxjerr vendimin sipas kërkesës 

PRN078-0015, me të cilin refuzon kërkesën e Parashtrueses së ankesës si të pavlefshme. 

 

AKP-ja e refuzon kërkesën si të pavlefshme duke ju referuar Nenit 36.2 të Shtojcës së Ligjit 

nr. 04/L-034 për AKP-në dhe Nenin 608 të Ligjit të Punës së Bashkuar (publikuar në 

Gazetën Zyrtare nr. 53 të vitit 1976), i aplikueshëm sipas Nenit 1 të Rregullores së UNMIK-

ut nr. 1999/24, që parashikon që ‘pagesa e shumës së pagës apo rrogës, apo secilës kërkesë 

tjetër e punëtorit që rrjedh nga marrëdhënia e punës do të jetë e parashkruar për tre vjet’.  

 

Sipas AKP-së për të ndërprerë parashkrimin kërkesa do të duhej të paraqitej në gjykatë apo 
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ndonjë organ kompetent brenda tre vjetëve nga momenti kur parashtrueses i ka lindur e drejta 

për të kërkuar dëmshpërblim si pasojë e ndërprerjes së parakohshme të kontratës, pra tre vite 

nga muaji mars 2004 kur parashtruesja e ankesës nuk ka pranuar kurrfarë page apo 

kompensimi nga NSH-ja.  

 

Më 25 gusht 2018 AKP-ja dorëzon mbrojtjen e saj ndaj ankesës së parashtrueses të dorëzuar 

më 11 dhjetor 2013 kundër vendimit të Autoritetit të Likuidimit PRN078-0015 të datës 13 

nëntor 2013 të NSH ‘YUMCO’ (në likuidim). 

 

AKP-ja përmes mbrojtjes së saj kërkon nga Dhoma e Posaçme që të refuzojë ankesën si të 

papranueshme dhe/ose të pabazuar, dhe të vërtetojë (lë në fuqi) Vendimin e Autoritetit të 

Likuidimit PRN078-0015 të datës 13 nëntor 2013 të NSH ‘YUMCO’ (në likuidim). 

 

Më 17 tetor 2017 parashtruesja e ankesës dorëzon në Dhomën e Posaçme përgjigje ndaj 

mbrojtjes së AKP-së dhe kërkon nga Gjykata që të aprovohet kërkesëpadia e saj bashkë me 

shpenzimet gjyqësore dhe kamatën e paraparë.  

 

Më 2 nëntor 2017 AKP-ja dorëzon në Dhomën e Posaçme kundërpërgjigjen e saj ndaj 

përgjigjes së ankueses dhe kërkon nga Gjykata që të refuzojë ankesën e ankueses dhe të 

vërtetojë vendimin e Autoritetit të Likuidimit në bazë të Nenit 70.4 të Shtojcës së Ligjit nr. 

04/L-033. 

 

Më 22 janar 2020 shkalla e parë e DHPGJS-së kishte marrë Aktgjykimin C-IV.-13-3971 me 

të cilin ankesa ishte refuzuar si e pabazuar dhe ishte vërtetuar Vendimi i kundërshtuar i AL i 

AKP-së nr. PRN078-0015 i datës 13 nëntor 2013 si i drejtë dhe i bazuar në ligj. Sipas 

arsyetimit të dhënë, konform nenit 37.4 të Shtojcës së Ligjit mbi AKP-në, kërkesa e 

parashtruara jashtë afatit refuzohen. Konform nenit 608 të Ligjit për Punën e Bashkuar, 

parashkrimi i kërkesave që rrjedhin nga marrëdhënia e punës parashkruhen brenda 3 vjetësh. 

Edhe neni 137 I Ligjit mbi Marrëdhëniet e Detyrimeve i vitit 1978 parasheh të njëjtin afat të 

parashkrimit. 

