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REPUBLIKA E KOSOVËS / REPUBLIKA KOSOVA 

 
AC-I-20-0015-A0001 

Në çështjen juridike të: 

M P  K-Serbi, e përfaqësuar nga av V P nga Gjilani.  

Paditësja/ankuesja 

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 (DHPGJSK), i përbërë nga Ilmi Bajrami gjyqtar 

kryesues,  Sabri Halili dhe Hajrie Shala gjyqtarë, duke vendosur lidhur me ankesën e 

paditëses të parashtruar kundër Aktgjykimit të Shkallës së parë të DHPGJSK-së C-IV.-14-

0038, të datës 17 dhjetor 2020, pas seancës vendimmarrëse të mbajtur më 15 prill 2021, 

lëshon këtë: 

 

A K T GJ Y K I M 

 

1. Ankesa e paditësit refuzohet si e pa bazuar. 

2. Vërtetohet Aktgjykimi i Shkallës së parë të DHPGJSK-së C-IV.-14-0038, i datës 17 

dhjetor 2020. 

3. Nuk caktohen taksa gjyqësore për këtë procedurë ankimore. 

  

Rrethanat faktike dhe procedurale: 

Më 03 janar 2014 paditësja kishte parashtruar ankesë në DHPGJSK kundër Vendimit të 

Autoritetit të Likuidimit të NSH-së “E” e adminsitruar nga AKP(AL i AKP-së) PRN048-0017 të 

datës 20 dhjetor 2013. Me vendimin e kundërshtuar ishte refuzuar kërkesa e paditëses për 

kompensimin e pagave të pa paguara në shumën prej 33.600,00 eurove për periudhën kohore 

1999-2003. Këtë refuzim AL i AKP-së e arsyeton me faktin se, bazuar në nenin 36.2 të 

Shtojcës së Ligjit mbi AKP-në dhe nenit 608 të Ligjit të Punhës së Bashkuar, i aplikueshëm 
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sipas nenit 1 të Rregullores së UNMIK-ut 1999/24, që parash që pagesa e shumës së pagës, 

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

brenda 3 vjetësh. AL i AKP-së ka arsyetuar se afati i parashkrimit të kësaj kërkese nuk është 

ndërprer asnjëherë, pasi që ajo nuk është parashtruar më parë në asnjë gjykatë apo ndonjë 

organ tjetër kompetent brenda tri vjetësh nga momenti kur parashtruesi pretendon se ka lindur 

detyrimi si pasojë e ndërprerjes së marrdhënies së punës në vitin 1999. 

 

Në mbrojtjen e saj të datës 18 dhjetor 2015 AKP thekson se vendimi i ankimuar i AL të AKP-

së është i drejtë dhe i bazuar në dispozitat ligjore dhe si i tillë duhet të vërtetohet nga Shkalla e 

parë e DHPGJSK-së. 

 

Më 17 dhjetor 2020 Shkalla e parë e DHPGJSK-së e kishte marrë Aktgjykimin C-IV.-14-0038 

me të cilin ankesa ishte refuzuar si e pa bazuar dhe ishte vërtetuar Vendimi i kundërshtuar i 

AL të AKP-së si i drejtë dhe i bazuar në ligj. Në arsyetimin e këtij aktgjykimi konstatohet se 

paditësja ka kërkuar që të kompensohet në shumën prej 33.600,000 eurosh për paga të pa 

paguara për periudhën 1999 deri në 2003. Afati kohor 3 vjeçar për këtë kërkesë ka skaduar në 

vitin 2002 dhe kjo kërkesë nuk ishte parashtruar më herët në asnjë gjykatë apo organ tjetër 

kompetent, por për herë të parë ishte parashtruar më 28 shtator 2005. Edhe sipas nenit 608 të 

Ligjit të Punës së Bashkuar, por edhe sipas nenit 137 të LMD-së të viti 1978, afati i 

parashkrimit të këtyre kërkesave është paraparë prej 3 vitesh.  

 

Më 17 janar 2020 paditësja/ankuesja ka parashtruar ankesë ndaj këtij aktgjykimi për shkak të 

të gjitha arsyeve ankimore. 

Paditësja pretendon se kjo kërkesë nuk është parashkruar pasi që kërkesa është bërë në vitin 

2005, dhe se parashkrimi ka filluar të rrjedh në vitin 2007. Sipas ankueses, Shkalla e parë e 

DHPGJSK-së gabimisht ka vërtetuar gjendjen faktike dhe gabimisht ka aplikuar të drejtën 

materiale, sepse sipas saj, kompetenca e DHP-së ishin të parapara me Rregulloren e UNMIK-

ut 2002/13, gjegjësisht nenin 4.1. 

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

kthehet në rigjykim, apo të ndryshohet aktgjykimi i ankimuar dhe të aprovohet kërkesa e 

paditëses si e bazuar. 

 

Më 14 janar 2021 Kolegji i Apelit këtë ankesë ia ka dërguar AKP-së për përgjigje. Në 

përgjigjen e sa të datës 27 janar 2021 AKP i kundërshton pretendimet ankimore të paditëses 
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si të pa bazuara dhe propozon që të refuzohet ankesa dhe të vërtetohet aktgjykimi i ankimuar 

si i drejtë dhe i bazuar në ligj. 

