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REPUBLIKA E KOSOVËS / REPUBLIKA KOSOVA 

                                                                                                                                                       AC-I-22-0114 

Në ankesën e                                                                        

                                                                                                           Paditësi 

G T, nga  K e L  

kundër 

                                                                                        E paditura/Ankuesja 

NSH ’’Seperacioni i gurëve” (në likuidim), Gadime, të cilën e përfaqëson, 

Agjencia Kosovare e Privatizimit, Rr. ”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 të paditurës të paraqitur kundër Aktgjykimit të 

shkallës së I-rë të DHPGJS-së, C-IV-14-5631 të datës 03 shkurt 2022, pas 

seancës vendimmarrëse të mbajtur më 02 mars 2023,  lëshon këtë: 

 

                                  A K T G J Y K I M 

 

1. Ankesa e paditurës refuzohet si e pa bazuar.  

2. Vërtetohet Aktgjykimi i  Shkallës së I-rë të DHPGJS-së, C-IV-14-5631 

të datës 03 shkurt 2022. Ndryshohet ex officio vetëm pjesa e fundit të 

fjalisë në pikën e II-të të dispozitivit, “në afatin prej 15 ditëve”, 

ndryshohet me fjalinë “sipas prioriteteve të përcaktuara me ligj në 

procedurën e likuidimit”. 

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 procedurale dhe faktike  

 

Me datë 29 korrik 2014, paditësi e ka dorëzuar një ankesë ndaj vendimit të 

Autoritetit të Likuidimit PRN051-0119 të datës 27 qershor 2014, me të cilin 

Autoriteti i Likuidimit e kishte refuzuar kërkesën e paditësit për kompensimin e tri 

pagave të pa paguara në shumë prej 480,00 euro, me arsyetimin se kërkesa 

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

paditësi e kundërshton këtë konstatim të Autoritetit të Likuidimit duke i 

konsideruar si jo të drejtë. Ankuesi pretendon se në rastin e  tij nuk është 

vërtetuar drejtë gjendja faktike, dhe rrjedhimisht gabimisht është zbatuar edhe e 

drejta materiale. Paditësi pretendon se atij i është ndërprerë marrëdhënia e punës 

nga ana e AKM-së dhe se ka pranuar njoftimin i cili e ka ndërprerë rrjedhën e 

parashkrimit, andaj nuk mund të bëhet fjalë për parashkrim të kërkesës. Me këtë 

ankesë nuk ka bashkangjitur ndonjë dokument në mbështetje të ankesës. 

 

Me datë 01 dhjetor 2021, shkalla e I-rë e lëshoi një Urdhër për paditësin, me të 

cilin kërkoi që ai të dërgon në gjykatë vendimin e ankimuar të Autoritetit të 

Likuidimit, Kontratën e punës, dëshmitë se ka punuar në NSH, Njoftimin për 

ndërprerje të marrëdhënies së punës, ndonjë provë se janë kërkuar pagat më 

herët ose është bërë pranimi i borxhit. 

 

Me datë 14 dhjetor 2021, paditësi e dorëzoi në DHPGJS një parashtresë si 

përgjigje ndaj Urdhrit. Me këtë parashtresë ai ka dorëzuar një Vërtetim të 

marrëdhënies së punës të lëshuar me 24.12.2009, Njoftimin e AKP-së për 

ndërprerje të marrëdhënies së punës me datë 23 tetor 2009, vendimin e ankimuar 

të Autoritetit të Likuidimit, kopjen e kërkesës dorëzuar tek Autoriteti i Likuidimit, 

kopjen e letërnjoftimit, kopjen e kartelës së bankës TEB, dhe Regjistrin e 

punëtorëve të NSH-së. 

Me datë 27 dhjetor 2021, AKP-ja e dorëzoj në DHPGJS mbrojtjen në ankesë. Në 

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

vlerësim të saktë të rrethanave faktike dhe se dispozitat ligjore janë zbatuar 

saktësisht. Tutje në mbrojtjen në ankesë AKP-ja ka pohuar se paditësi ka dështuar 
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të theksoj në ankesë se cila dispozitë ligjore e Ligjit të AKP-së është shkelur me 

vendimin e  ankimuar të Autoritetit të Likuidimit. Tutje AKP-ja pohon se tri pagat e 

kërkuara nga paditësi janë të parashkruara, pasi që ai nuk ka dorëzuar asnjë 

dëshmi me të cilën do të dëshmonte se i ka kërkuar këto paga para ndonjë 

Gjykate apo organi tjetër kompetent në afatin prej tri viteve siç kërkon neni 608 i 

Ligjit të Punës së Bashkuar. Andaj nga këto arsye me të drejtë Autoriteti i 

Likuidimit kërkesën e ka refuzuar si të pa vlefshme, pasi që ajo ishte parashkruar.  

