
AC-I.-16-0282 -A0001 

H. G,  Prizren, të cilën e përfaqëson avokati S. R nga Prizreni. 

Paditësja/ankuesja 

Kundër: 

NSH “L”- Prizren, e përfaqësuar nga Agjencia Kosovare e 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), i përbërë nga Ilmi Bajrami, 

gjyqtar kryesues, Sabri Halili dhe Mr.sc Sahit Sylejmani gjyqtarë, duke vendosur lidhur 

me ankesën e ankueses të parashtruar kundër Aktgjykimit të Kolegjit të Specializuar të 

DHPGJSK-së C-IV-13-3444, të datës 09 nëntor 2016, pas seancës vendimmarrëse të 

mbajtur më 05 mars 2020, lëshon këtë: 

 

A K T GJ Y K I M 

 

1. Ankesa e ankueses është e pabazuar. 

2. Vërtetohet Aktgjykimi i Kolegjit të Specializuar të DHPGJSK-së C-IV.-13-

3444, i datës 09 nëntor 2016. 

3. Nuk caktohen taksa gjyqësore për këtë procedurë ankimore. 

 

Rrethanat faktike dhe procedurale:  

Me 02 dhjetor 2013, paditësja/ankuesja parashtroi ankesë në Dhomën e Posaçme të 

Gjykatës Supreme të  Kosovës, kundër Vendimit të AKP-së - Autoritetit të Likuidimit(AL 

 

REPUBLIKA E KOSOVËS 

REPUBLIKA KOSOVA – REPUBLIC OF KOSOVO 

GJYKATA SUPREME E KOSOVËS 

VRHOVNI SUD KOSOVA – SUPREME COURT OF KOSOVO 



të AKP-së) PNR041-0596 të datës 28 tetor 2013, me të cilin ishte refuzuar kërkesa e saj 

për kompensim për ndërprerje të parakohshme të punës, në shumë prej 1,106.00 Euro, 

nga NSH “L”- Prizren. Sipas ankueses, ajo ka punuar në NSH nga data 01 shtator 1969 

deri më 20 prill 2010, kur edhe është pensionuar. Ajo ka kërkuar nga gjykata aprovimin e 

kërkesës së saj si të bazuar. 

 

Më 04 shtator 2014, e paditura i propozoi gjykatës që ankesën e ankueses ta refuzoj si 

të pabazuar dhe ta vërtetoj vendimin e AL të AKP-së, pasi që ankueses me asnjë veprim 

AKP nuk ia ka ndërprerë marrëdhënien e punës. 

 

Më 02 tetor 2014, ankuesja parashtroi përgjigje duke i mbështetur plotësisht pretendimet 

e saj ankimore, si dhe duke theksuar se i takon e drejta në kompensim për shkak të 

ndërprerjes së parakohshme të punës dhe kërkon nga gjykata që ankesa e saj të 

aprovohet si e bazuar. 

 

Më 09 nëntor 2016 gjyqtari i vetëm me kompetenca të deleguara të Kolegjit të 

Specializuar, me Aktgjykimin C-IV-13-3444 e kishte refuzuar ankesën si të pabazuar dhe 

e kishte vërtetuar vendimin e ankimuar të AL të AKP-së. Gjyqtari i vetëm me 

kompetenca të deleguara të Kolegjit të Specializuar kishte gjetur se AKP-ja nuk ka 

ndërmarrë asnjë veprim për ndërprerjen e marrëdhënies së punës ankueses në NSH. 

Kjo ndërmarrje ishte në proces të likuidimit, dhe se ankuesja nuk i plotëson kriteret e 

nenit 40.1.6.2 të shtojcës së Ligjit nr. 04/L-34. Aq më tepër, në bazë të Vendimit të NSH 

“L” nr. 259, të datës 20 prill 2010 ankueses i është ndërprerë marrëdhënia e punës si 

pasojë e pensionimit.  

