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AC-I.-18-0338-A0001 

Në procesin gjyqësor të,  

H. H Prishtinë, i përfaqësuar nga av H H Prishtinë. 

                                                                                                             Paditësi/ankuesi  

Kundër  

NSH “G” Prishtinë, 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 

paditësit/ankuesit të parashtruar kundër Aktgjykimit të Kolegjit të Specializuar të DHPGJSK-së 

C-II.-15-0239-C0001, të datës 10 maj 2018, pas seancës vendimmarrëse të mbajtur më 22 

tetor 2020, lëshon këtë: 

 

A K T V E N D I M 

 

1. Ankesa e paditësit është e bazuar. 

2. Anulohet Aktgjykimi i Kolegjit të Specializuar të DHPGJSK-së C-II.-15-0239-

C0001, i datës 10 maj 2018. 

3. Lënda dërgohet për rigjykim në shkallë të parë të DHPGJSK-së. 

4. Nuk caktohen taksa gjyqësore për këtë 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 procedurale: 

Më 31 mars 2015, paditësi kishte një kërkesë në Dhomën e Posaçme për rishikimin e 

Vendimit të Autoritetit të Likuidimit të NSH-së “G”(AL i AKP-së) PRN093-0012 t datës 16 mars 

2015 me të cilin kërkesa e paditësit për kompensimin e pagave të pa paguara në shumën prej 

21.078,92 euro, ishte refuzuar si e pa vlefshme, me arsyetimin se kjo kërkesë ishte 

parashkruar konform nenit 608 të Ligjit të Punës së Bashkuar. AL i AKP-së kishte kërkuar nga 

parashtruesi i kërkesës që të ofroj dëshmi për ekzistimin e aktgjykimit të plotfuqishëm të 

Gjykatës Komunale të Prishtinës, por kjo nuk ka mundur të provohet. Sipas AL të AKP-së, nga 

dëshmitë që gjenden në shkresat e lëndës është e qartë se paditësi e kishte kundërshtuar 

vendimin mbi largimin e tij nga puna të datës 12 gusht të vitit 1991, ndërsa padinë e kishte 

dorëzuar në gjykatë në vitin 2002 dhe për këtë padi ende nuk ka një vendim të formës së 

prerë.  

Bazuar në provat që gjenden në shkresat e lëndës është e qartë se Gjykata Komunale e 

Prishtinës më 18 tetor 2006 kishte marrë Aktgjykimin nr.2560/12 ishte anuluar si i pa ligjshëm 

dhe pa bazë juridike Vendimi nr. 519 i datës 02 korrik 1991 i organit të përkohshëm të NSH-së 

“Gërmia”, me të cilin paditësi ishte shpallur tepricë teknologjike. Ishte detyruar e paditura që 

paditësin ta kthej në punë dhe detyra që i ka kryer më parë dhe që t’ia kompensoj paditësit të 

ardhurat personale që do t’i realizonte në periudhën kohore nga 01 korriku 1991 deri më 31 

korrik 1999 në lartësi prej 14.680,92 euro, kamatën e llogaritur nga data 01 janar 1992 deri më 

31 korrik 1999 mbi bazën e lartësisë së pagave për periudhën vijuese nga 01 gusht 1999 e 

deri më 10 shtator 2006 në lartësi prej 6398,00 euro me gjithsej 21.078,92 euro. Ishte obliguar 

e paditura që gjithashtu të paguaj shpenzimet gjyqësore në shumë prej 2.215,00 euro. 

 

Pas ankesës ndaj këtij aktgjykimi, Gjykata e Qarkut në Prishtinë më 12 shkurt 2009 kishte 

marrë Aktvendimin AC.nr.483/2007. Me këtë aktvendim ishte anuluar aktgjykimi i Gjykatës 

Komunale të Prishtinës dhe lënda ishte kthyer në rigjykim me arsyetimin se procedura e 

përtëritjes së shkresave të lëndës nuk ka shkuar konform dispozitave të nenit 116,117 dhe 

118 të Rregullave mbi Veprimtarinë e Brendshme të Gjykatave(Gaz. Zyrt. E KSAK nr.7 të 

datës 20 shkurt 2081, se në cilën fazë të procedurës kishin humbur shkresat për të cilat 

kërkohet përtëritja, nuk ka dëshmi se aktvendimi për përtëritjen e shkresave të lëndës i është 

dërguar të paditurës, nuk është përtëritja e padisë dhe kërkesëpadisë dhe janë nxjerr disa 

prova të ish-Gjykatës komunale.    
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Më 07 shtator 2007 paditësi e kishte parashtruar këtë kërkesë para AL të AKP-së, ndërsa AL 

e kishte refuzuar si të vlefshme këtë kërkesë me arsyetimin e dhënë më lartë për parashkrim.  

