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REPUBLIKA E KOSOVËS / REPUBLIKA KOSOVA 

 
                                                                                                  AC-I.-21-0641-A0001 

Në çështjen juridike të: 

D L,  - e përfaqesur nga av Sh Xh  p.n Gjilan 

 

Paditësja/ankuesja 

Kundër: 

NSH Industria e Duhanit- Gjilan, e përfaqësuar nga Agjencia Kosovare e Privatizimit(AKP), 

Rr. “Dritan Hoxha”, Lakrishte nr. 55, 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 DHPGJS-së C-IV-14-2489 të 

datës 7 shtator 2021, pas seancës vendimmarrëse të mbajtur më 03 shkurt 2023, 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-14-2489, i datës 

07 shtator 2021 dhe Vendimi i Autoritetit të Likuidimit të NSH-së Industria e 

Duhanit-Gjilan GJI003-0583/0106 i datës 10 mars 2014. 

3. Obligohet e padituara që paditësses t’ia kompensoj pagat e pa paguara për 

periudhën gusht 2003 deri në maj 2004, në shumën prej 1.661,08 euro, në emër të 

interesit ligjor prej 10 përqind, (konform nenit 37.3 të Ligjit mbi AKP-në), shumën 

prej 166.1 euro, në emër të shpenzimeve gjyqësore shumën prej 208.00 euro dhe 

në emër të taksës gjyqësore shumën prej 40 euro, në proces të likuidimit, sipas 

prioriteteve të përcaktuara me ligj.  

http://sq.wikipedia.org/wiki/Skeda:Coat_of_arms_of_Kosovo.svg
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4. Nuk caktohen taksa gjyqësore për këtë procedurë ankimore.  

 

Rrethanat faktike dhe procedurale: 

Më 11 prill 2014, pranë DHPGJSK-së është parashtruar ankesë/padi nga ankuesja në 

kundërshtim të Vendimit të Autoritetit të Likudimit të NSH-së Industria e Duhanit, e 

administruar nga AKP(AL i AKP-së) -GJI003-0583/0035 të datës 10 mars 2014. Me këtë 

vendim ishte refuzuar si e pa vlefshme kërkesa e paditësit për kompensimin e shumës prej 

1.661.08 euro, në emër të pagave të pa paguara për periudhën kohore nga muaji gusht 2003 

deri në muajin maj 2004. 

Ankuesja thekson se ajo ka punuar në NSH dhe ajo nuk i’a ka paguar të ardhurat personale 

nga muaji gusht 2003, deri më 20 maj 2004. 

Më rastin e ndërprerjes së marrëdhënies së punës të gjithë punëtoret me 15 gusht 2006, ishin 

njoftuar se “shumat- pagat që u janë borxh sipas kontratës të punësimit me punëdhënësin, do 

të mbesin përgjegjësi e punëdhënësit. Kërkesat e tilla do të shqyrtohen sipas procedurave të 

likuidimit dhe ju do të kontaktoheni kur të fillojnë procedurat”. 

 

Pas fillimit të procedurës së likuidimit të NSH-së AKM-ja e atëhershme, përmes mjeteve të 

informimit i kishte ftuar të gjithë personat që lidhur me çfarëdo kërkese duhet ti drejtoheni këtij 

institucioni për realizimin e të drejtave të tyre. Paditësi ka vepruar konform këtij publikimi dhe 

në afatin e paraparë ka parashtruar kërkesën kreditore tek AL i AKP-së.  

NSH kishte dorëzuar gjithë dokumentacionin, regjistrin si dhe formularët e kërkesës për 

likuidim për secilin punëtor veç e veç me shumën e përcaktuar se sa kjo NSH u kishte mbetur 

atyre borxh  në emër të të ardhurave të pa paguara personale për periudhën kohore prej 

muajit gusht të vitit 2003 e deri më datën 20 maj të vitit 2004. 

Arsyetimi i Vendimit është mbështetur në nenin 608 të Ligjit për Punën e Bashkuar(LPB), ku 

theksohet se kërkesa është parashkruar me arsyetim se kërkesa është dashur të paraqitet në 

gjykatë apo në ndonjë autoritet kompetent brenda tri viteve nga momenti kur NSH pretendohet 

të mos ketë përmbushur plotësisht, apo pjesërisht obligimet e saja ndaj parashtruesit që 

rrjedhin nga marrëdhënia e punës. 

