
 

       

REPUBLIKA E KOSOVËS / REPUBLIKA KOSOVA 

 

                                                       AC-I-22-0088 

Në ankesën e 

                                                                                       Paditësi/Ankuesi 

 
Sh V për të ndjerin S V, Gjilan 

                                                                                              

 
                                                                                                E paditura 

                                                                                   
Kundër: 
 

NSH “I” në Gjilan (në likuidim) e përfaqësuar nga Agjencia Kosovare e 

Privatizimit, (AKP),  Rruga, “Dritan Hoxha” nr.55, Lakrishtë, Prishtinë.                   

   
 

Kolegji i Apelit i Dhomës së Posaçme të Gjykatës Supreme të Kosovës për 

çështje që lidhen me Agjencinë Kosovare të Privatizimit (DHPGJS), i përbërë 

nga Sabri Halili gjyqtar kryesues, Bajram Miftari, dhe Mr.sc. Sahit Sylejmani 

gjyqtarë, duke vendosur lidhur me ankesën e paditësit, të parashtruar kundër 

Aktgjykimit të Shkallës së I-rë të DHPGJS-së, C-IV-14-3030, të datës 19 janar  

2022, pas seancës vendimmarrëse të mbajtur me 02 mars 2023, lëshon këtë:  

 

                                           A K T G J Y K I M 

1. Ankesa e paditëses refuzohet si  e pa bazuar. 

2. Vërtetohet Aktgjykimi i Shkallës së I-rë të DHPGJS-së, C-IV-14-

3030, i datës 19 janar 2022.  

3. Nuk caktohen taksa gjyqësore për procedurën ankimore. 

 

http://sq.wikipedia.org/wiki/Skeda:Coat_of_arms_of_Kosovo.svg
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Rrethanat faktike dhe procedurale:    

Me datë 18 prill 2014, paditësi për mes postës e dorëzoi në DHPGJS-së një 

ankesë kundër vendimit të Autoritetit të Likuidimit GJI085-4686, të datës 14 

mars 2014, me të cilën kërkesa e paditësit e datës 29 janar 2007 për 

kompensim të pagave të pa paguara për periudhën gusht-tetor 2000, në 

shumë prej 230,00 euro, refuzohet si e pa vlefshme me arsyetimin se kërkesa 

është parashkruar në bazë të nenit 608 të Ligjit të Punës së Bashkuar. Paditësi 

në ankesë pohoi se ishte obligim ligjor i NSH-së të paguaj pagat e pa paguara, 

dhe se kërkesa nuk është parashkruar në bazë të ligjit. Ai pohon se ka punuar 

në NSH “I” –Gjilan për një periudhë të gjatë kohore, dhe se pagat në 

periudhën e cekur nuk janë paguar. Paditësi bashkë me ankesë ka dorëzuar 

një kopje të kartelës së P C B, një Certifikatë të martesës, dhe kopjen e 

letërnjoftimit. 

 

Me datë 05 janar 2022, AKP-ja e dorëzoi në DHPGJS mbrojtjen në ankesë. Në  

mbrojtjen në ankesë AKP-ja pretendon se Autoriteti i Likuidimit ka bërë një 

vlerësim të saktë të rrethanave faktike dhe ka zbatuar drejtë dispozitat ligjore 

materiale. AKP-ja pohon se paditësi nuk ka treguar se cili nen i Ligjit të AKP-së 

është shkelur me Vendimin e Autoritetit të Likuidimit. Tutje AKP-ja pohon se 

paditësi nuk ka paraqitur fakte për të mbështetur kërkesën në bazë të nenit 7 

LPK-së. AKP-ja pohon se e mbështet Vendimin e ankimuar të Autoritetit të 

Likuidimit me të cilin është refuzuar kërkesa për paga si e pavlefshme, pasi që 

kërkesa ishte parashkruar në bazë të nenit 608 të Ligjit të Punës së Bashkuar. 

AKP-ja në mbrojtje në ankesë ka kërkuar që të refuzohet ankesa si e pa 

bazuar dhe të vërtetohet vendimi i ankimuar i Autoritetit të Likuidimit. 

 

Me datë 19 janar 2022, Shkalla e I-rë e DHPGJS-së me Aktgjykimin C-IV-14-

3030, ankesën e paditësit e refuzon si të pabazuar, dhe e vërteton vendimin e 

ankimuar të Autoritetit të Likuidimit GJI085-4686, të datës 14 mars 2014 si të 

drejtë dhe të bazuar në ligj. Shkalla e I-rë e DHPGJS-së arsyeton se paditësi 

ka dështuar të dorëzoi prova në gjykatë se pagat për periudhën gusht- tetor 

2000 i ka kërkuar brenda tri viteve nga momenti kur paditësi kishte të drejtë 
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të dorëzoi kërkesën tek gjykata kompetente. Shkalla e I-rë e DHPGJS-së 

konstaton se afati për paraqitjen e kërkesën ka filluar nga muaji gusht 2000, 

ndërsa në afatin tre vjeqar nuk është paraqitur kërkesa, andaj kërkesa është 

parashkruar në muajin gushtë 2003. Andaj në bazë të nenit 376 paragrafi 1 të 

LMD-së të vitit 1978, kërkesa e paditësit për paga është parashkruar. 