 

Me datë 03 shkurt 2022, Shkalla e I-rë e DHPGJS me Aktgjykimin C-IV-14-5631 e 

aprovon ankesën e paditësit si të bazuar, e  ndryshon vendimin e ankimuar të 

Autoritetit të Likuidimit, e obligon AKP-në që paditësit në emër të tri pagave të pa 

paguara ti paguaj shumën prej 480,00 euro si dhe interesin ligjor prej 10%, të 

shumës themelore. Shkalla e I-rë po ashtu ka vendosur që shuma e aprovuar 

duhet paguhen në afatin prej 15 ditëve. Shkalla e I-rë e DHPGJS ka arsyetuar se 

nuk është kontestues fakti se paditësi ishte një punëtor i NSH “S i g” në G, por 

kontestuese mes palëve është vetë parashkrimi i kërkesës. Tutje Shkalla e I-rë 

konstaton se paditësi bazën e kërkesës së tij për tri paga e ka mbështetur me 

provat e dorëzuara në bazë të Urdhrit të gjykatës, i cili ka sjellë një Vërtetim të 

marrëdhënies së punës të lëshuar me 24.12.2009, Njoftimin e AKP-së për 

ndërprerje të marrëdhënies së punës me datë 23 tetor 2009, vendimin e ankimuar 

të Autoritetit të Likuidimit, kopjen e kërkesës dorëzuar tek Autoriteti i Likuidimit, 

kopjen e letërnjoftimit, kopjen e kartelës së bankës T, dhe Regjistrin e punëtorëve 

të NSH-së. Shkalla e parë konstaton se Autoriteti i Likuidimit në mënyrë të 

pasaktë ka konstatuar se kërkesa është parashkruar. Tutje Shkalla e I-rë 

konstaton se paditësit i është ndërprerë marrëdhënia e punës me njoftimin e  

datës 23 tetor 2009, i cili njoftim e kishte ndërprerë rrjedhën e  parashkrimit të 

kërkesës. Andaj duke u bazuar në këtë njoftim dhe provat e tjera të cekura 

paditësit i është aprovuar kërkesa lidhur me tri pagat  e kërkuara ndaj NSH-së, 

dhe atë duke u bazuar në nenin 40.1.6.1 të Shtojcës së Ligjit të AKP-së. 

 

Me datë 25 shkurt 2022, AKP-ja e dorëzoj në DHPGJS një ankesë kundër 

Aktgjykimit të Shkallës së I-rë të DHPGJS, C-IV-14-5631 të datës 03 shkurt 2022, 
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për të gjitha bazat ankimore dhe kërkon nga Kolegji i Apelit, të aprovohet ankesa 

si e bazuar, të ndryshohet Aktgjykimi i ankimuar, të refuzohet ankesa e paditësit 

dhe të vërtetohet vendimi i ankimuar i Autoritetit të Likuidimit. Për më tepër në 

ankesë AKP-ja pohon se Gjykata e Shkallës së I-rë është tërësisht jashtë kontestit 

faktik të çështjes. Në ankesë AKP-ja ka pohuar se Autoriteti i Likuidimit ka bërë 

një vlerësim të saktë të rrethanave faktike dhe se dispozitat ligjore janë zbatuar 

saktësisht. Tutje në ankesë AKP-ja ka pohuar se paditësi ka dështuar të theksoj 

në ankesë se cila dispozitë ligjore e Ligjit të AKP-së është shkelur me vendimin e  

ankimuar të Autoritetit të Likuidimit. Tutje AKP-ja pohon se tri pagat e kërkuara 

nga paditësi janë të parashkruara, pasi që ai nuk ka dorëzuar asnjë dëshmi me të 

cilën do të dëshmonte se i ka kërkuar këto paga para ndonjë Gjykate apo organi 

tjetër kompetent në afatin prej tri viteve siç kërkon neni 608 i Ligjit të Punës së 

Bashkuar. Andaj nga këto arsye me të drejtë Autoriteti i Likuidimit kërkesën e ka 

refuzuar si të pa vlefshme, pasi që ajo ishte parashkruar. AKP-ja kërkon nga 

DHPGJS-ja që edhe njëherë të lëshohet në shqyrtimin e çështjes në fjalë dhe të 

merren në konsideratë argumentet e ngritura të Autoritetit të Likuidimit. 

 

Me datë 06 prill 2022, paditësi e dorëzoj një parashtresë në DHPGJS dhe 

përgjigjet në ankesën e  AKP-së. Në këtë parashtresë paditësi i kundërshton 

pretendimet ankimore të AKP-së dhe e mbështetë Aktgjykimin e ankimuar të 

Shkallës së I-rë si të drejtë dhe të bazuar në ligj. Tutje paditësi pohon se AKP-ja 

vetëm i ka përsëritë pretendimet e veta të mëhershme dhe nuk ka paraqit ndonjë 

fakt apo provë që do ta kundërshtonte gjendjen e vërtetuar drejtë faktike nga 

Shkalla e I-rë. Tutje paditësi pretendon se janë të gabuara pretendimet e AKP-së 

për vërtetim të gabuar të gjendjes faktike apo aplikim të gabuar të së drejtës 

materiale. Në këtë parashtresë paditësi ka kërkuar që të refuzohet ankesa e AKP-

së, të vërtetohet Aktgjykimi i ankimuar i Shkallës së I-rë si i drejtë dhe i bazuar 

në ligj. 

