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REPUBLIKA E KOSOVËS / REPUBLIKA KOSOVA 

 
AC-I.-20-0612-A0001 

Në çështjen juridike të: 

S G, e përfaqësuar nga avokati Bejtush Isufi, rr. “Fehmi Agani” ndërtesa nr. 138, kati III- 

Prishtinë.  

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.-14-

7115 të datës 06 dhjetor 2020, pas seancës vendimmarrëse të mbajtur më 25 nëntor 2021, 

lëshon këtë: 

 

A K T GJ Y K I M 

 

1. Ankesa e paditëses është e bazuar. 

2. Ndryshohet Aktgjykimi i Shkallës së parë të DHPGJSK-së C-IV.-14-7115 i datës 

16 dhjetor 2020 dhe Vendimi i AL të AKP-së GJI097-0220 i datës 15 tetor 2014. 

3. Obligohet AKP që paditëses S G t’i bëjë kompensimin e shumës prej 4.290,00 

euro në emër të pagave të pa paguara për periudhën kohore nga viti 2005 deri 

më 27 maj 2008, në emër të interesit ligjor shumën prej 429.00 euro(10%), në 

emër të përfaqësimit shumën prej 208.00 euro dhe në emër të taksës gjyqësore 

shumën prej 40 euro, në procedurë të likuidimit sipas prioriteteve të përcaktuara 

me ligj. 

4. Nuk caktohen taksa gjyqësore për këtë procedurë ankimore. 
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Rrethanat faktike dhe procedurale: 

Më 21 nëntor 2014 paditësja kishte parashtruar ankesë në DHPGJSK kundër Vendimit të 

Autoritetit të Likuidimit të NSH-së “Tregtia”-Ferizaj, e administruar nga AKP(AL i AKP-së) 

GJI097-0220 të datës 15 tetor 2014. Me vendimin e kundërshtuar ishte refuzuar kërkesa e 

paditëses për kompensimin e shumës prej 4.290,00 euro për paga të pa paguara për 

periudhën kohore nga viti 2005 deri më 27 maj 2008. AL i AKP-së kishte arsyetuar se më 05 

shtator 2014 është kërkuar nga ish-drejtori i NSH-së, nga kryetari dhe një anëtari të Bordit dhe 

kërkohej nga ata që të dorëzojnë tek AL i AKP-së Statutin e NSH-së, që kishte hyrë në fuqi  

nga viti 2006-2013, dëshmi mbi zgjedhjen dhe ekzistencën e Këshillit të punëtorëve si dhe 

listën e anëtarëve aktiv deri në dhjetor 2013, bazën ligjore ose statusore të funksionimit të 

Bordit të NSH-së, procesverbalin e zgjedhjes së Bordit të NSH-së, dëshmi mbi kompetencat e 

këtij Bordi, dëshmi se ishte ndërmarr ndonjë veprim ligjor lidhur me këtë kërkesë, çdo dëshmi 

tjetër në mbështetje të kërkesës. 

Subjekteve që u është dërguar kërkesa janë përgjigjur individualisht më 18 shtator 2014 dhe 

janë deklaruar se dëshmitë e kërkuara(Statuti i NSH-së, Fletorja e procesverbaleve dhe aktet 

tjera normative) gjenden në posedim të AL të AKP-së sepse të njëjtat janë dorëzuar me fillimin 

e procesit të likuidimit, që do të thotë se asnjë nga dëshmitë e kërkuara nuk janë dorëzuar. 

Pasi që ka shqyrtuar kërkesën e paditëses, AL i AKP-së ka ardhur në përfundim se kërkesa 

është parashkruar konform nenit 608 të Ligjit të Punës së Bashkuar(LPB), pasi që nuk është 

dorëzuar brenda 3 vjetësh në ndonjë gjykatë apo organ tjetër kompetent, që do të thotë 3 vite 

nga viti 2005. 

