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REPUBLIKA E KOSOVËS / REPUBLIKA KOSOVA 

 
AC-I-20-0284-A0001 

Në çështjen juridike të: 

R B Podujevë, i përfaqësuar nga av B I 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 (DHPGJS), bazuar në Vendimin e Këshillit Gjyqësor të 

Kosovës nr.197/2018 të datës 30 nëntor 2018,  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 Shkallë së parë të DHPGJS-së C-IV.-13-1133, të datës 30 

korrik 2020, pas seancës vendimmarrëse të mbajtur më 02 korrik 2021, lëshon këtë: 

 

A K T GJ Y K I M 

 

1. Ankesa e paditësit është e bazuar. 

2. Ndryshohet Aktgjykimi i Shkallës së parë i DHPGJSK-së C-IV.-13-1133 i datës 30 

korrik 2020 dhe Vendimi i AL të AKP-së PRN0105-0011 i datës 06 qershor 2013. 

3. Obligohet AKP që paditësit R B t’ia paguaj shumën prej 540.00 euro në emër të 

për pagave të papaguara, 10 për qind të kësaj shume, në emër të interesit ligjor 

në vlerën prej 45,00 euro dhe shpenzimet gjyqësore në shumën prej 104,00 euro, 

në proces të likuidimit sipas prioriteteve të përcaktuara me ligj. 

4. Nuk caktohen taksa gjyqësore për këtë procedurë ankimore. 

 

Rrethanat faktike dhe procedurale: 

http://sq.wikipedia.org/wiki/Skeda:Coat_of_arms_of_Kosovo.svg
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Më 04 korrik 2013 paditësi kishte parashtruar ankesë në DHPGJSK kundër Vendimit të AL të 

AKP-së të NSH “D” e administruar nga AKP(AL i AKP-së) PRN105-0011 të datës 06 qershor 

2013. Me këtë vendim ishte refuzuar si e pa vlefshme kërkesa e paditësit për kompensimin e 

pagave të pa paguara në shumën prej 540.00 euro. Ali AKP-së kishte arsyetuar se kërkesa e 

parashtruar është parashkruar konform nenit 608 të Ligjit të Punës së Bashkuar, pasi që ajo 

nuk ishte parashtruar brenda 3 vitesh tek ndonjë gjykatë apo organ tjetër kompetent. 

 

Paditësi e arsyetohet se ai është një person i pa shkollë, ndërsa rregullimin e dokumenteve 

për punëtorët e kishte marrë përsipër organizata. Ai thekson se nuk nëse ka diku në botë që të 

vjetërsohen mjetet finaciare, apo djersa e punëtorit, ndësa në këtë situatë ai vetëm ka pritur që 

organizata ta paguaj djersën e tij. 

 

Në përgjigjen e saj  të datës 24 prill 2014, AKP i kundërshton pretendimet ankimore të 

paditësit dhe propozon që ankesa të refuzohet dhe të vërtetohet vendimi i kundërshtuar i AL të 

AKP-së si i drejtë dhe i bazuar në ligj. 

 

Më 30 korrik 2020 Shkalla e parë e DHPGJSK-së kishte marrë Aktgjykimin C-IV.-13-1133 me 

të cilin ishte refuzuar ankesa dhe ishte vërtetuar Vendimi i ankimuar i AL të AKP-së. 

Shkalla e parë ka arsyetuar se si datë e fillimit të rrjedhës së parashkrimit është marrë muaji 

mars 2006, kur është ndërprerë pagesa e pagës për paditësin nga NSH. Nuk ka dëshmi që kjo 

kërkesë të jetë parashtruar brenda 3 vitesh në ndonjë gjykatë apo organ tjetër kompetent, nga 

momenti kur prtendohet të ketë lindur detyrimi. Kjo kërkesë është parashkruar në muajin mars 

2009, ndërsa kërkesa është parashtruar për herë të para para AL të AKP-së më 30 nëntor 

2010. 

Konform nenit 608 të Ligjit të Punës së Bashkuar, por edhe të nenit 137 të LMD-së nga viti 

1978, kërkesat e tilla parashkruhen brenda 3 vitesh. Konform nenit 7, paragrafit 1 të LPK-së, 

barra e të provuarit bie mbi paditësin dhe në këtë rast paditësi nuk ka ofruar dëshmi që 

dëshmojnë se ky afat është ndërprerë me ndonjë veprim juridik të paditësit. 

 

Më 21 gusht 2020 paditësi kishte parashtruar ankesë kundër këtij aktgjykimi për shkak të të 

gjitha arsyeve ankimore. 