 

Pas ankesës ndaj këtij vendimi, Kolegji i Specializuar më 10 maj 2018 e kishte marrë 

Aktgjykimin C-II.-15-0239-C0001 me të cilin padia ishte refuzuar si e pa bazuar me arsyetimin 

se kërkesa ishte parashtruar para AL të AKP-së jashtë afatit të paraparë me nenin 608 të Ligjit 

të Punës së Bashkuar. 

 

Më 07 korrik 2018 paditësi/ankuesi kishte parashtruar ankesë kundër këtij aktgjykimi për 

shkak të të gjitha arsyeve ankimore. Ankuesi konsideron se aktgjykimi i ankimuar është i 

kundërligjshëm sepse është marrë me shkelje të dispozitave të procedurës kontestimore dhe 

si pasojë edhe vërtetim të gabuar të gjendjes faktike. Ankuesi mendon se në këtë aktgjykim 

vërehet një kontarditoritet sepse në arsyetim thuhet se paditësi ka parashtruar një kërkesë tek 

AL i AKP-së ku ka kërkuar tri paga të fundit të pa paguara, për periudhën nga 01 korrik 1991 

deri më 31 korrik 1999. Në të njëjtin arsyetim thuhet se: Periudhat kohore për të cilën paditësi 

ka kërkuar që t’i paguhen pagat e pa paguara, ka skaduar më 31 korrik 2002.  

Ankuesi më pas përsërit të njëjtat argumente të dhëna në procedurën para shkallës së parë, 

ndërsa në mbështetje të këtyre pretendimeve ai ka dorëzuar edhe këto dëshmi: Propozimin 

për anulimin e vendimit të organeve të përkohshme të NSH-së të datës 13 gusht 1991, 

Vendimin nr. 327 të datës 16 maj 2000, të lëshuar nga NSH-ja me të cilin i lejohet tërheqja e 

pagave  që nga muaji gusht 1999 e deri në muajin mars 2000, Vendimin e përkohshëm nr. 

358 të datës 16 maj 2001, të lëshuar nga NSH-ja me të cilin punëtori caktohej në asistencë 

sociale pasi që përkohësisht punëtori kishte mbetur pa angazhim në punët e tij të 

deriatëhershme. “Me rastin e afarizmit të NSH-së, ajo do ketë obligim që sërish ta caktoj atë 

në detyrat e punës në NSH, Aktgjykimin e Gjykatës Komunale të Prishtinës nr Cl.nr.71/2002 të 

datës 18 tetor 2006 dhe Aktvendimin e Gjykatës së Qarkut në Prishtinë AC. Nr.483/2007, 

thuhej në ankesë. 

Paditësi ka propozuar që tri lëndët: C-II.-15-0238-C0001, kontesti aktual, lënda C-IV.-14-6199 

që ka të bëjë me pagesën e asistencës sociale dhe lënda C-II.-17-0647 që ka të bëjë me 

kontestin e punës që është bartur nga Gjykata Themelore e Prishtinës në kompetencë të 

Dhomës së Posaçme, të bashkohen dhe të vendoset me një akt të vetëm në meritat e 

kërkesës.  

 



4 

 

Më 01 shtator 2020 Kolegji i Apelit ia dërgoi këtë ankesë AKP-së për përgjigje. Në përgjigjen e 

saj të datës 03 tetor 2020 AKP i kundërshtoi pretendimet ankimore si të pa bazuara dhe 

propozoi që ankesa të refuzohet dhe të vërtetohet aktgjykimi i ankimuar si i drejtë dhe i bazuar 

në ligj. Në mbrojtjen e saj AKP thekson se është thënë mjaftueshëm në mbrojtjen e AKP-së 

para shkallës së parë, andaj të njëjtat argumente i paraqet sërish. 

 

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 aktgjykimi e ankimuar, padia ishit refuzuar si e pa bazuar, me arsyetimin se kërkesa ishte 

parashtruar para AL të AKP-së jashtë afatit të paraparë sipas nenit 608 të Ligjit të Punës së 

Bashkuar. 

Paditësi pretendon se me aktgjykimin e ankimuar është bërë shkelja e dispozitave të 

procedurës kontestimore dhe është vërtetuar gabimisht gjendja faktike duke ofruar dëshmi 

mbështetëse për këtë pretendim, gjegjësisht duke dëshmuar se procedura gjyqësore ende 

nuk kishte përfunduar në këtë çështje kontestimore, e cila kishte filluar në Gjykatën Komunale 

të Prishtinës. 

 

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

dëshmitë e prezantuara në këtë procedurë kontestimore dhe gjeti se ankesa është e bazuar, 

ndërsa aktgjykimi i ankimuar nuk i saktë në rezultat dhe në arsyetimin ligjor. 