Ankuesja pretendon se ky konstatim i AL të AKP-së është në kundërshtim me gjendjen faktike 

dhe me dispozitat ligjore, duke listuar faktet, ligjet dhe rregulloret që e dëshmojnë këtë 

konstatim. Sipas ankueses, më 13 dhjetor 2013 Bordi Drejtues i NSH-së kishte nxjerr 

Vendimin nr. 20, me të cilin të gjithë punëtorëve të kësaj NSH-je ua pranon borxhin e mbetur 

për paga të pa paguara. 

Ankuesja gjithashtu e kundërshton zbatimin e nenit 608 të LPB-së, pasi që ai ishte shfuqizuar 

që nga viti 1989. 

Ankuesja propozon që të aprovohet ankesa, të anulohet vendimi i kundërshtuar i AL të AKP-

së dhe të obligohet AL i AKP-së që ankueses t’ia paguaj shumën e pretenduar si dhe 

shpenzimet gjyqësore. 
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Në mbrojtjen e saj ndaj ankesës, të parashtruar më 23 tetor 2020 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 16 dhjetor 2020, Shkalla e Parë e DHPGJSK-së kishte marrë Aktgjykimin C-IV.-14-7115 

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, kërkesa është 

parashkruar konform nenit 608 të LPB-së dhe nenit 372 paragrafi 1 të LMD-së nga viti 1978, 

pasi që kërkesat që rrjedhin nga marrëdhënia e punës parashkruhen brenda 3 vitesh nga dita 

kur pretendohet të ketë lindur detyrimi. Sipas arsyetimit të dhënë, ankuesja kërkesën për paga 

të pa paguara në shumën e pretenduar e ka parashtruar për herë të parë më 04 shkurt 2014. 

E drejta për të parashtruar kërkesën e saj ka filluar të rrjedh nga data 27 maj 2008 dhe 

rrjedhimisht afati i parashkrimit ka arritur në muajin qershor 2011. 

 

Më 23 dhjetor 2020, paditësja/ankuesja kishte parashtruar ankesë ndaj këtij aktgjykimi për 

shkak të të gjitha arsyeve ankimore.  

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

lënda të kthehet në rigjykim dhe ta detyroj të paditurën që të paguaj borxhin kryesor prej 

4.290,00 euro eurosh, kamatën konform nenit 37.3 të Shtojcës së Ligjit të AKP-së, dhe 

kamatëvonesën sipas ligjit në fuqi. Ankuesja kërkon edhe kompensimin e shpenzimeve 

gjyqësore në shumën prej 416.00 euro, dhe 40 euro në emër të taksave gjyqësore. 

Ankuesja nuk pajtohet me arsyetimin e dhënë me këtë aktgjykim nga shkalla e parë, sepse ajo 

konsideron se në rastin konkret nuk kemi parashkrim të kërkesës, siç kishte konstatuar 

gjykata. Ajo konsideron sërish se me letërpezullimin e dërguar nga AKM të datës 27 maj 2008, 

afati i parashkrimit është pezulluar dhe se vetë AKM dhe më vonë AKP përmes letëpezullimit 

e njoftoi dhe e ftoi ankuesen(kreditorin), që këresën e saj ta paraqes pasi që të fillon 

procedura e likuidimit. Bazuar në këtë letërpezullim, ankuesja e dinte se duhet të bëjë 

kërkesën e saj vetëm pasi të filloj likuidimi sipas udhëzimit në letërpezullim dhe ashtu ka 

vepruar. AKM dhe AKP nuk kishin sjellje konsistente në këto raste dhe pa të drejtë i kanë 

konsideruar këto kërkesa si të parashkruara konform nenit 608 të Ligjit të Punës së Bashkuar, 

sepse ky ligj nuk ishte në fuqi në kohën e marrjes së vendimit nga AL i AKP-së.  