Për këtë arsye, gjykata gjeti se vendimi i ankimuar i AL të AKP-së ishte i drejtë. 
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Më 07 shkurt 2020 paditësja paraqiti ankesë në Kolegjin e Apelit të DHPGJS-së kundër 

Aktgjykimit të shkallës së I-rë të DHPGJS, C-IV-13-3664 të datës 22 janar 2020, për të 

gjitha bazat ankimore dhe kërkon nga Kolegji i Apelit që të aprovohet ankesa si e bazuar, të 

ndryshohet Aktgjykimi i ankimuar dhe të aprovohet padia si e bazuar, ose të anulohet 

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

pohuar se Aktgjykimi i ankimuar ka të meta të shumta për shkak të cilave nuk mund të 

shqyrtohet, e posaçërisht dispozitiv i Aktgjykimit është në kundërshtim me arsyet e dhëna në 

Aktgjykim, ose nuk ka fare arsye për faktet vendimtare.  

 

Tutje paditësja pretendon se Shkalla e I-rë ka qenë dashur ta anuloj vendimin e ankimuar të 

Autoritetit të Likuidimit e jo të paraqes arsye kontradiktore për faktet vendimtare të kësaj 

qeshje kontestimore. Arsyet e refuzimit të kërkesës janë të pa qarta dhe kontradiktore dhe 

rrjedhimisht për shkak të vërtetimit të gabuar të gjendjes faktike është e shkelur edhe e drejta 

materiale. Tutje paditësi pohon se Shkalla e I-rë nuk i ka marrë për bazë dispozitat materiale 

nga neni 221 deri 225 të Ligjit të Punës së Bashkuar, duke pohuar se e paditura ka qenë e 

detyruar të bëjë pagesën e pagave minimum tri vite mbrapa duke llogaritur nga momenti i 

fillimit të procedurës së likuidimit në vitin 2013. 

 

 Paditësja në ankesë konsideron se me Aktgjykimin e ankimuar janë shkelur të drejtat e tij të 

përcaktuara me nenin 24 paragrafi 2 të Kushtetutës dhe me nenin 1 protokollin 1 të 

Konventës Evropiane për të Drejta dhe Liri të Njeriut. Tutje ajo pohon se konstatimet e  

Autoritetit e Likuidimit janë të gabuara dhe kontradiktore dhe rrjedhimisht gabimisht është 

aplikuar edhe e drejta materiale. Në ankesë paditësja i referohet një rasti nga jurisprudenca e 

Kolegjit të Apelit AC-I-15-0151. 

 Më 18/02/2020, Ankuesja dorëzoi edhe një kërkesë për lirim nga taksa gjyqësore me 

arsyetim se nuk ka mjete  të mjaftueshëm dhe se përfaqësohet nga projekti për ndihmë 

juridike falas. 

 

Me datë 06 mars 2021 , AKP-ja e dorëzoj në DHPGJS përgjigjen në ankesë, në të cilën ajo 

pohon se argumentet e saj i ka paraqitur në mbrojtje në ankesë andaj nuk do të përsëriten pasi 

që kjo do të jetë e padobishme për mbarëvajtjen e procedurave. AKP-ja ka kërkuar që të 



5 

 

refuzohet ankesa si e pa bazuar dhe të vërtetohet Aktgjykimi i ankimuar si i drejtë dhe i 

bazuar në ligj. 

 

Arsyetimi ligjor: 

 

Ankesa refuzohet si e pa 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 është i saktë në rezultat dhe në arsyetimin ligjor, 

andaj duhet të vërtetohet. 

 

Kolegji i Apelit veprën se paditësja me datë 18 korrik 2013, e ka paraqitur një kërkesë tek 

Autoriteti i Likuidimit për kompensimin e pagave të pa paguara për periudhën të pa caktuar 

në shumë prej 33.800,00 euro. Kjo kërkesë me vendimin e ankimuar të Autoritetit të 

Likuidimit është refuzuar si e pa vlefshme me arsyetimin se kërkesa është parashkruar në 

bazë të nenit 608 të Ligjit të Punës së Bashkuar. Në ankesën e saj të dorëzuar në Shkallën e I-

rë, paditësja ka theksuar se ajo  kërkon pagat prej vitit 1999 e deri në likuidimin e 

ndërmarrjes me datë 03 qershor 2013. 