Sipas ankuesit, e paditura nuk e ka kontestuar faktin se paditësi ishte punëtor i kësaj NSH-je, 

por nuk e ka kundërshtuar as borxhin dhe lartësinë e pagës. Sipas ankuesit, më 17 nëntor 

2006, paditësi është njoftuar nga AKM për ndërprerje të marrdhënies së punës, ku ndër të 
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tjera thuhet se: “shumat-pagat që u janë mbetur borxh sipas kontratës suaj të punësimit me 

punëdhënësin, do të mbesin përgjegjësi e punëdhënësit dhe kërkesat e tilla do të shqyrtohen 

në proces të likuidimit dhe ju do të kontaktoheni kur të fillojnë këto procedura”. Paditësi i është 

përmbajtur këtij udhëzimi dhe me fillimin e procesit të likuidimit, brenda afatit të paraparë e ka 

bërë kërkesën para AL të AKP-së. 

Ankuesi i kundërshton arsyetimin e gjykatës me aktgjykimin e ankimuar se kërkesa është 

parashkruar konform nenit 608 të Ligjit të Punës së Bashkuar(LPB), pasi që ai ligj ishte 

shfuqizuar me Ligjin mbi Ndërmarrjet, ndërsa që nga hyrja në fuqi e Ligjit të Punës në vitin 

2010, të gjitha dispozita e këtyre ligjeve janë shfuqizuar. Ankuesi gjithashtu e kundërshton 

arsyetimin e aktgjykimit të Shkallës së parë me faktin se ajo e gjen edhe një bazë tjetër 

juridike për refuzimin e ankesës, e nuk merret vetëm me bazën që e kishte aplikuar AL i AKP-

së, që ishte neni 608 i LPB-së i cili nuk ishte në fuqi në momentin e marrjes së vendimit nga 

AL i AKP-së. 

Ankuesi pretendon se me aktgjykimin e kundërshtuar fare nuk është marrë në shqyrtim prova 

kryesore, Letëpezullimi i lëshuar nga AKM më 17 nëntor 2006, andaj Kolegji i Apelit ka dëshmi 

të mjaftueshme që ta anuloj aktgjykimin e ankimuar dhe ta aprovoj kërkesën e paditësit. 

Ankuesi propozon që të aprovohet ankesa në tërësi si e bazuar, të anulohet aktgjykimi i 

ankimuar dhe lënda të kthehet në rigjykim, ose të ndryshohet aktgjykimi i ankimuar dhe të 

aprovohet kërkesa në tërësi. Ankuesi propozon që të detyrohet e paditura që të paguaj 

kamatën në shumën prej 459.00 euro dhe të detyrohet e paditura që të bëjë kompensimin e 

shpenzimeve gjyqësore në shumën prej 520 euro. 

 

Më 14 majl 2021 Kolegji i Apelit këtë ankesë e ka dërguar tek AKP për përgjigje. Në përgjigjen 

e saj të datës 28 maj 2021 AKP i kundërshton pretendimet ankimore të paditësit si të pa 

bazuar dhe propozon që ankesa të refuzohet dhe të vërtetohet aktgjykimi i ankimuar si i drejtë 

dhe i bazuar në ligj. 

 

Arsyetimi ligjor 

Ankesa 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. 
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Shkalla e parë në aktgjykimin e ankimuar ka arsyetuar se si datë e fillimit të rrjedhës së 

parashkrimit është marrë muaji mars 2006, kur është ndërprerë pagesa e pagës për paditësin 

nga NSH. Nuk ka dëshmi që kjo kërkesë të jetë parashtruar brenda 3 vitesh në ndonjë gjykatë 

apo organ tjetër kompetent, nga momenti kur pretendohet të ketë lindur detyrimi. Kjo kërkesë 

është parashkruar në muajin mars 2009, ndërsa kërkesa është parashtruar për herë të para 

para AL të AKP-së më 30 nëntor 2010.  

 

Sipas ankuesit, më 17 nëntor 2006, paditësi është njoftuar nga AKM për ndërprerje të 

marrdhënies së punës, ku ndër të tjera thuhet se: “shumat-pagat që u janë mbetur borxh sipas 

kontratës suaj të punësimit me punëdhënësin, do të mbesin përgjegjësi e punëdhënësit dhe 

kërkesat e tilla do të shqyrtohen në proces të likuidimit dhe ju do të kontaktoheni kur të fillojnë 

këto procedura”. Paditësi i është përmbajtur këtij udhëzimi dhe me fillimin e procesit të 

likuidimit, brenda afatit të paraparë e ka bërë kërkesën para AL të AKP-së. Ankuesi pretendon 

se fare nuk është marrë në shqyrtim prova kryesore, Letëpezullimi i lëshuar nga AKM më 17 

nëntor 2006. 

