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REPUBLIKA E KOSOVËS / REPUBLIKA KOSOVA 

 
AC-I-20-0142-A0001 

Në çështjen juridike të: 

V N Mitorovicë.  

Paditësja/ankuesja 

Kundër:                                           

Agjencisë Kosovare të Privatizimit(AKP), Rr. “Agim Ramadani” nr. 23, Prishtinë. 

E paditura  

 

Kolegji i Apelit i Dhomës së Posaçme të Gjykatës Supreme të Kosovës për çështje që lidhen 

me Agjencinë Kosovare të Privatizimit (DHPGJSK), i përbërë nga Ilmi Bajrami gjyqtar 

kryesues,  Sabri Halili dhe Mr.sc Sahit Sylejmani gjyqtarë, duke vendosur lidhur me ankesën e 

paditëses të parashtruar kundër Aktgjykimit të Shkallës së parë të DHPGJSK-së C-IV.-13-

0864 të datës 26 maj 2020, pas seancës vendimmarrëse të mbajtur më 29 prill 2021, lëshon 

këtë: 

 

A K T GJ Y K I M 

 

1. Ankesa e paditëses refuzohet si e pa bazuar. 

2. Vërtetohet Aktgjykimi i Shkallës së parë të DHPGJSK-së C-IV.-13-0864, i datës 26 

maj 2020. 

3. Nuk caktohen taksa gjyqësore për këtë procedurë ankimore. 

 

Rrethanat faktike dhe procedurale: 

 

Më 12 korrik 2013 paditësja kishte parashtruar ankesë në DHPGJSK kundër vendimeve të 

Autoritetit të Likuidimit të NSH “T N” e administruar nga AKP(AL i AKP-së) MIT044-0015 dhe 

MIT044-0033 të datës 13 maj 2013. Me këto vendim ishin refuzuar kërkesat e paditëses për 

kompensimin e pagave të pa paguara në shumën prej 4.478,00 euro dhe kërkesa për 
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kompensimin e dëmit për ndërprerje të parakohshme të kontratës së punës në shumën 

1.11,000 euro, gjithsej 5.588,00 euro. Ankuesja pretendon se vendimet e kundërshtuara janë 

të pa bazuar dhe se gabimisht është aplikuar e drejta materiale. Sipas ankueses, ajo ka qenë 

në regjistrin e pagave, andaj ka propozuar që të aprovohet ankesa, të anulohen vendimet e 

kundërshtuara dhe t’i njihet e drejta e pretenduar. 

Sipas arsyetimit të dhënë në vendimin për refuzimin e kërkesës për kompensimin e pagave të 

pa paguara për periudhën 01 tetor 2007 deri në 31 maj 2011, thuhet se parashtruesi nuk ka 

bërë asnjë punë në NSH nga 01 tetor 2007 dhe se para AL të AKP-së nuk është parashtruar 

asnjë dëshmi që paditësja të ketë paraqitur këtë kërkesë para një gjykate apo autoriteti tjetër 

kompetent që nga data 01 tetor 2007. Kjo kërkesë është parashtruar për herë të parë më 08 

gusht 2011 tek AL i AKP-së, andaj si e tillë, konform nenit 608 të Ligjit të Punës së Bashkuar, 

kjo kërkesë është parashkruar. 

Sipas arsyetimit të dhënë në vendimin me të cilin ishte refuzuar kërkesa për dëmshpërblim për 

ndërprerje të parakohshme të kontratës, punëtorja nuk ishte në listën e punëtorëve aktiv të 

NSH-së dhe nuk është pushuar nga puna si pasojë e ndonjë veprimi të ndërmarrë nga AKP, 

siç parashikohet me paragrafin 6.1 apo 6.2 të nenit 40 të Shtojcës së Ligjit mbi AKP-në. Për 

më tepër, sipas AL të AKP-së, edhe vetë paditësja e ka dëshmuar se nuk ka qenë punëtore 

aktive në NSH në kohën e fillimit të procedurës së likuidimit, edhe pse ajo ishte në dispozicion 

të punoj në pajtim me kontratën e punës. 

 

Më 26 maj 2020 Shkalla e parë e DHPGJSK-së kishte marrë Aktgjykimin C-IV.-13-0864 me të 

cilin ankesa e paditëses ishte refuzuar dhe ishin vërtetuar vendimet e kundërshtuara të AL të 

AKP-së. Sipas arsyetimit të dhënë, gjykata nuk mund të vërteton se ankuesja ka përmbushur 

njëri nga kushte e parapara në nenin 6.1 apo 6.2 të Ligjit mbi AKP-në, në mënyrë që të 

gëzonte të drejtën për kompensimin e të ardhurave personale. Gjykata konstaton se nga data 

18 shtator 2007 paditësja ishte në pushim pa pagesë dhe për kohë të pa caktuar, e që 

nënkupton se kushtet e kontratës të punës që ishte lidhur ndërmjet NSH-së dhe ankueses, e 

që përfshijnë edhe pagat nga momenti i lëshimit të vendimit të datës 18 shtator 2007, nuk 

ishin në aplikim. Pos tjerash, ankuesja nuk ka ofruar asnjë dëshmi, fakt apo ndonjë arsyetim 

ligjor që do të argumentonte bazueshmërinë e ankesës, ashtu siç parashihet me nenin 31, 

paragrafi 4 dhe 5 si dhe me nenin 35 paragrafi 2.4 të Ligjit mbi DHPGJSK-në. 