 

Me datë 14 shkurt 2022, bashkëshortja e paditësit të ndjerë, Shukrije 

Vranjovci e dorëzoi në DHPGJS një ankesë të afatshme kundër Aktgjykimit të 

Shkallës së I-rë të DHPGJS-së, C-IV-14-3030 të datës 19 janar 2022, dhe 

kërkon nga Kolegji i Apelit të aprovohet ankesa si e bazuar, të ndryshohet 

Aktvendimi i ankimuar, dhe të aprovohet padia si e bazuar. Për më tepër në 

ankesë bashkëshortja e paditësit pohon se ajo ka të drejtë në tri paga të pa 

paguara të burrit të saj, të cilat kanë mbetur borxh pa u paguar. Ajo pohon se 

jeton me dy fëmijë të cilët nuk janë të punësuar, dhe se pagesa e këtyre tri 

pagave do ti ndihmonin asaj. Bashkë me ankesë ajo ka bashkangjitur 

Certifikatën e vdekjes për bashkëshortin e saj të ndjerë, i cili në bazë të 

certifikatës ka vdekur me 17 maj 2008, një Deklaratë të bashkësisë familjare, 

dhe një Raport të BPB për qarkullimin e llogarisë bankare. 

 

Më datë 14 prill 2022, AKP-ja e dorëzon një parashtresë në DHPGJS dhe i 

përgjigjet ankesës së ankueses. Në këtë parashtresë AKP-ja i kundërshton 

pretendimet ankimore të ankuesit duke i konsideruara si të pabazuara në ligj 

dhe e mbështet në tersi Aktgjykimin e ankimuar të Shkallës së I-rë  të 

DHPGJS-së, duke e konsideruar si të drejtë dhe të ligjshëm. AKP-ja pohon se 

argumentet e saja i ka sqaruar mjaftueshëm në mbrojtje në ankesë, andaj ato 

nuk do të përsëriten nga se kjo do të jetë e pa dobishme për mbarëvajtjen e 

procedurës. Nga këto arsye AKP-ja kërkon që të refuzohet ankesa si e 

pabazuar dhe të vërtetohet Aktgjykimi i ankimuar si i drejtë dhe i bazuar në 

ligj. 

Arsyetimi ligjor 

Ankesa e paditësit refuzohet si e pa bazuar.  
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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. 

 

Merita e ankesës dhe vlersimi i Kolegjit të Apelit 

 

Aktgjykimi i ankimuar i Shkallës së I-rë të DHPGJS-së, është i saktë në rezultat 

dhe në arsyetimin ligjor, andaj ai duhet të vërtetohet.  

 

Kolegji i Apelit vëren se paditësi me datë 29 janar 2007, e ka dorëzuar tek 

Autoriteti i Likuidimit të NSH “Integj” në Gjilan(në likuidim), një kërkesë për 

kompensimin e pagave të pa paguara për periudhën Gusht-tetor 2000 në 

shumë prej 230,00 euro, e cila kërkesë ishte refuzuar si e pavlefshme me 

arsyetimin se kërkesa është parashkruar në bazë të nenit 608 të Ligjit të Punës 

së Bashkuar. 

 

Shkalla e I-rë e DHPGJS me Aktgjykimin e ankimuar e ka vërtetuar vendimin e 

Autoritetit të Likuidimit duke e vlerësuar po ashtu se kërkesa për paga është 

parashkruar në muajin gushtë 2003, ndërsa kërkesa tek Autoriteti i Likuidimit 

është paraqitur me datë 29 janar 2007. 

 

Kolegji i Apelit  pajtohet me konstatimet e Autoritetit te Likuidimit dhe të 

Shkalles së parë të DHPGJS se kërkesa për paga është parashkruar, dhe atë 

paga e fundit është parashkruar me 31 gushtë 2003, ndërsa pagat tjera edhe 

më herët.  

 

Paditësi është e qartë se ka dështuar të sjellë prova në gjykatë me të cilat ai 

do të vërtetonte se pagat e periudhës së cekur i ka kërkuar brenda tri viteve 

siç kërkon neni 608 i Ligjit të Punës së Bashkuar. 

 

Andaj nga këto arsye, ankesa e ankueses refuzohet si e pabazuar dhe 

vërtetohet Aktgjykimi i ankimuar si i drejtë dhe i bazuar në ligj. 
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Në bazë të nenit 9.10 të LDHP-së, u vendos si në dispozitivë të këtij 

Aktgjykimi. 

 

Taksa gjyqësore  

Ankuesja në bazë të nenit 13.9 të Udhëzimit Administrativ të KGJK-së nr.01/88 

të datës 22.03.2017, i zbatueshëm nga data data 1 maj 2017, është i liruar 

nga pagesa e taksës gjyqësore për procedurën ankimore, pasi që vlera e 

kontestit është më pak se 1000 euro. 

 

Lëshuar nga Kolegji i Apelit i DHPGJS-së më 02 mars 2023. 

 

 

Sabri Halili, Gjyqtar Kryesues             _______________                                                                  
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