 

Kolegji i Apelit nuk e pranon konstatimin e Autoritetit të Likuidimit se  tërë kërkesa për këto 

paga është parashkruar. Duke marrë për bazë faktin se kërkesa tek Autoriteti i Likuidimit 

është dorëzuar me datë 21 tetor  2013, del që pagat prej muajit korrik 2010 e deri në muajin 

qershor 2013, nuk janë parashkruar, ndërsa pagat për muajt e mëhershëm të periudhës së 

cekur janë parashkruar dhe për këtë pjesë të kërkesës vendimi i Autoritetit të Likuidimit është 

i drejtë dhe i bazuar në ligj. 

Shkalla e I-rë e DHPGJS-së e ka adresuar çështjen e parashkrimit të kërkesës e cila ishte bazë 

ligjore e refuzimit të kërkesës tek Autoriteti i Likuidimit, duke e mbështetur konstatimin e 



6 

 

Autoritetit të Likuidimit se kërkesa është parashkruar. Kolegji i Apelit vëren se Shkalla e I-rë 

po ashtu  është fokusuar te mungesa e provave, në bazë të cilave paditësja ishte i detyruar ti 

mbështes pretendimet e saja për paga në bazë të nenit 42.2 të LDHP-së dhe nenit 7 të LPK-

së. 

Kolegji i Apelit pajtohet tërësisht me konstatimin e Shkallës së I-rë se paditësja e kishte 

barrën e provës, ajo nuk ka ofruar asnjë provë që do të vërtetonte se ajo ka kryer shërbime 

pune për NSH për periudhën 1999- qershor 2013, për të cilën periudhë ajo kërkon paga. 

 

Për më tepër Kolegji i Apelit vëren se paditësja në parashtresën e tij të dorëzuar me datë 24 

tetor 2017,  vetë ka pranuar se për shkaqe sigurie ajo ishte i detyruar ta lëshoj vendin e punës, 

dhe nga ky pohim i paditëses mund të nxjerrët konstatimi se paditësja vërtet nuk ka kryer 

asnjë punë në NSH për periudhën e cekur. 

 

Prandaj nga këto arsye, Kolegji i Apelit e mbështet konstatimin e Shkallës së I-rë lidhur me 

pagat që ende nuk ishin parashkruar, do të thotë për pagat nga muaji korrik 2010 e deri 

qershor 2013, pasi që për këtë periudhë paditësja ka dështuar ti mbështes pretendimet se ka 

punuar në NSH, por edhe të ofroj prova për lartësinë e pagës dhe prova të tjera për shumën e 

kërkuar të kompensimit të pagave. 

 

Një qëndrim të tillë ligjor, Kolegji i Apelit në rastin kur punëtori nuk ofron shërbime pune 

për NSH ka marrë edhe në rastet vijuese, AC-I-15-0294, AC-I-16-0189, AC-I-16-0286. 

 

Prandaj nga këto arsye, rezultati i dhënë me Aktgjykimin e  ankimuar nuk ka mundësi të 

ndryshohet, andaj ankesa e paditëses refuzohet si e pa bazuar dhe vërtetohet Aktgjykimi i 

ankimuar si i drejtë dhe i bazuar në ligj. 

 

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

dispozitiv të këtij Aktgjykimi. 

 

Taksat gjyqësore 
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Ankuesi me datë 06 prill 2021, ka paraqitur kërkesë për lirim nga pagesa e taksës gjyqësore, 

dhe bazuar në dëshmitë, Përfaqësimi nga projekti për  ndihmë juridike falas e njëjta lirohet 

nga pagesa e taksës gjyqësore për procedurën ankimore. 

 

 

U vendos nga Kolegji i Apelit i DHPGJS-së më 24 qershor   2022. 

 

 

 

Ilmi Bajrami, Gjyqtar kryesues                _______________ 
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