Ankuesja e kundërshton edhe një pohim të AKP-së se ky njofim (letërpezullimi) ka pasur 

karakter njoftues vetëm për 20 për qind dhe për këtë i referohet praktikës së Kolegjit të Apelit. 
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“Shkresa përmes të cilës AKP i njofton punëtorët për ndërprerje të punësimit ku thuhet se 

pagat e pa paguara mbesin përgjegjësi e punëdhënsit, kjo e pezullon parashkrimin”, thuhet në 

Aktgjykimin AC-I.-14-0323 të datës 4 mars 2015, pretendon ankuesi. Ajo bënë me dije se po 

në këtë aktgjykim Kolegji i Apelit kishte konstatuar: Kolegji i Apelit nuk pajtohet me pohimin e 

AKP-së se letra informuese(Letërpezullimi) i datës 17 nëntor 2006 dërguar paditësit ka pasur 

karakter të njoftimit vetëm për 20 për qind…, por kjo letër flet edhe për pagat dhe kërkesat 

tjera kreditore që mund t’i ketë paditësi ndaj NSH-së. 

 

Më 14 shtator 2021 kjo ankesë i është dërguar AKP-së për përgjigje. Në përgjigjen e saj të 

datës 20 shtator 2021 AKP i kundërshton pretendimet ankimore të ankuesit si të pa bazuara. 

AKP pretendon se është e tepërt ripërsëritja e argumenteve të njëjta, sepse nuk ka asgjë çka 

të shtohet në këtë rast kur kërkesa është e parashkruar dhe argumentet e saja i ka dhënë në 

mbrojtjen ndaj ankesës në shkallë të parë. 

 

Arsyetimi i 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. 

 

Shkalla e parë e DHPGJSK-së e kishte refuzuar ankesën e paditëses si të pa bazuar me 

arsyetimin se konform nenit 608 të LPB-së dhe nenit 327, paragrafi 1 i LMD-së të vitit 1987 

kërkesat periodike siç janë pagat, parashkruhen brenda 3 vjetësh. Edhe ligji i ri e ka mbajtur të 

njëjtin afat të parashkrimit. Ankuesja nuk ka ofruar ndonjë dëshmi se ajo ka parashtruar 

kërkesën e saj në ndonjë procedurë gjyqësore apo para ndonjë organi kompetent brenda 3 

vitesh, në mënyrë që të ndalet rrjedha e parashkrimit të kërkesës. Ankuesja kërkesën për 

paga të pa paguara në shumën e pretenduar e ka parashtruar për herë të parë më 04 shkurt 

2014. E drejta për të parashtruar kërkesën e saj ka filluar të rrjedh nga data 27 maj 2008 dhe 

rrjedhimisht afati i parashkrimit ka arritur në muajin qershor 2011. 

Ankuesja nuk pajtohet me arsyetimin e dhënë me këtë aktgjykim nga shkalla e parë, sepse ajo 

konsideron se në rastin konkret nuk kemi parashkrim të kërkesës, siç kishte konstatuar 

gjykata. Ajo konsideron sërish se me letërpezullimin e dërguar nga AKM, afati i parashkrimit 

është pezulluar dhe se vetë AKM përmes letëpezullimit e ftoi ankuesen(kreditorin), që këresën 
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e saj ta paraqes pasi që të fillon procedura e likuidimit. Bazuar në këtë letërpezullim, ankuesja 

e dinte se duhet të bëjë kërkesën e saj vetëm pasi të filloj likuidimi sipas sugjerimit të 

Agjencisë dhe ashtu ka vepruar. Ankuesja i referohet një aktgjykimi të Kolegjit të Apelit të 

DHPGJSK-së AC-I.-14-0323 të datës 12 mars 2015, ku thuhet: “Shkresa përmes të cilës AKP 

i njofton punëtorët për ndërprerje të punësimit ku thuhet se pagat e pa paguara mbesin 

përgjegjësi e punëdhënsit, kjo e pezullon parashkrimin”. Ajo liston edhe shumë vendime tjera 

të Kolegjit të Apelit si presedane lidhur me këto raste. 

 

Kolegji i Apelit pasi që shqyrtoi pretendimet ankimore të paditëses, aktgjykimin e ankimuar dhe 

provat në shkresat e lëndës gjeti se ankesa është e bazuar. 