 

Më 24 qershor 2021, AKP-ja përmes përfaqësuesit të saj ka paraqitur  mbrojtjen, ndaj 

kërkesës të parashtruar nga pala paditëse duke i propozuar gjykatës që ankesën e 

parashtruar nga parashtruesja ta refuzojë si të pa , pranueshme ose të pa bazuar dhe ta 

vërtetoj vendimin e Autoritetit të Likuidimit në pajtim me nenin 74.4, të Ligjit nr 06/L086. Pala 
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kundërshtare në mbrojtjen e parashtruar ndër të tjera ka theksuar se Ndërmarrja Shoqërore ka 

hyrë në procedurën e likuidimit me datën 07 korrik 2007. Parashtruesja ka parashtruar një 

kërkesë është parashkruar konform dispozitës së nenit 608 të Ligjit për Punën e Bashkuar. 

 

Më 07 shtator 2021, Shkalla e parë e DHPGJSK-së me Aktgjykimin C-IV.-14-2489, me të cilin 

refuzohet si e pa bazuar ankesa e paditëses me të cilën ka kërkuar që të detyrohet pala 

kundërshtare që t’ia kompensojë shumën prej 1.661.08 euro në emër të pagave për periudhën 

kohore nga viti 2003 e deri me datën 20maj 2004, si dhe të gjitha kontributet që rrjedhin nga 

marrëdhënia e punës, me kamatë ligjore, si dhe ishte vërtetuar si i drejtë dhe i bazuar në ligj 

vendimi i AL të AKP-së GJI003-0583/0106, i datës 10 mars 2014. 

Në arsyetimin e këtij aktgjykimi thuhet se, gjykata ka shqyrtuar pretendimet dhe parashtrimet e 

palëve në procedurë dhe ka konstatuar se kërkesa e palës ankuese përkon me periudhën 

kohore gusht 2003, deri në muajin 2004, ndërsa kërkesën pranë AL të AKP-së e ka 

parashtruar më 21 shtator 2007, që do të thotë se është parashtruar pas kalimit të afatit prej tri 

viteve nga momenti i lindjes së kërkesës. Andaj duke u bazuar në nenin 376 paragrafi 1 të 

LMD-së(1978) e cila dispozitë në mënyrë shprehimore  përcakton se, “kërkesa e shpërblimit të 

dëmit të shkaktuar parashkruhet për tri vjet nga data kur i dëmtuari ka mësuar për dëmin dhe 

për personin që e ka bërë demin”, gjykata ka ardhur në përfundim se ankesa e parashtruar 

nga pala paditëse është e pa bazuar. 

 

Më 27 shtator 2021, paditësja/ankuesja parashtroi ankesë në Kolegjin e Apelit kundër këtij 

aktgjykimi për shkak të zbatimit të gabuar të të drejtës materiale. 

Ankuesja konsideron se me njoftimin e datës 15 gusht 2006 të cilën e paditura ia ka dërguar 

paditëses e informon atë për ndërprerjen e punësimit menjëherë si pasojë e shitjeve të 

aseteve të NSH-së dhe e njofton  gjithashtu se, pagat të cilat u janë borgj sipas kontratës  të 

punësimit me punëdhënësin do të mbesin përgjegjësi e punëdhënësit dhe se një kërkesë e 

tillë mund të parashtrohet në proces të likuidimit. 

Ky njoftim e ka ndërprerë parashkrimin nga momenti kur njoftimi i është dorëzuar paditëses. 

Nga këto arsye del se gjykata e shkallës së parë gabimisht ka vendosur kur e ka refuzuar 

ankesën si të pa bazuar, ndërsa e ka vërtetuar vendimin e kundërshtuar të AL të AKP-së. 

Ankuesja konsideron se nuk qëndrojnë arsyet e paraqitura në aktgjykim sa i përket 

parashkrimit të kërkesës në kuptim të nenit 608 të LPB-së, për faktin se çështja e 

përmbushjes së kërkesave të punëtoreve lidhur me të drejtat e tyre në NSH, që janë nën 
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administrimin e AKP-së, është e rregulluar me Ligjin për Agjencinë Kosovare të Privatizimit si 

ligj i posaçëm. 

Ankuesja  kërkon në ankesën e paraqitur pranë Kolegjit të Apelit që ne rast të ndryshimit të 

aktgjykimit të shkallës së parë kërkojmë që të llogaritet kamata prej 8%, komfor nenit 382 të 

LMD-së si dhe të kompensohen  shpenzimet e përfaqësimit nga avokati, komfor nenit 452.1 

lidhur me nenin 443.2 të LPK-së dhe nenit 62 të Ligjit për Dhomën e Posaçme të Gjykatës 

Supreme. 

