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REPUBLIKA E KOSOVËS / REPUBLIKA KOSOVA 

 
   AC-I-18-0477-A0001 

Në çështjen kontestimore të:                                                          

S K R nga Mitrovica, e përfaqësuar nga av Sh Z nga Prishtina                      

Paditësi/ankuesi 

Kundër 

Agjencisë Kosovare të Privatizimit (AKP) , rr. “Agim Ramadani” nr. 23, Prishtinë. 

                                                                                                                 E paditura 

 

Kolegji i Apelit i Dhomës së Posaçme e Gjykatës Supreme të Kosovës për çështjet, 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 parashtruar 

kundër Aktvendimit të gjyqtares së vetme me kompetenca të deleguara të Kolegjit të Specializuar 

të DHPGJSK-së C-II.-18-0008-C0001, të datës 17 gusht 2018, pas seancës vendimmarrëse të 

mbajtur më 12 nëntor 2020, lëshon këtë: 

                               

A K T V E N D I M 

 

1. Ankesa e paditësit refuzohet si e pa bazuar. 

2. Vërtetohet Aktvendimi i gjyqtares së vetme me kompetenca të deleguara të 

Kolegjit të Specializuar të DHPGJSK-së C-II.-18-0008-C0001, i datës 17 gusht 

2018. 

3. Nuk caktohen taksa gjyqësore për këtë procedurë ankimore. 

  

Rrethanat faktike dhe procedurale: 

 

Ankuesja ishte punëtore e NSH “V në Vushtrri. Afati I fundit për parashtrimin e ankesave kundër 

listës përfundimtare për përfshirjen e punëtorëve me të drejta legjitime për të përfituar 20 për qind 

të të ardhurave nga privatizimi i NSH-së ishte 31 korriku 2006. Ankuesja e kishte kundërshtuar 

listën përfundimtare të përpiluar nga AKP më 21 shkurt 2018. 
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Ankuesja pretendon se kishte punuar në këtë NSH që nga data 07 gusht 1995 e deri më 05 janar 

2005. Ajo pas vitit 2005 kishte shkuar të jetoj në Kroaci, dhe sipas saj, nuk ka pasur asnjë njohuri 

se çka po ndodh me listat e punëtorëve. Vetëm pas kthimit të saj në Kosovë në vitin 2007, ajo 

kishte kuptuar se kishte mbetur jashtë listës përfundimtare. Ajo kërkoi edhe pagat e pa paguara. 

Ankuesja ankesës ia ka bashkangjitur edhe: Kopjen e librezës së punës; dy aktvendime mbi 

numrin e pikëve që shërbejnë për llogaritjen e pagave mujore të viti 1988. 

 

Në përgjgjen e saj ndaj kësaj ankese AKP ka propozuar që ankesa të hedhet si e pa pranueshme 

me arsyetimin se ankesa është e jashtë afatshme. 

 

Më 17 gusht 2018 Gjyqtarja e vetme me kompetenca të deleguara e Kolegjit të Specializuar të 

DHPGJSK-së kishte marrë Aktvendimin C-II.-18-0008-C0001 me të cilin ishte hedhur poshtë 

ankesa e paditëses kundër listës përfundimtare të AKP-së, për shkak se ishet parashtruar pas 

afatit të paraparë ligjor. Sa i përket kërkesës për kompensimin e pagave të pa paguara, ishte 

urdhëruar Zyra e regjistrit të DHPGJSK-së që këtë kërkesë ta regjistroj si kërkesë të re si lëndë 

të veçantë. 

 

Më 28 gusht 2018 ankuesja kishte parashtruar ankesë kundër këtij aktvendimi me arsyen se 

paditëses i është mohuar një e drejtë kushtetuese dhe ligjore, pasi që ajo kishte punuar në NSH 

nga viti 1985 deri në vitin 2005 më shumë se 19 vjet dhe pa të drejtë ajo është lënë jashtë listës 

përfundimtare. Ankuesja propozon që të merret për bazë kjo ankesë dhe ankueses t’i njihet kjo e 

drejtë për 20 për qind të të ardhurave nga shitja e NSH-së. 

 

Më 01 shtator 2020 kjo ankesë i është dërguar AKP-së për përgjgjigje, por AKP nuk ka dërguara 

asnjë përgjigje, edhe pse urdhërin e dërguar e kishte pranuar më 02 shtator 2020. 

  

Arsyetimi ligjor 

 

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. 
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Kolegji  i Apelit konstaton se aktvendimi i ankimuar i gjyqtares së vetme me kompetenca të 

deleguara të Kolegjit të Specializuar, ka adresuar drejtë kërkesën e paditëses për 20 për qind të 

të ardhurave nga shitja e NSH-së si dhe kërkesën për kompensimin e pagave të pa paguara. 

 

Kolegji i Apelit vëren se kërkesa për 20 për qind me të drejtë ishte hedhur poshtë si e pa 

pranueshme, sepse ajo ishte parashtruar më shumë se 12 vjet pas afatit të publikuar për 

parashtrimin e ankesave. 

 

Sa i përket kërkesës tjetër për pagat e pa paguara, Kolegji i Specializuar kishte urdhëruar Zyrën 

e regjistrit që kjo kërkesë të regjistrohet si kërkesë e veçantë dhe si lëndë e veçantë. Kolegji i 

Apelit gjeti se kjo lëndë tashmë mban numër të ri, C-II.-18-0082 dhe është në pritje për zgjidhje 

në shkallë të parë të DHPGJSK-së. Pra, në fazën e ankesës ankuesja nuk ka ofruar asnjë 

argument shtesë apo ndonjë provë në mbështetje të pretendimeve ankimore. 

 

Për këto arsye si më lartë, Kolegji i Apelit e refuzon ankesën si të pa bazuar dhe rrejedhimsiht e 

vërteton aktvendimin e ankimuar si të drejtë dhe të bazuar në ligj. 

 

Me sa u tha më lartë, është vendosur si në dispozitiv të këtij aktvendimi. 

 

 

Vendosur nga Kolegji i Apelit të DHPGJSK-së më 12 nëntor 2020. 

 

 

Ilmi Bajrami, gjyqtari kryesues  __________________      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

      

 