Ankuesi i kundërshton zbatimin e 608 të LPB-së, pasi që ai ligj ishte shfuqizuar me Ligjin mbi 

Ndërmarrjet, ndërsa që nga hyrja në fuqi e Ligjit të Punës në vitin 2010, të gjitha dispozita e 

këtyre ligjeve janë shfuqizuar. Ai gjithashtu pretendon se Shkalla e parë pa të drejtë ka gjetur 

një bazë tjetër juridike për refuzimin e ankesës, e nuk është marrë vetëm me bazën që e 

kishte aplikuar AL i AKP-së, që ishte neni 608 i LPB-së. 

Ankuesi edhe në ankesën para Kolegjit të Apelit i referohet Letërpezullimit të datës 17 nëntor 

2006 të dërguar nga AKM me të cilin njoftohet paditësi se si rezultat i privatizimit të NSH-së 

marrdhënia e tij e punës ndërpritet, ndërsa shuma e mbetura borxh do të jenë në përgjegjësi 

të punëdhënësit, e që do të trajtohen ë proces të likuidimit. 

Ankuesi sërish i referohet Aktgjykimit të Kolegjit të Apelit të DHPGJSK-së AC-I.-14-0323-

A0001, me të ashtuquajturin rasti i S B. Sipas ankueses, Kolegji i Apelit kishte vërtetuar se 

letëpezullimi i lëshuar nga AKM/AKP është njohje e detyrimit ndaj kreditorëve dhe nuk mund 

të ketë parashkrim 

 

Kolegji i Apelit të DHPGJSK-së pasi që ka shqyrtuar pretendimet ankimore të paditësit ka 

ardhë në përfundim se ankesa është e bazuar. 

 

Konform nenit 70 të LDHPGJSK-së dhe për hirë të arritjes së drejtësisë, Kolegji i Apelit e 

pranon Letërpezullimin e datës 17 nëntor 2006 e dërguar nga AKM në emër të paditësit si 
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provë të parashtruar para Kolegjit të Apelit të DHPGJSK-së. Kjo edhe për faktin se me rastin e 

parashtrimit të ankesës fillestare, paditësi nuk ishte i përfaqësuar nga një avokat. Ky 

letërpezullim është një provë vendimtare në njohjen e të drejtës së paditësit për kompensimin 

për paga të pa paguara. Paditësi në momentin e pranimit të kësaj prove nga AKM ka pasur një 

pritshmëri të arsyeshme se kërkesa e tij është në përgjegjësinë e NSH-në në proces të 

likuidimit, ashtu siç ishte udhëzuar me këtë letërpezullim. Në momentin e fillimit të këtij procesi 

të likuidimit, në afatin e paraparë paditësi kishte bërë kërkesën e tij dhe pa të drejtë AL i AKP-

së e kishte refuzuar.  

 

Shkalla e parë e DHPGJSK-së kishte marrë aktgjykimin e ankimuar duke e refuzuar ankesën 

e paditësit si të pa bazuar, pasi që kërkesa ishte parashkruar. Në fakt, Shkalla e parë me të 

drejtë kishte vendosur në këtë mënyrë, sepse paditësi nuk e kishte prezantuar letëpezullimin, 

andaj në mungesë të kësaj prove, Shkalla e parë me të drejtë e kishte refuzuar kërkesën e 

paditësit.  

Megjithatë, kjo dëshmi është prezantuar në fazën e ankesës në shkallë të dytë dhe në mënyrë 

që të arrihet drejtësia ndaj palëve, konform nenit 70 të LDHPGJSK-së, Kolegji i Apelit të 

DHPGJSK-së e pranoon këtë provë. Rrjedhimisht e ndryshon Aktgjykimin e Shkallës së parë 

të DHPGJSK-së C-IV.-13-1133 të datës 30 korrik 2020 dhe Vendimin e AL të AKP-së 

PRN0105-0011 të datës 06 qershor 2013. Obligohet AKP që paditësit R B t’ia paguaj shumën 

prej 540.00 euro në emër të për pagave të papaguara, 10 për qind të kësaj shume në emër të 

interesit ligjor në vlerën prej 45,00 euro dhe shpenzimet gjyqësore në shumën prej 104,00 

euro, në proces të likuidimit sipas prioriteteve të përcaktuara me ligj. 

 

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

 

Taksat gjyqësore 

 

Pasi që shuma e kërkuar me padi është 540.00 euro, konform nenit 13.3 të Udhëzimit 

Administrativ nr. 01/2017 për Unifikimin e Taksave Gjyqësore të nxjerrë nga Këshilli Gjyqësor i 

Kosovës, ankuesi nuk ngarkohet me taksë gjyqësore. 

 

Vendosur nga Kolegji i Apelit i DHPGJS-së, më 02 korrik 2021. 

 

Ilmi Bajrami, Gjyqtar kryesues  ____________________ 
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