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Në çështjen juridike të :                                                                                     AC-I-17-0467 

M. P, Pejë .                                                                                                         Ankuesi/Paditësi                

Kundër:   

Agjencia Kosovare e Privatizimit, Rr. ”Agim Ramadani “ nr.23, Prishtinë.               E paditura    

 

Kolegji i Apelit i Dhomës së Posaçme e Gjykatës Supreme të Kosovës për çështje që lidhen me 

Agjencinë Kosovare të Privatizimit (DHPGJS), i përberë nga Ilmi Bajrami, Gjyqtar Kryesues, 

Sabri Halili dhe Mr.sc. Sahit Sylejmani gjyqtarë duke vendosur sipas ankesës së paditësit të 

paraqitur  kundër Aktgjykimit të gjyqtarit të vetëm me kompetenca të deleguara të Kolegjit të 

Specializuar të DHPGJS-së, C-IV-13-1967 të datës 03 korrik  2017 pas seancës vendimmarrëse 

të mbajtur më 11 qershor 2020, lëshon këtë:  

A K T G J Y K I M 

 

1. Ankesa e paditësit, refuzohet si e pa bazuar. 

2. Vërtetohet, Aktgjykimi i Gjyqtarit të vetëm me kompetenca të deleguara të Kolegjit 

të Specializuar të DHPGJS-së, C-IV-13-1967 i datës 03 korrik  2017. 

3. Nuk caktohen taksa gjyqësore në ketë procedurë ankimore.  

 

 

REPUBLIKA E KOSOVËS 

REPUBLIKA KOSOVA – REPUBLIC OF KOSOVO 

GJYKATA SUPREME E KOSOVËS 

VRHOVNI SUD KOSOVA – SUPREME COURT OF KOSOVO 
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Rrethanat faktike dhe procedural                                                                                     

Me datë 01 tetor 2013, ankuesi ka parashtruar një ankesë  në DHPGJS-së kundër Vendimit të 

Autoritetit të Likuidimit të AKP-së, nr. PEJ130-0210  të datës 04 shtator 2013 (më tutje AL) me 

të cilin ishte refuzuar si  e pavlefshme kërkesa e tij për kompensim të 10 pagave të pa paguara 10 

x250, në shumën prej 2,500.00 euro, për periudhën e paspecifikuar dhe një ankesë kundër 

vendimit të AL ,nr.PEJ130-0209 të datës 04 shtator 2013, me te cilin ishte refuzuar kërkesa për 

shpërblim për shkak të  ndërprerjes së  parakohshme të kontratës së punës  në vlerë prej 

1,500.00. Euro . Të dy kërkesat ishin refuzuar si te pa bazuara nga AL. N.SH” N. R” në Pejë (në 

likuidim) me arsyetim se ishin parashkruar. Parashtruesi i ankesës kërkon prishjen e te dy 

vendimeve  dhe aprovimin e kërkesës së tij. 

Ankesës i’a ka bashkangjitur: Vendimin, PEJ130-0209 dhe   PEJ130-0210  të datës 04/09/2013, 

autorizimin e a... Z. Gj te datës 28/01/2014 , kopjen e patentë shoferit , kontratën e punës të datës 

04/01/,librezën e punës. 

Më 25 mars 2014,  Agjencia Kosovare e Privatizimit (më tej AKP) në mbrojtjen e saj kërkoi që 

të vërtetohet vendimi i Komisionit të Likuidimit, të refuzoj ankesën si ta pabazuar ,duke theksuar 

se kërkesa është e parashkruar, bazuar në nenin 608 të Ligjit të Punës së Bashkuar, në bazë të të 

cilit kërkesat për pagat të papaguara është dashur të parashtrohen në ndonjë gjykatë në afat prej 3 

viteve, nga koha kur ndërmarrja e ka ndërprerë pagesën e tyre, ndërsa sa i përket dëmshpërblimit 

për ndërprerjen të parakohshme të mardhënies së punës, ankuesi me asnjë veprim të AKP-së nuk 

i është ndërprerë marrëdhënia ë punës, pasi që nuk ka qenë punëtor i NSH-së në kohën e 

privatizimit të saj. Mbrojtjes i’a ka bashkangjitur edhe Vendimin për fillimin e Likuidimit 

30/5/2013,kërkesën për ndërrimi të anëtarëve 22/12/2015, formularin për parashtrimin e kërkesës 

jo pronësorë në likuidim 16/02/2013 dhe 16/02/2013, vendimin për refuzimin e dëmshpërblimit 

04/09/2013. 

