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AC-I.-18-0392-A0001 
Në procesin gjyqësor të,  
H. T, nga Prizreni 

                                                   Paditësi/ankuesi  
Kundër  
Agjencisë Kosovare të 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 gjyqtarit të vetëm me kompetenca të 

deleguara të Kolegjit të Specializuar të DHPGJSK-së C-IV.-13-3513, të datës 05 qershor 

2018, pas seancës vendimmarrëse të mbajtur më 22 tetor 2020, lëshon këtë: 

 

A K T GJ 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 DHPGJSK-së C-IV.-13-3513, i datës 05 qershor 2018. 

3. Nuk caktohen taksa gjyqësore për këtë procedurë ankimore. 

  

Rrethanat faktike dhe procedurale: 

Më 04 dhjetor 2013 paditësi kishte parashtruar ankesë ndaj Vendimit të Autoritetit të Likuidimit 

të NSH “L”-Prizren e përfaqësuar në AKP(AL i AKP-së) PRZ041-0268 të datës 15 nëntor 

2013. Me këtë vendim ishte refuzuar si e pa vlefshme kërkesa e paditësit për kompensimin e 
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tri pagave të pa paguara në shumë prej 405 eurosh për periudhën kohore të pa specifikuar, e 

parashtruar para AL të AKP-së më 15 korrik 2013. Ankuesi ka propozuar që ankesa të 

aprovohet dhe të obligohet e paditura që të paguaj shumën e kërkuar. 

 

Në përgjigjen e saj ndaj padisë, AKP ka theksuar se kjo kërkesë është parashkruar konform 

nenit 608 të Ligjit të Punës së Bashkuar(LPB), sipas të cilit këto kërkesa duhet të 

parashtrohen brenda 3 vitesh nga dita e ndërprerjes së pagesës së atyre pagave. 

 

Më 05 qershor 2018 gjyqtari i vetëm me kompetenca të deleguara të Kolegjit të Specializuar të 

DHPGJSK-së, kishte marrë Aktgjykimin C-IV.-13-03513 me të cilin padia ishte refuzuar si e pa 

bazuar dhe ishte vërtetuar vendimi i ankimuar i AL të AKP-së. Sipas arsyetimit të dhënë me 

këtë aktgjykim, kjo kërkesë ishte parashkruar konform nenit 608 të Ligjit të Punës së 

Bashkuar, sepse nuk ishte parashtruar para një organi kompetent brenda 3 vjetësh. Më tej në 

arsyetim thuhet se paditësi për kërkesën e tij në vlerë prej 405 euro, nuk e kishte specifikuar 

periudhën kohore , muajin apo vitin për pagat që kërkonte, madje nuk ka ofruar asnjë dëshmi 

që të vërtetonte se ai ka kryer ndonjë punë në NSH deri në privatizim. 

Për më tepër, nga provat e ofruara, si, libreza e punës, del që atij i ishte ndërprerë marrdhënia 

e punës më 05 prill 2008. 

 

Më 23 qershor 2018 paditësi/ankuesi ushtroi ankesë ndaj këtij aktgjykimi për shkak të të gjitha 

arsyeve ankimore. Ankuesi thekson se është fakt që ai nuk e ka dorëzuar kërkesën e tij në 

ndonjë organ kompetent para se ta dorëzonte për herë të parë tek AL i AKP-së, por ai 

pretendon se ka qenë i mashtruara nga NSH-ja. Ai pohon se disa herë ka shkuar tek drejtori i 

NSH-së ku ka punuar për një kohë të gjatë, por ai i ka thënë që të pres dhe të gjitha pagat do 

u paguhen punëtorëve. Ai pretendon se ka shkuar edhe në AKP, por ata i kanë thënë se duhet 

të pres fillimin e likuidimit dhe pastaj të bëhet kërkesa në këtë autoritet, dhe “kam vepruar 

sipas udhëzimeve të AKP-së duke plotësuar një formular për kërkesën për tri paga të pa 

paguara”, thekson ankuesi. Sipas tij, ai për këtë përsiatje të tij ka kërkuar dëgjimin e 

dëshmitarëve, por gjykata nuk e ka marrë parasyh këtë propozim. 