 

Arsyetimi ligjor:  

Ankesa e të paditurës 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 vlerësimi i Kolegjit të Apelit 

 

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

dhe në arsyetim ligjorë, andaj duhet të vërtetohet.   

 

Kolegji i Apelit vëren se paditësi me datë 07 nëntor 2013 e ka paraqitur një 

kërkesë tek Autoriteti i Likuidimit, dhe ka kërkuar ti paguhen tri pagat e fundit të 

papaguara në shumë prej 480,00 euro, për shkak të privatizimit të NSH-së “S i g” 

(në likuidim) në fshatin G, L. Kjo kërkesë ishte refuzuar si e pa vlefshme me 

arsyetimin se ajo është parashkruar në bazë të Nenit 608 të Ligjit të Punës së 

Bashkuar.  

 

Këtë konstatim të gabuar të Autoritetit të Likuidimit nuk e ka mbështetur Shkalla 

e I-rë e DHPGJS-së me rastin e  shqyrtimit të ankesës të paraqitur nga paditësi 

kundër vendimit të Autoritetit të Likuidimit PRN051-0119 të datës 27 qershor 

2014.  

 

Shkalla e I-rë ka konstatuar se paditësit i është ndërprerë marrëdhënia e punës, 

me datë 23 tetor 2009 me Njoftimin e dërguar nga AKP-ja, dhe se ky njoftim e 

kishte ndërprerë rrjedhën e parashkrimit të kërkesës. Tutje Shkalla e I-rë 

konstaton se paditësi kërkesën e  tij për tri paga e ka mbështetur edhe me provat 

që i kishte sjellë paditësi në bazë të Urdhrit të datës 01 dhjetor 2021. 

Kolegji i Apelit i mbështet këto konstatime dhe gjetje faktike të Shkallës së I-rë, 

duke konsideruar se kërkesa për tri paga të papaguara në shumë prej 480,00 

euro, nuk është e parashkruar, andaj ishte i gabuar konstatimi i Autoritetit të 

Likuidimit që konsideron se kërkesa është  e parashkruar.  
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Kolegji i Apelit konstaton se është i drejtë konstatimi i Shkallës së I-rë se Njoftimi 

i AKP-së për ndërprerje të marrëdhënies së punës, e ka ndërprerë rrjedhën e  

parashkrimit dhe ky qëndrim ligjor tashmë është shprehur në shumë raste të 

mbyllura në jurisprudencën e  deri tanishme të Kolegjit të Apelit.  

 

Prandaj nga këto arsye, Kolegji i Apelit konstaton se me të drejtë Shkalla e I-rë e 

kishte ndryshuar vendimin e ankimuar të Autoritetit të Likuidimit, pasi që ai 

vendim nuk ishte i drejtë dhe i bazuar në ligj.  

 

Kolegji i Apelit vëren se Shkalla e I-rë e DHPGJS-së në pikën e II-të të dispozitivit 

të Aktgjykimit ka caktuar që shuma e aprovuar në emër të tri pagave prej 480,00 

euro përfshirë kamatën prej 10%, duhet të paguhen në afatin prej 15 ditësh. Ky 

afat i dhënë në pikën e II-të të dispozitivit është jo ligjor në bazë të nenit 40 të 

Shtojcës së Ligjit të AKP-së. Prandaj shuma e aprovuar në emër të borxhit 

kryesor, dhe në emër të kamatës, duhet të paguhen nga Autoriteti i Likuidimit në 

procedurën e likuidimit sipas prioriteteve të përcaktuara me ligj.  

 

Andaj nga se u tha më lartë, rezultati i dhënë me Aktgjykimin e ankimuar, nuk ka 

mundësi të ndryshohet, andaj ankesa e AKP-së refuzohet si e pa bazuar dhe 

vërtetohet Aktgjykimi i ankimuar si i drejtë dhe i bazuar në ligj.  

 

Nga se u tha më sipër në bazë të nenit 9.10 të LDHP-së, është vendosur si në 

dispozitiv. 

Taksat gjyqësore 

Ankuesi tashmë e ka paguar taksën gjyqësore për procedurën ankimore, në 

shumë prej 100 euro, me datë 31 mars 2022, andaj nuk do të caktohen taksa 

shtesë.  

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

 

Sabri Halili, Gjyqtar kryesues                _______________ 
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