Më 03/07/2017, Gjyqtari i vetëm me kompetencë të deleguar i DHPGJS, mori Aktgjykim C-IV-

13-1967  me të cilin refuzohet ankesa si e pabazuar dhe vërtetohet Vendimi i AKP-së-Autoriteti i 

Likuidimit, nr, PEJ130-0209 dhe PEJ130-0210  të datës 04 shtator 2013, me arsyetim se kërkesa 

sipas nenit 608 të LPB  është e parashkruar. 
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Me datë 02 gusht 2017, ankuesi e ka dorëzuar në DHPGJS një ankesë kundër Aktgjykimit të 

gjyqtarit të vetëm me kompetenca të deleguara të  Kolegjit të Specializuar të DHPGJS-së C-IV-

13-1967 të datës 03 korrik  2017 ( më tutje Aktgjykimi ankimor ), dhe kërkon nga Kolegji i 

Apelit që të aprovohet ankesa e tij të ndryshojë ose te prishet Aktgjykimi i ankimuar dhe lënda të 

kthehet në rigjykim ose ti aprovohet kërkesa e tij qe ti njihet kompensimi i pretenduar me 

ankesën para Kolegjit te Specializuar deri në shumë prej 1.527.12 euro. Më tutje, thekson se nuk 

kemi të bëjmë me borxh por me realizimin e vetë një të drejte ligjore dhe një kërkesë që rrjedh 

nga marrëdhënia e punës. 

Më 07/05/2018, AKP-ja parashtroi përgjigje në ankesë, duke theksuar se apeluesi ka dështuar të 

dëshmojë me prova të besueshme lindjen e detyrimit të pretenduar, ekzistencën e tij në 

momentin e ankesës dhe lartësinë e tij të saktë. Sa i përket lindjes së detyrimit të NSH-së, 

Ankuesi nuk ka dëshmuar se ka punuar realisht pranë NSH-së dhe se rrjedhimisht NSH-ja ka 

qenë e detyruar ta shpërbleje atë dhe se nuk është e qartë për sa muaj kërkon rrogat, të njëjtën e 

ka theksuar edhe sa i përket dëmshpërblimit për ndërprerjen të marrëdhënies se punës. AKP-ja 

thekson se edhe nëse detyrimi i NSH-së për të paguar ndaj ankuesit ka lindur ndonjë herë , ajo 

është shuar përmes parashkrimit. AKP-ja i kërkon Gjykatës që ta refuzoj ankesën si të pabazuar 

dhe të vërtetoj Aktgjykimin e Kolegjit të Specializuar. 

Arsyetimi ligjor 

Ankesa  është e pa bazuar. 

Në bazë të nenit 69 Ligjit të Republikës së Kosovës nr. 06/L-086 mbi Dhomën e Posaçme të 

Gjykatës Supreme të Kosovës për Çështjet lidhur me Agjencinë Kosovare të Privatizimit Kolegji 

i Apelit vendos që të heq dorë nga pjesa gojore e procedurës.  

Kolegji i Apelit i DHPGJS-së vlerëson se nuk mund të pranohen si të sakta pretendimet e 

ankuesit se ka pasur shkelje të dispozitave të procedurës kontestimore, se nuk është vërtetuar 

drejtë dhe saktë gjendja faktike . 

 

Gjendja faktike nga gjykata e shkallës së parë është vërtetuar drejtë dhe arsyet në bazë të cilave 

është refuzuar padia janë të drejta. 
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Kolegji i Apelit pasi që shqyrtoi në tërësi pretendimet ankimore, provat në shkresat e lëndës dhe 

aktgjykimin e ankimuar gjeti se ankesa është e pa bazuar. 