Ankuesja propozon që ankesa  të aprovohet në tërësi si e bazuar,  të ndryshohet aktgjykimi i 

shkallës së parë i DHPGJSK-së dhe të obligohet e paditura që paditëses t’ia kompensojë të 

ardhurat e pa paguara personale në shumë prej 1.661.08 euro, si dhe t’ia paguaj të gjitha 

kontributet nga marrëdhënia e punës dhe në atë shumë t’ia paguajë kamatën ligjore prej 8%, e 

cila do të llogaritet nga dita e ushtrimit të kërkesës në AKP, përkatësisht prej datës 21 shtator 

2007 e deri në pagesën definitive, sipas prioriteteve të përcaktuara me ligj në procedurën e 

likuidimit. Po ashtu të obligohet e paditura që paditëses t’ia kompensoj shpenzimet e 

procedurës kontestimore në shumë prej gjithsej 352.00 euro, ose ta prish aktgjykimin dhe të 

njëjtin t’ia kthejë në rivendosje shkallës së parë. 

 

Më 01 shtator 2022, Gjykata lëshoi urdhër që ankesa e parashtruar nga AKP/ankuesja dhe 

dokumentacioni përcjellës, i dorëzohet paditëses për përgjigje. Në përgjigjen e saj të datës 16 

shtator 2022 paditësja i kundërshton pretendimet ankimore të AKP-së dhe propozon që 

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

 

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. 

 

Me aktgjykimin e ankimuar ishte refuzuar si e pa bazuar kërkesa e paditëses dhe ishte 

vërtetuar vendimi i kundërshtuar i AL të AKP-së.  

Në ankesën e saj ndaj këtij aktgjykimi, paditësja e kundërshton këtë aktgjykim për faktin se 

nuk ka mundësi që kërkesa të jetë parashkruar meqenëse paditësja ishte njoftuar zyrtarisht 
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për ndërprerje të marrëdhënies së punës nga AKM më 15 gusht 2006 dhe me këtë ishte 

ndërprerë parashkrimi.  

 

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

provat e parashtruara që gjenden në shkresat e lëndës, erdhi në përfundim se ankesa e 

paditësit është e bazuar.  

 

Kolegji i Apelit nuk pajtohet me konstatimet e AL të AKP-së e as me ato të Shkallës së parë se 

kërkesa është parashkruar. Provat e administruara-Njoftimi nga AKM, dëshmon se është 

pranuar borxhi, gjegjësisht është ndërprerë rrjedha e parashkrimit, andaj nuk mund të 

konstatohet se kërkesa është parashkruar. 

Me provën tjetër-listën e pagave të pa paguara, të lëshuar nga vet NSH-ja, është vërtetuar 

lartësia e pagës dhe shuma totale e borxhit dhe paditësja gjendet nën numrin 151 të kësaj 

liste për pagat e pa paguara. Këto fakte me asnjë argument e as me asnjë deklarim, nuk  e ka 

demantuar AKP as në procedurë para Shkallës së parë, as me përgjigjen e dorëzuar ndaj 

ankesës së paditëses para Kolegjit të Apelit. Faktet e pa kontestuara janë fakte të provuara, 

andaj Shkalla e parë dhe AL i AKP-së pa të drejtë ia kishin mohuar të drejtën për kompensim 

të pagave të pa paguara paditëses. 

Kolegji i Apelit ka gjetur se paditësja kishte kërkuar që para Shkallës së parë, krahas shumës 

së pretenduar edhe kompensimin e interesit ligjor prej 8 % konform nenit 382  të LMD-së, si 

dhe shpenzimet gjyqësore në shumën prej 352..00 euro. 

 

Për këto arsye si më lartë, ndryshohet Aktgjykimi i Shkallës së parë të DHPGJSK-së C-IV-14-

2489, i datës 07 shtator 2021 dhe Vendimi i Autoritetit të Likuidimit të NSH-së Industria e 

Duhanit-Gjilan GJI003-0583/0106 i datës 10 mars 2014. Obligohet e padituara që paditëses 

t’ia kompensoj pagat e pa paguara për periudhën gusht 2003 deri në maj 2004, në shumën 

prej 1.661,08 euro, në emër të interesit ligjor prej 10 përqind, (konform nenit 37.3 të Ligjit mbi 

AKP-në), shumën prej 166.1 euro, në emër të shpenzimeve gjyqësore shumën prej 208.00 

euro dhe në emër të taksës gjyqësore shumën prej 40 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 
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Pasi që ankuesi tashmë e ka paguar taksën gjyqësore në emër të ankesës së parashtruar në 

Shkallë të dytë, ai nuk ngarkohet me taksë gjyqësore shtesë. 

 

Vendosur nga Kolegji i Apeit i DHPGJS-së, më 03 shkurt 2023. 

 

Ilmi Bajrami, Gjyqtar kryesues       ___________________ 
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