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REPUBLIKA E KOSOVËS / REPUBLIKA KOSOVA 

 
AC-I-20-0259-A0001 

Në çështjen juridike të: 

F O Prishtinë, i përfaqësuar nga av  H  P  Prishtinë.  

Paditësi/ankuesi 

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 

paditësit të parashtruar kundër Aktgjykimit të Shkallës së parë të DHPGJSK-së C-IV.-17-0345 

të datës 10 mars 2020, pas seancës vendimmarrëse të mbajtur më 03 qershor 2021, lëshon 

këtë: 

 

A K T GJ Y K I M 

 

1. Ankesa e paditësit refuzohet si e pa bazuar. 

2. Vërtetohet Aktgjykimi i Shkallës së parë të DHPGJSK-së, C-IV.-17-0345 të datës 

10 mars 2020. 

3. Nuk caktohen taksa gjyqësore për këtë procedurë ankimore. 

 

Rrethanat faktike dhe procedurale: 

Më 03 korrik 2017 paditësja kishte parashtruar ankesë në DHPGJSK kundër Vendimit të 

Autoritetit të Likuidimit të NSH-së “R” e administruar nga AKP(AL i AKP-së) PRN0142-0514 të 

datës 22 qershor 2017, për shkak të të gjitha arsyeve ankimore. Me vendimin e kundërshtuar 

ishte refuzuar kërkesa e paditësit për kompensimin e shumës prej 1.125,00 euro euro për tri 
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paga të pa paguara për shkak të largimit nga puna për një periudhë të pa përcaktuar kohore, 

për shkak se kërkesa ishte parashkruar konform nenit 608 të Ligjit të Punës së Bashkuar. 

Kërkesa është dorëzuar brenda afatit për dorëzimin e kërkesave tek AL i AKP-së, e ky fakt 

është konstatuar edhe nga AKP në vendimin e ankimuar, thekson ankuesi. Ankuesi 

konsideron se qëndrimi juridik i AL të AKP-së se kërkesa është parashkruar, është i pa 

qëndrueshëm. Likuidimi i NSH-së ka filluar më 22 shkurt 2017, ndërsa AKP me parashtresën  

nr. 16082/2017 të datës 14 mars 2017 që i është drejtuar NSH-së thekson: “Përkundër faktit 

se ju më parë keni njoftuar agjencinë lidhur me pretendimin tuaj, ju përsëri duhet të 

parashtroni kërkesën lidhur me pretendimin tuaj pasi që tani kanë filluar procedura te likuidimit 

për këtë ndërmarrje”. Kjo dëshmon se AKP ka qenë e njoftuar me kohë për kërkesat tona, por 

ka kërkuar që edhe një herë të përsëriten brenda afatit të likuidimit. Në pajtim me këtë njoftim 

është parashtruar, brenda afatit për dorëzimin e kërkesave. Ankuesi mendon se vendimi i 

ankimuar është kontradiktor për faktin se thuhet që, “kërkesa është dorëzuar brenda afatit për 

dorëzimin e kërkesave”, e në të njëjtin vendim thuhet se kërkuesi nuk ishte punëtor në 

momentin e likuidimit e as marrëdhënia e tij e punës nuk u shkëput si pasojë e futjes në 

likuidim të NSH-së. Sipas ankuesit, pasi që nuk ka një vendim për shkëputjen e marrëdhënies 

së punës, kjo dëshmon se ankuesit nuk i është ndërprerë marrëdhënia e punës deri në futjen 

në likuidim të NSH-së. Ankuesi thekson se bazuar në nenin 40.1.6.1 të Shtojcës së Ligjit mbi 

AKP-në, tri pagat e pa paguara të punonjësve janë kërkesa prioritare dhe si të tillas kanë 

prioritet më të lartë, andaj këto duhet paguar secilit punëtor. Duke u bazuar në këto fakte dhe 

arsye, ankuesi propozon që të aprovohet ankesa, të shfuqizohet vendimi i kundërshtuar i AL të 

AKP-së, të obligohet e paditura që në emër të tri pagave të pa paguara për shkak të largimit 

nga puna, t’i paguaj paditësit shumën prej 1.125,00 euro dhe të obligohet e paditura që të 

paguaj shpenzimet gjyqësore. 