Kolegji i Apelit konsideron se Ligjit të Punës së Bashkuar(G. Zyrtare nr.53/76) ( më tutje LPB) 

në të cilin thirret AKP-ja  ishte shfuqizuar me Ligjin e Punës nr. 03/L-212 i cili ka hyrë në fuqi 

më 01 nëntor 2010, dhe i cili në dispozitat kalimtare përcakton saktë shfuqizimin e të gjitha 

ligjeve ekzistuese të punës në Kosovë. Ligji i Punës nr. 03/L-212 nuk parasheh afate të 

parashkrimit të pagesave të  ardhurave.  Sidoqoftë kërkesa ka të bëjë me paga te pa paguar për 

periudhën  e pa specifikuar bazuar nga Libreza e punës para vitit 2006,  në kohen kur LPB ishte 

në zbatim.  

Sipas Kolegjit të Apelit, neni 608 i LPB përcakton se: “Pagesa e shumës së pagës apo rrogës, 

apo secilës kërkesë tjetër të punëtorit që rrjedh nga marrëdhënia e punës do të jetë e 

parashkruar për 3 vjet”. Paditësi, ankesës në kolegjin e Specializuar ia ka bashkangjitur librezën 

e punës të mbyllur më 21 /02/2006 si dhe Kontratën e punës të datës 04/01/2004. Paditësi nuk ka 

parashtruar asnjë provë tjetër me të cilën mund të provohet datë tjetër e ndërprerjes së 

marrëdhënies së punës. Në mungesë të provave të tjera Kolegji i Apelit konsideron si datë të 

përfundimit të marrëdhënies së punës ditën e mbylljes së librezës së punës, 21 /02/2006.  Paditësi 

nuk ka dorëzuar as para kolegjit të Apelit ndonjë  provë të besueshme me të cilën do të 

dëshmonte se ai me kohë i është drejtuar ndonjë organi të NSH-së, për realizimin e të drejtës së 

pretenduar nga marrëdhënia e punës. Ai gjithashtu nuk ka dorëzuar asnjë provë se ndonjëherë i 

është drejtuar ndonjë gjykate kompetente me padi lidhur me këtë çështje, gjegjësisht 3 vite pasi 

që NSH-ja ka ndërprerë pagesën e të ardhurave personale të tij. 

Nga Libreza e punës mund të  vërehet se kërkesa për kompensimin e pagave të pa paguar duhet 

të jete para viti 2006 ndërsa kërkesa për shpërblim për shkak te ndërprerjes se marrëdhënies së 

punës mund te jete ajo pas datës 21 /02/2006 ( datat e mbylljes së librezës  së punës). 

Është e qarë se nga dita e mbylljes së librezës së punës deri në ditën e parashtrimit të kërkesës  

16/02/2013 kanë kaluar më shumë se tre vite. Kjo është arsyeja pse Kolegji i Apelit konsideron 

se kërkesa e paditësit është parashkruar dhe  Aktgjykimi i ankimuar i Kolegjit të Specializuar 

duhet të vërtetohet. 
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Për arsyet e lartë cekura, pretendimet ankimore të ankuesit janë të bazuara dhe Kolegji i Apelit e 

refuzon ankesën si të pa bazuar dhe vërteton  Aktgjykimin e ankimuar si te drejte dhe të bazuar 

në Ligj. 

Mbi bazën e këtyre arsyeve e në bazë të  nenit 9.10 të LDHP-së është vendosur si në dispozitiv. 

Taksat gjyqësore: 

Ankuesi nuk ngarkohet me  taksë gjyqësore. Ai tashmë ka paguar taksën gjyqësore  në shumë 

prej 20 Euro më 12/02/2018 euro, për procedurën ankimore.  

 

 

U vendos nga Kolegji i Apelit të DHPGJS, me datë 11 qershor  2020. 

 

Ilmi Bajrami, Gjyqtar Kryesues                    _________________ 
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