Ankuesi mendon se gjykata gabimisht ka konstatuar se kërkesa është parshkruar, sepse ai 

është mashtruar me premetime dhe nuk e kanë lejuar që të inicoj procedurë gjyqësore. 

Ankuesi propozon që të aprovohet ankesa, të anulohet aktgjykimi i ankimuar dhe lënda të 

dërgohet në rigjykim. 
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Në përgjigjen e saj ndaj ankesës të datës 12 tetor 2020, AKP i kundërshton të gjitha 

pretendimet ankimore të paditëses si të pa bazuara dhe propozon që si e tillë ankesa të 

refuzohet dhe të vërtetohet aktgjykimi i ankimuar si i drejtë dhe i bazuar në ligj. AKP pohon se 

paditësi nuk ka ofruar asnjë provë valide juridikisht të besueshme dhe as që ka mund të 

konstatoj një gjendje tjerë faktike nga ajo që ishte vërtetuar nga Kolegji i Specializuar me 

aktgjykimin e ankimuar.  

 

Arsyetimi i ligjor 

 

Ankesa është e pa 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. 

 

Gjyqtari i vetëm me kompetenca të deleguara të Kolegjit të Specializuar të DHPGJSK-së me 

aktgjykimin e ankimuar padinë e paditësit e kishte refuzuar si të pa bazuar dhe e kishte 

vërtetuar vendimin e kundërshtuar të AL të AKP-së. Gjykata nqë shkallë të parë kishte 

konstatuar se kjo kërkesë ishte parashkruar konform nenit 608 të Ligjit të Punës së Bashkuar, 

sepse nuk ishte parashtruar para një organi kompetent brenda 3 vjetësh. Gjykata kishte gjetur 

se paditësi për kërkesën e tij në vlerë prej 405 euro, nuk e kishte specifikuar periudhën 

kohore, muajin apo vitin për të cilën pretendon se ka mbetur borxhi. 

Paditësi pretendon se gjykata nuk i ka administruar provat që janë në favorin e ankuesit andaj 

ka bërë shkelje të të drejtave të tij. Ai pretendon se ka qenë i mashtruar nga drejtori i NSH-së 

dhe nga AKP, andaj nuk ka bërë padi në gjykatë për realizimin e kërkesës së tij. 

 

Kolegji i Apelit konsideron se gjetjet dhe konstatimet e gjyqtarit të vetëm me kompetenca të 

deleguara të Koelgjit të Specializuar lidhur me këtë kërkesë janë të sakta. Me këto gjetje dhe 

konstatime pajtohet në tërësi edhe Kolegji i Apelit sepse ankuesi as në shkallë të parë por as 

në fazën e ankesës nuk ka ofruar prova dhe dëshmi të nevojshme në mbështetje të 

pretendimeve të tij ankimore. 

Kolegji i Apelit gjeti se NSH-ja kishte hyrë në process të likuidimit më 11 qershor 2013, ndërsa 

kërkesa për tri paga ishte parashtruar brenda afaftit të paraparë në proces të likuidimit më 15 

korrik 2013. Megjithatë, bazuar në librezën e punës, paditësi e kishte ndërprerë marrdhënien e 

punës më 08 prill 2008 dhe ai nuk ka ofruar asnjë dëshmi të ketë pasur një vazhdimësi të 
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marrdhënies së punës pas kësaj date. As kërkesën e tij ai nuk e ka sqaruar se për cilën 

periudhë kohore e ka kërkuar këtë vlerë parashë, por nuk ka dëshmuar as lartësinë e pagës 

mujore. 

 

Bazuar në arsyet e dhëna si më lartë ankesa e paditësit refuzohet si e pa bazuar 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 kërkesa e paditësit është në vlerë monetare nën 1000 euro, konform nenit 13.3 të 

Udhëzimit Adminsitrativ të KGJK-së nr.01/2017 për Unifikimin e Taksave Gjyqësore, ankuesi 

nuk ngarkohet me taksë shtesë gjyqësore.  

 

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

 

Ilmi Bajrami, Gjyqtar kryesues  ____________________ 
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