 

Në mbrojtjen e saj ndaj ankesës, të parashtruar më 21 gusht 2017 AKP i kundërshton të gjitha 

pretendimet ankimore të paditësit si të pa bazuara. AKP qëndron pranë të gjitha arsyeve dhe 

argumenteve të dhëna në vendimin e AL të AKP-së me të cilin ishte refuzuar kërkesa e 

paditëses.  

 

Më 10 mars 2020, Shkalla e Parë e DHPGJSK-së kishte marrë Aktgjykimin C-IV.-17-0345 me 

të cilin ishte refuzuar ankesa e paditësit dhe ishte vërtetuar vendimi i kundërshtuar i AL të 

AKP-së si i drejtë dhe i bazuar në ligj. Sipas arsyetimit në këtë aktgjykim, afati për dorëzimin e 

kërkesës për pagat e pa paguara në rastin konkret ka skaduar në muajin mars 2005. Paditësi 
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këtë kërkesë nuk e kishte dorëzuar më parë në ndonjë gjykatë apo organ tjetër kompetent, 

ndërsa afati i parashkrimit në këtë rast kishte filluar të rrjedh nga muaji mars i vitit 2002. 

Konform nenit 608 të Ligjit të Punës së Bashkuar, afati i parashkrimit për kërkesa të tilla është 

3 vjet. Edhe sipas nenit 137 të LMD-së nga viti 1978 ky afat është 3 vjeçar. Pasi që nuk janë 

prezantuar dëshmi që ky afat të jetë ndërprerë, kërkesa refuzohet në tërësi si e pa bazuar. 

 

Më 12 gusht 2020, paditësi ka parashtruar ankesë ndaj këtij aktgjykimi për shkak të të gjitha 

arsyeve ankimore. Ankuesi i kundërshton gjetjet dhe konstatimet e dhëna në këtë aktgjykim 

dhe pretendon se janë bërë shkelje thelbësore të dispozitave të procedurës. Ankuesi 

pretendon se me anë të njoftimit (“Letër kreditorit”) nr.16082 të datës 14 mars 2017, e paditura 

e ka njoftuar paditësin se, mbetet në përgjegjësinë e të paditurës për tu marrë me pagat e pa 

paguara e të cilat do të shqyrtohen në procedurë të likuidimit. 

Sipas ankuesit, Shkalla e parë gabimisht ka zbatuar të drejtën materiale, gjegjësisht nenin 608 

të Ligjit të Punës së Bashkuar sepse ky ligj është ligj i përgjithshëm dh i njëjti ishte shfuqizuar 

me hyrjen në fuqi të Ligjit mbi Ndërmarrjet. Ankuesi thekson se procedurën e likuidimit e 

rregullon Ligji i AKP-së si ligj special i cili ka fuqi juridike më të lartë në krahasim me Ligjin e 

Punës së Bashkuar. 

Ankuesi propozon që të aprovohet ankesa si e bazuar, të anulohet aktgjykimi i ankimuar dhe 

lënda të kthehet në rigjykim, apo të aprovohet kërkesa në tërësi. Ankuesja gjithashtu propozon 

që të detyrohet e paditura që të paguaj shpenzimet gjyqësore në shumën e përgjithshme prej 

352 euro. 

 

Më 14 maj 2021 Kolegji i Apelit këtë ankesë ia ka dërguar AKP-së për përgjigje. Në përgjigjen 

e saj të datës 28 maj 2021, AKP thekson se argumentet e saj i ka dhënë në përgjigje ndaj 

ankesës në shkallë të parë dhe nuk ka nevojë të përsëriten argumentet e njëjta. Ajo propozon 

që të refuzohet ankesa dhe të vërtetohet aktgjykimi i ankimuar si i drejtë dhe i bazuar në ligj. 