 

Më 08 gusht 2020 paditësja ka parashtruar ankesë kundër këtij aktgjykimi për shkak të 

vërtetimit të gabuar dhe jo të plotë të gjendjes faktike dhe për shkak mohimit të të drejtës 
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ligjore për kompensimin e të ardhurave të pa paguara mujore. Se paditësja kishte qenë 

punëtore e NSH-së nga viti 1981 deri në vitin 1993 kur ajo ishte larguar nga masat e 

dhunshme serbe, këtë nuk e ka mohuar askush. Menjëherë pa luftës shumë punëtor ishin 

kthyer në vendin e punë duke u munduar të bëjnë rivitalizimin e NSH-së.  Për shkak të 

gjendjes në të cilën ndodhej NSH-ja, menaxhmenti i saj shumë punëtorë i dërgonte edhe në 

pushim pa pagesë, e në mesin e tyre ishte edhe paditësja. Ankuesja thekson se tani ajo merr 

një pension prej 90 eurosh dhe është e sëmurë dhe kujdeset për jetimët, pasi që bashkëshorti 

i saj ishte vrarë gjatë luftës. Ankuesja përmend si dëshmi listat e punëtorëve për pagat e 

pranuara dhe Vendimin për pushim të rregullt mjekësor. Ajo shpreson se ankesa do të 

aprovohet dhe do i njihet e drejta për kompensimin e pagave të pa paguara 

 

Më 01 mars 2021 Kolegji i Apelit e ka dërguar këtë ankesë për përgjigje tek AKP. Në 

përgjigjen e saj të datës 12 mars 2021, AKP se ajo qartësisht është deklaruar në mbrojtjen e 

saj ndaj ankesës në shkallë të parë dhe nuk ka asgjë të shtoj më shumë dhe se ankesa duhet 

të refuzohet si e pa bazuar dhe të vërtetohet aktgjykimi i ankimuar. 

 

Arsyetimi i ligjor 

 

Ankesa është 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. 

 

Sipas arsyetimit të dhënë nga Shkalla e parë e DHPGJSK-së në aktgjykimin e kundërshtuar, 

gjykata nuk mund të vërteton se ankuesja ka përmbushur njërin nga kushte e parapara në 

nenin 40, paragrafët 6.1 apo 6.2 të Shtojcës së Ligjit mbi AKP-në, në mënyrë që të gëzonte të 

drejtën për kompensimin e të ardhurave personale. Gjykata konstaton se nga data 18 shtator 

2007 paditësja ishte në pushim pa pagesë dhe për kohë të pa caktuar, e që nënkupton se 

kushtet e kontratës të punës që ishte lidhur ndërmjet NSH-së dhe ankueses, e që përfshijnë 

edhe pagat nga momenti i lëshimit të vendimit të datës 18 shtator 2007, nuk ishin në aplikim. 

Pos tjerash, ankuesja nuk ka ofruar asnjë dëshmi, fakt apo ndonjë arsyetim ligjor që do të 

argumentonte bazueshmërinë e ankesës, ashtu siç parashihet me nenin 31, paragrafi 4 dhe 5 

si dhe me nenin 35 paragrafi 2.4 të Ligjit mbi DHPGJSK-në. 
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Ankuesja theksoi se kishte qenë punëtore e NSH-së nga viti 1981 deri në vitin 1993 kur ajo 

ishte larguar nga masat e dhunshme serbe, këtë nuk e ka mohuar askush. Menjëherë pa 

luftës shumë punëtor ishin kthyer në vendin e punë duke u munduar të bëjnë rivitalizimin e 

NSH-së.  Për shkak të gjendjes në të cilën ndodhej NSH-ja, menaxhmenti i saj shumë 

punëtorë i dërgonte edhe në pushim pa pagesë, e në mesin e tyre ishte edhe paditësja. 

Ankuesja përmend si dëshmi listat e punëtorëve për pagat e pranuara dhe Vendimin për 

pushim të rregullt mjekësor.  