 

Kolegji i Apelit konstaton se me aktgjykimin e ankimuar nuk është vërtetuar në mënyrë të 

drejtë dhe të plotë gjendja faktike dhe si pasojë edhe është aplikuar në mënyrë të gabuar e 

drejta materiale. 

Kolegji i Apelit gjeti se procedura për kontestimin e një vendimi për largim nga puna nga NSH-

ja e filluar në vitet 90-ta, dhe më vonë kontesti gjyqësor në Gjykatën Komunale të Prishtinës, 

ende nuk ka përfunduar. Bazuar në dëshmitë, provat dhe pretendimet e parashtruara nga 

paditësi, është e qartë se kemi një kundërshtim të vendimit për largim të tij nga puna më 13 

gusht 1991. Ai pretendon se kishte filluar edhe procesin gjyqësor në Gjykatën Komunale të 
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Prishtinës, por nuk ishte vërtetuar në mënyrë të qartë nëse kjo është e vërtet. Edhe pse 

Gjykata Komunale e Prishtinës e kishte vazhduar procedurën duke marrë edhe një aktgjykim, i 

njëjti ishte prishur nga Gjykata e Qarkut me arsyetimin se ripërtëritja e lëndës nuk ishte bërë 

në baza të shëndosha ligjore. 

Edhe kjo procedurë dëshmon faktin se në rastin konkret nuk kemi të bëjmë me parashkrim të 

kërkesës për faktin se procedura gjyqësore lidhur me kërkesën e tij është në zhvillim e sipër. 

Për këto arsye, Kolegji i Apelit këtë aktgjykim të Kolegjit të Specializuar nuk mund ta vërtetoj 

për shkak të të metave të theksuara, andaj si të tillë e anulon këtë aktgjykim dhe lëndën e 

dërgon në rigjykim në Kolegjin e Shkallës së parë të DHPGJSK-së.  

Kolegji i Apelit vërejti se lidhur më këtë kërkesë janë të regjistruara edhe dy lëndë të tjera në 

DHP: Lënda aktuale që është kërkesë e drejtuar drejtpërdrejt në DHPGJSK, lënda C-IV.-14-

6199 që ka të bëjë me pagesën e asistencës sociale dhe lënda C-II.-17-0647 që ka të bëjë me 

kontestin e punës që është bartur nga Gjykata Themelore e Prishtinës të cilat duhet të 

bashkohen, e që është edhe kërkesë e paditësit.  

Bazuar në këtë gjendje faktike, ku në të njëjtën gjykatë presin për zgjidhje 3 kërkesa të njëjta 

dhe me palë të njëjta, Kolegji i Apelit sugjeron që konform nenit 41.1 të LDHPGJSK-së dhe 

nenit 408, paragrafi 1 lidhur me nenin 10 paragrafi 1 të LPK-së, në bashkëpunim të ndërsjellë 

ndërmjet gjyqtarëve përgjegjës dhe Zyrës së Regjistrit të DHPGJSK-së, këto lëndë, në interes 

të arritjes së drejtësisë dhe ekonomizimit të procesit, duhet të bashkohen dhe të merret një 

aktgjykim i vetëm lidhur me kërkesat e paditësit, sepse që të tria ndërlidhen me vendimin për 

largimin e tij nga puna nga masat e dhunshme serbe në vitet 90-ta. 

  

Në shkallë të dytë paditësi ka dorëzuar edhe dy prova të reja si: Vendimin nr. 327 të datës 16 

maj 2000, të lëshuar nga NSH-ja me të cilin i lejohet tërheqja e pagave që nga muaji gusht 

1999 e deri në muajin mars 2000 dhe Vendimin e përkohshëm nr. 358 të datës 16 maj 2001, 

të lëshuar nga NSH-ja, me të cilin punëtori caktohej në asistencë sociale, pasi që përkohësisht 

punëtori kishte mbetur pa angazhim në punët e tij të deriatëhershëm. Me këtë vendim 

obligohej NSH-ja që në rast të fillimit të afarizmit të NSH-së, punëtori të kthehej në detyrat e tij 

të mëparshme. 

Lidhur me këto prova Kolegji i Apelit nuk do të deklarohet, por këto mund të përdoren si prova 

në procesin e rigjykimit në shkallë të parë të DHPGJSK-së.  

 

Për këto arsye të dhëna si më lartë, Kolegji i Apelit e aprovon ankesën si të bazuar, e anulon 

aktgjykimin e ankimuar dhe lëndën e kthen në rigjykim në shkallë të parë të DHPGJSK-së.  
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Nga ajo që u tha më sipër, u vendos si në dispozitiv të këtij aktvendimi.  

 

Taksat gjyqësore 

 

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

ngarkohet me taksë gjyqësore. 

  

Vendosur nga Kolegji i Apelit i DHPGJS-së, më 22 tetor 2020. 

 

Ilmi Bajrami, Gjyqtar kryesues  ____________________ 
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