 

Kolegji i Apelit konstaton se ankuesja kërkesën e saj para AL të AKP-së e kishte parashtruar 

brenda afatit për parashtrimin e kërkesave tek AL i AKP-së. Ajo e kishte edhe një njoftim nga 

AKP në të cilin thuhej se, shumat që u janë mbetur borxh juve sipas kontratës suaj të 

punësimit me punëdhënësin do të mbesin përgjegjësi e punëdhënësit dhe këto kërkesa do të 

shqyrtohen në procedura e likuidimit dhe ju do të kontaktoheni kur të fillojnë këto procedura. 

Ankuesja kishte bërë kërkesë të afatshme me fillimin e këtyre procedurave, andaj asnjë arsye 

për refuzim të kësaj kërkese nuk kishte. Ankuesja kishte vepruar sipas udhëzimeve të AKM-së 

përmes letërpezullimit me të cilin njoftohej se i ndërpritet marrëdhënia e punës me këtë NSH. 

Në refuzimin e kësaj kërkese, pos aspektit të parashkrimit, as AL i AKP-së e as Shkalla e parë 

e DHPGJSK-së, nuk kanë dhënë asnjë arsye tjetër, andaj nuk mund të vërtetohet një arsyetim 

i tillë pasi që nuk mund të konsiderohet se ka pasur parashkrim të kërkesës, pasi që 

letërpezullimi ishte një provë e prezantuara para shkallës së parë por që asnjë fjalë nuk është 

dhënë në arsyetim lidhur me këtë provë. Ankuesja kishte një pritshmëri të arsyeshme se 

kërkesa e saj do të shqyrtohej në proces të likuidimit, ashtu siç ishte udhëzuar me 

letërpezullimin e dërguar nga AKM. Ajo kishte ofruar edhe dëshmi të tjera si: Libreza e punës, 

ku shihet se asaj i është ndërprerë marrdhënia e punës më 27 maj 2008, Një Vërtetim i datës 

20 dhjetor 2013 ku dëshmohej se ankuesja ka punuar në këtë NSH deri më 27 maj 2008, 

Listën e punëtorëve të cilëve NSH u ka mbetur borxh për vitet 2005 deri më 2008 dhe dëshmi 

tjera për pagat e pa paguara. Të gjitha këto dëshmi ishin parashtruar edhe para Shkallës së 

parë të DHPGJSK-së dhe ato duhej t’i kishte në disponim edhe AL e AKP-së. Megjithatë, AL i 

AKP-së e kishte konsideruar pa të drejtë se kjo kërkesë është parashkruar, e në linjë të njëjtë 

kishte vendosur edhe Shkalla e parë e DHPGJSK-së.  
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Pasi që shuma e kërkuar(borxhi) nga paditësja, është e dëshmuar me prova konkrete 

materiale dhe se AKP nuk e ka kontestuar shumën e pretenduar, por ka vendosur vetëm mbi 

bazën e parashkrimit të kërkesës, Kolegji i Apelit e ndryshon Aktgjykimin e Shkallës së parë të 

DHPGJSK-së C-IV.-14-7115 të datës 16 dhjetor 2020 dhe Vendimin e AL të AKP-së GJI097-

0220 të datës 15 tetor 2014, e obligon AKP-në që paditëses S G t’i bëjë kompensimin e 

shumës prej 4.290,00 euro në emër të pagave të pa paguara për periudhën kohore nga viti 

2005 deri më 27 maj 2008, shumën prej 208.00 euro në emër të përfaqësimit, në emër të 

taksave gjyqësore shumën prej 40 euro dhe në emër të kamatës shumën prej 429.00 

euro(10%), në procedurë 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 tashmë ankuesja e ka paguar taksën gjyqësore për ankesën e parashtruar, ai nuk 

ngarkohet me taksë gjyqësore shtesë. 

 

Vendosur nga Kolegji i Apelit i DHPGJS-së, më 25 nëntor 2021. 

 

Ilmi Bajrami, Gjyqtar kryesues  ____________________ 
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