 

Bazuar në pretendimet ankimore të paditëses, aktgjykimin e ankimuar dhe provat në shkresat 

e lëndës, Kolegji i Apelit gjeti se paditësja ka prezantuar dëshmi të bollshme që dëshmojnë se 

ajo ishte në marrdhënie pune në këtë NSH si: Kontratën e punës nr. 465 të datës 03 janar 

2002, Aktvendimin për shfrytëzimin e pushimit vjetor nr. 465 të datës 21 korrik 2004 dhe listat 

e pagave  me nënshkrimet e punëtorëve, në mesin e tyre edhe paditëses për muajt mars prill 

2010, ku shihet se të gjithë punëtorët merrnin pagë lineare prej 80 eurove. 

AL i AKP-së, e më pas edhe Shkalla e parë e DHPGJSK-së nuk ka vepruar drejtë kur i ka 

injoruar këto fakte vendimtare, duke e konsideruar kërkesën për paga të pa paguara si të 

parashkruar, konform nenit 608 të Ligjit të Punës së Bashkuar.  

Fillimisht, në arsyetimin e saj për refuzimin e kësaj kërkese, AL i AKP-së thekson: 

Parashtruesi nuk ka bërë asnjë punë në NSH nga 01 tetor 2007 dhe se para AL të AKP-së 

nuk është parashtruar asnjë dëshmi që paditësja të ketë paraqitur këtë kërkesë para një 

gjykate apo autoriteti tjetër kompetent që nga data 01 tetor 2007. Kjo kërkesë është 

parashtruar për herë të parë më 08 gusht 2011 tek AL i AKP-së. 

Dëshmitë në shkresat e lëndës e demantojnë këtë konstatim të AL të AKP-së sepse kërkesa e 

paditëses është për periudhën 01 tetor 2007 deri në 31 maj 2011, që do të thotë se me rastin 

e parashtrimit të kërkesës para AL të AKP-së në gusht 2011, nuk ka asnjë mundësi që të jetë 

parashkruar e gjithë kërkesa. 

Meqenëse kërkesa për paga të pa paguara është në shumën prej 4.478,00  euro, nuk ka 

dëshmi të qarta për lartësinë e pagës mujore, edhe pse për vitin 2010 ajo duket të jetë 80 

euro. Kjo duhet të qartësohet në rigjykim të kësaj kërkese nga Shkalla e parë e DHPGJSK-së.  

Shkalla e parë e DHPGJSK-së kishte konstatuar se nga data 18 shtator 2007 paditësja ishte 

në pushim pa pagesë dhe për kohë të pa caktuar, e që nënkupton se kushtet e kontratës të 

punës që ishte lidhur ndërmjet NSH-së dhe ankueses, e që përfshijnë edhe pagat nga 

momenti i lëshimit të vendimit të datës 18 shtator 2007, nuk ishin në aplikim. Ky konstatim i 

shkallës së parë është në kundërshtim me provat që gjendjen në shkresat e lëndës, pasi që 
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nga listat e pagave për muajin mars dhe prill 2010 është e qartë se ankuesja ishte në këto 

lista.  

Sa i përket refuzimit të kërkesës për kompensimin për shkak të shkëputjes së marrëdhënies 

së punës, edhe AL i AKP-së por edhe gjykata ka konstatuar se nuk mund të vërtetoj se 

ankuesja ka përmbushur njërin nga kushtet e parapara në nenin 40, paragrafët 6.1 apo 6.2 të 

Shtojcës së Ligjit mbi AKP-në, në mënyrë që të gëzonte të drejtën për kompensimin e të 

ardhurave personale.  

As me këtë konstatim të Shkallës së parë gjegjësisht të AL të AKP-së nuk mund të pajtohet 

Kolegji i Apelit, pasi që nga dëshmitë e ofruara, është e qartë se ankuesja kishte një kontratë 

pune, kishte edhe vendim për pushim vjetor, madje edhe dëshmi për pagat në vitin 2010, por 

nuk ka asnjë venim që t’i jetë ndërprerë ndonjëherë marrëdhënia e punës ankueses, andaj ajo 

konsiderohet të ketë qenë në marrëdhënie pune në kohën e privatizimit dhe si pasojë e këtij 

privatizimi edhe në mënyrë të heshtur është ndërprerë marrëdhënia e saj e punës. 

 

Për këto arsye të dhëna si më lartë, ankesa e paditëses është e bazuar, ndërsa ndryshohet 

aktgjykimi i ankimuar si i pa drejtë dhe i pa bazuar në ligj. Si rrjedhojë, lënda dërgohet në 

rigjykim në Shkallë të parë të DHPGJSK-së tek i njëjti gjyqtar. 

 

Nga ajo që u tha më sipër, u vendos si në dispozitiv të këtij aktgjykimi.  

 

Taksat gjyqësore 

 

Pasi që paditësja/ankuesja e ka paguar taksën gjyqësore në shkallë të dytë, ajo nuk ngarkohet 

me taksë gjyqësore shtesë.  

 

Vendosur nga Kolegji i Apelit i DHPGJS-së, më 29 prill 2021. 

 

Ilmi Bajrami, Gjyqtar kryesues  ____________________ 
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