 

Pas vërejtjes nga DHP për pagesën e taksës gjyqësore, paditësja më 23 janar 2020 kishte 

parashtruar kërkesë për lirim nga kjo pagesë. 

 

Më 27 janar 2021 Kolegji i Apelit përmes një urdhëri ka kërkuar nga paditësja që të dëshmoj 

se: ajo nuk ka ndonjë biznes personal apo familjar, se nuk posedon me paluajtshmëri, se 

është nën asistencë sociale, se është pensioniste(shuma e pensionit), dhe dëshmi të tjera në 

mbështetje të kërkesës së saj për lirim nga pagesa e taksës gjyqësore.Më 10 shkurt 2021 

paditësja ka dorëzuar në Dhomën e Posaçme Vëretetim nga Ministria për Financa dhe 

Shërbime Kadastrale- Njësia për Evidencë Kadastrale në Kraljevë- Serbi, me të cilin 

dëshmohet se ajo nuk është në evidencën e tatimpaguesëve në këtë njësi, si dhe çekun për 

pranimin e pensionit. 

 

Më 19 shkurt 2021 Kolegji i Apelit ka kërkuar nga paditësja që të dëshmoj lartësinë e pagës në 

NSH për vitin 2003 dhe dëshmi tjera materiale në mbështetje të kërkesës së pretenduar. Në 

përgjgijen që e ka dërguar përfaqësuesi i paditëses më 03 mars 2021 nuk është ofruar asnjë 

dëshmi materiale, pos përshkrimit të secilit muaj veç e veç që nga muaji gusht 1999 deri më 

01 dhjetor 2003. Për vitin 2003, sipas përshkrimit të dhënë paga e saj është 200 euro 

 

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. 

 

Shkalla e parë e DHPGJSK-së me aktgjykimin e ankimuar kishte konstatuar se afati kohor 3 

vjeçar për këtë kërkesë ka skaduar në vitin 2002 dhe kjo kërkesë nuk ishte parashtruar më 

herët në asnjë gjykatë apo organ tjetër kompetent, por për herë të parë ishte parashtruar më 

28 shtator 2005. Edhe sipas nenit 608 të Ligjit të Punës së Bashkuar, por edhe sipas nenit 137 

të LMD-së të viti 1978, afati i parashkrimit të këtyre kërkesave është paraparë prej 3 vitesh.  
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Ankuesja pretendon se kjo kërkesë nuk është parashkruar pasi që kërkesa është bërë në vitin 

2005, dhe se parashkrimi ka filluar të rrjedh në vitin 2007. Sipas ankueses, Shkalla e parë e 

DHPGJSK-së gabimisht ka vërtetuar gjendjen faktike dhe gabimisht ka aplikuar të drejtën 

materiale.  

 

Kolegji i Apelit pasi që shqyrtoi pretendimet ankimore të ankueses, aktgjykimin e ankimuar dhe 

të gjitha provat në shkresat e lëndës erdhi në përfundim se ankesa është e pa bazuar. 

 

Kolegji i Apelit duke i shqyrtuar të gjitha provat në shkresat e lëndës gjeti se kërkesa e 

ankueses është e pa bazuar edhe nga një bazë tjetër juridike. Ankuesja nuk e ka provuar me 

prova konkrete materiale se ajo ka punuar në NSH pas datës 26 shkurt 1999. Në këtë datë ajo 

e ka të mbyllur librezën e punës, si provë të vetme materiale që ka dorëzuar në gjykatë. Pas 

kësaj periudhe ajo nuk ka qenë punëtore e kësaj NSH-je, e rrjedhimisht as që ka pasur të 

drejtë ligjore që të kërkoj paga pas datës 26 shkurt 1999, derisa kërkesa për paga të pa 

paguara për vitin 1999 është parashkruar në shkurt të vitit 2002, ashtu siç ka konstatuar 

Shkalla e parë e DHPGHSK-së. 

 

Kolegji i Apelit përmes urdhërit të datës 19 shkurt 2021 ia ka dhën edhe një rast paditëses që 

të dëshmoj me prova konkrete materiale lartësinë e pagës në NSH gjatë vitit 2003, periudhë 

për të cilën kërkon pagat e pa paguara. Pos përshkrimit nga përfaqësuesi i paditëses se paga 

për vitin 2003 ishte 200 euro për secilin muaj, ajo nuk ka ofruar dëshmi materiale në 

mbështetje të këtij pretendimi. 

 

Për këto arsye të dhëna si më lartë, ankesa e paditëses refuzohet si e pa bazuar, ndërsa 

vërtetohet aktgjykimi i ankimuar si i drejtë dhe i bazuar në ligj, me ndryshimin e arsyetimit të 

dhënë nga Kolegji i Apelit. 

 

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

 

Taksat gjyqësore 

 

Pasi që paditësja/ankuesja kishte parashtruar kërkesë të argumentuar për lirim nga pagesa e 

taksës gjyqësore, ajo nuk ngarkohet në këtë fazë të ankesës me taksë gjyqësore.  
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Vendosur nga Kolegji i Apelit i DHPGJS-së, më 15 prill 2021. 

 

Ilmi Bajrami, Gjyqtar kryesues  ____________________ 
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