 

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. 
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Me aktgjykimin e ankimuar Shkalla e parë e DHPGJSK-së e kishte refuzuar ankesën e 

paditësit me arsyetimin se, afati për dorëzimin e kërkesës për pagat e pa paguara në rastin 

konkret ka skaduar në muajin mars 2005. Paditësi këtë kërkesë nuk e kishte dorëzuar më 

parë në ndonjë gjykatë apo organ tjetër kompetent, ndërsa afati i parashkrimit në këtë rast 

kishte filluar të rrjedh nga muaji mars i vitit 2002. Konform nenit 608 të Ligjit të Punës së 

Bashkuar, afati i parashkrimit për kërkesa të tilla është 3 vjet. Edhe sipas nenit 137 të LMD-së 

nga viti 1978 ky afat është 3 vjeçar. Pasi që nuk janë prezantuar dëshmi që ky afat të jetë 

ndërprerë, kërkesa refuzohet në tërësi si e pa bazuar  

 

Ankuesi pretendon se me anë të një njoftimi të datës 14 mars 2017, e paditura e ka njoftuar 

paditësin se është në dijeni për kërkesën fillestare, por kërkon që të parashtrohet edhe një 

herë, dhe paditësi e ka bërë një gjë të tillë. Sipas paditësi, Shkalla e parë gabimisht ka zbatuar 

të drejtën materiale, gjegjësisht nenin 608 të Ligjit të Punës së Bashkuar sepse ky ligj është 

ligj i përgjithshëm dhe i njëjti ishte shfuqizuar me hyrjen në fuqi të Ligjit mbi Ndërmarrjet.  

 

Kolegji i Apelit konsideron se ankesa e paditësit nuk është e bazuar. Paditësi i referohet një 

njoftimi të AKP-së të datës 14 mars 2017 ku thuhet se, “përkundër faktit se ju më parë e keni 

njoftuar Agjencinë lidhur me pretendimin tuaj, ju përsëri duhet të parashtroni kërkesën lidhur 

me pretenimet tuaja, pasi që tani ka filluar procedura e likuidimit për këtë ndërmarrje”. 

Kolegji i Apelit e ka pasur parasysh këtë pretendim, por ka gjetur se ky njoftim është i 

bashkangjitur në shkresat e lëndës, por nuk është në emër të paditësit. 

 

Ankuesi pretendon se Shkalla e parë e DHPGJSK-së gabimisht e ka mbështetur aktgjykimin 

në dispozitën e nenit 608 të Ligjit të Punës së Bashkuar, sepse ky ligj ishte shfuqizuar me 

Ligjin mbi Ndërmarrjet. As ky pretendim ankimor nuk është i bazuar, për faktin se në 

aktgjykimin e ankimuar është thënë se këtë afat prej 3 vjetësh e parasheh edhe nenin 137 i 

LMD-së i vitit 1978. Kjo do të thotë se Shkalla e parë e DHPGJSK-së e ka aplikuar LMD-në 

ndërsa nenin 608 e përmend në aspektin komparativ. Nuk janë ofruar dëshmi të tjera në të 

cilat do të bazohej pretendimi ankimor i paditësit, gjegjëisht nuk janë ofruar dëshmi për ndaljen 

e rrjedhës së parashkrimit për kërkesën e pretenduar.  

 

 

Kolegji i Apelit ka shqyrtuar edhe kërkesën e paditësit për kompensimin e shpenzimeve 

gjyqësore në shumën prej 352 euro. Në bazë të nenit 11 lidhur me nenin 62.2 të LDHPGJSK-
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së, pala paditëse që e ka humbur këtë kontest obligohet që palës tjetër t’ia paguaj shpenzimet 

procedurale. Meqenëse pala tjetër nuk ka kërkuar kompensimin e këtyre shpenzimeve, 

konform nenit 450 të LPK-së, secila palë vetë i bartë shpenzimet që i ka shkaktuar me 

veprimet e veta procedurale.  

 

Për këto arsye të dhëna si më lartë, ankesa e paditësit refuzohet si e pa bazuar, ndërsa 

vërtetohet aktgjykimi i ankimuar si i drejtë dhe i bazuar në ligj, me ndryshimin e arsyetimit të 

dhënë nga Kolegji i Apelit. 

 

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

 

Taksat gjyqësore 

 

Pasi që paditësi/ankuesi tashmë e ka paguar taksën gjyqësore në emër të ankesës së 

parashtruar, ai nuk ngarkohet me taksë gjyqësore shtesë. 

 

Vendosur nga Kolegji i Apelit i DHPGJS-së, më 03 qershor 2021. 

 

Ilmi Bajrami, Gjyqtar kryesues  ____________________ 
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