 

Më 17 dhjetor 2016, ankuesja parashtroi ankesë kundër këtij aktgjykimi për shkak të 

vërtetimit të gabuar të gjendjes faktike dhe aplikimit të gabuar të të drejtës materiale. Ajo 

pretendon se ka ofruar dëshmi të bollshme se asaj i është ndërprerë marrdhënia e 

punës dhe është i paqëndrueshëm konstatimi i gjykatës me aktgjykimin e ankimuar. Ajo 

pretendon se në bazë të konstatimit të gabuar të gjendjes faktike është aplikuar në 

mënyrë të gabuar edhe e drejta materiale. Ajo propozon që të aprovohet ankesa dhe t’i 

paguhet shuma prej 1.106,00 Euro si pasojë e ndërprerjes së parakohshme të punës. 

 



Më 14 janar 2020, gjyqtari i DHPGJS, i lëshoi një urdhër AKP, se brenda 15 ditësh nga 

data e pranimit të këtij urdhëri mund të parashtroj përgjigje ndaj ankesës. AKP nw 

pwrgjigjen e saj i kundwrshtoi tw gjitha pretendimet ankimore si tw pabazuara, duke 

propozuar qw tw vwrtetohet aktgjykimi i ankimuar si i drejtw dhe i bazuar nw ligj.   

 

Arsyetimi i ligjor 

 

Ankesa është e pabazuar. 

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. 

 

Kolegji i Specializuar kishte kërkuar nga ankuesja që të dorëzoi prova dhe argumente në 

favor të saj, se me çfarë veprimi  gjatë procesit të likuidimit i ishte ndërprerë 

marrëdhënia e punës, se vendimi i autoritetit të likuidimit ia kishte cenuar të drejtën e 

punës, mirëpo kolegji i specializuar gjeti se shumë para likuidimit i ishte ndërprerë 

marrëdhënia e punës, andaj kërkesa e saj ishte e pabazuar.   

 

Kolegji i Apelit pas shqyrtimit pretendimeve ankimore, aktgjykimit të ankimuar dhe 

provave në shkresat e lëndës, konstaton se aktgjykimi i atakuar është i drejtë, i bazuar, i 

arsyetuar mirë, nuk përmban shkelje procedurale, i qartë dhe i kuptueshëm për palët 

dhe përmban të gjitha faktet vendimtare mbi të cilat bazohet. 

Nga provat e shqyrtuara lidhur me këtë çështje del se ankueses me asnjë veprim të 

AKP-së, nuk i është ndërprerë marrëdhënia e punës. Ankuesja në ankesë, por as në 

përgjigjen e saj ndaj mbrojtjes së AKP-së nuk ka bashkangjitur asnjë provë si; vendim 

apo njoftim të AKP-së, me të cilën do të dëshmohej se asaj i është ndërprerë 

marrdhënia e punës para kohe nga AKP. Marrëdhënia e punës ankueses i është 

ndërprerë para më shumë se tre vite nga nisja e procesit të likuidimit të NSH-së, më 20 

prill 2010, kur paditësja e kishte plotësuar kushtin ligjor për pensionimin e saj, ndërsa 

pagesa e fundit e pagës në NSH, sipas arkivit së NSH-së ishte prilli i vitit 2010, ndërsa 

kërkesa për paga të papaguara ishte parashtruar për herë të para tek AL i AKP-së më 

22 korrik 2013. Edhe kjo është një bazë për refuzimin e kërkesës, sepse e njëjta është 

parashtruar më shumë se tri vjet nga pagesa e pagës së fundit në NSH.  



Kolegji i Apelit vëren gjithashtu se paditësja/ankuesja në kërkesën e saj para Kolegjit të 

shkallës së parë nuk e ka specifikuar periudhën kohore për të cilën kërkon pagesën e 

tillë. 

 

Si pasojë, ankesa e saj refuzohet si e pabazuar dhe rrjedhimisht vërtetohet aktgjykimi i 

ankimuar si i drejtë dhe i bazuar në ligj. 

 

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

 

Taksat Gjyqësore: 

Pasi që ankuesi tashmë ka paguar taksën gjyqësore për ankesën e parashtruar, andaj 

ajo nuk ngarkohet me taksa gjyqësore shtesë. 

 

Vendosur nga Kolegji i Apelit i DHPGJS-së, më 05 mars 2020. 

 

Ilmi Bajrami, gjyqtar kryesues  ____________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


