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REPUBLIKA E KOSOVËS / REPUBLIKA KOSOVA 

                                                                                              AC-I-20-0151 

Në ankesën e                                                                        

                                                                                            Paditësi/Ankuesi 

R Z  Viti,  përfaqësuar nga av L E nga Vitia. 

 

kundër 

                                                                                      E paditura 

NSH, ’’Banja e Kllokotit”, Kllokot (në likuidim),  të cilën e përfaqëson, Agjencia Kosovare e 

Privatizimit, Rr. ”Dritan Hoxha” nr.55 Lakrishtë, Prishtinë. 

 

 

 

 

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 të paraqitur kundër Aktgjykimit të Shkallës së I-rë të DHPGJS-së, C-IV-13-2184 të 

datës 21.05.2020, pas seancës vendimmarrëse të mbajtur më  03 shkurt 2023,  lëshon këtë: 

 

 

A K T V E N D I M 

1. Ankesa e paditëses është e bazuar.  

2. Anulohet, Aktgjykimi i Shkallës së parë të DHPGJS-së, C-IV-13-2184, i datës 21 maj 

2020. 

3. Lënda kthehet në rigjykim në shkallë të parë të DHPGJS-së tek gjyqtari përkatës. 

4. Nuk caktohen taksa gjyqësore për procedurën ankimore. 

 

http://sq.wikipedia.org/wiki/Skeda:Coat_of_arms_of_Kosovo.svg
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Rrethanat procedurale dhe faktike  

 

Me datë 09 tetor 2013, paditësi e dërgon në DHPGJS një ankesë kundër vendimit të Autoritetit 

të Likuidimit GJI095-0464 të datës 20.09.2013, me të cilin është refuzuar kërkesa e tij për 

pagesën e pagave të pa paguara për periudhën dhjetor 1991 – 1999 në shumë prej 11.361,16 

euro, me arsyetimin se në bazë të nenit 608 të Ligjit të Punës së Bashkuar, kërkesa është 

parashkruar. Paditësi ka pohuar se ka qenë punëtor në NSH nga data 19.07.1979 si punëtorë 

hotelerie  dhe se është larguar nga puna në bazë të diskriminimit nga serbët.   

Paditësi ka pohuar se me kohë ka parashtruar padi në Gjykatën Komunale  në Viti, dhe  me 

Aktgjykimin C.nr. 84/2006 të datës 010.08.2006 ka aprovuar kërkesën për kompensim në 

shumë prej 11.361.16 euro si dhe shpenzimet gjyqësore në shumë prej 300 euro.  

Ne ankesë e ka kundërshtuar konstatimin e Autoritetit të Likuidimit se kërkesa është 

parashkruar. Bashkë me këtë ankesë ai dorëzon vendimin e ankimuar të Autoritetit të 

Likuidimit, Aktvendimin mbi largimin nga puna nr. 1248 të datës 24.10.1991, kundërshtimin 

kundër Aktvendimit nr. 1248 të datës 24.10.1991, një vërtetim  nga Komuna e Vitisë me të 

cilën vërtetohet se paditësit i është djegë objekti i banimit nga forcat serbe, duke i shkaktuar 

dëm të kategorisë së IV-të, Aktgjykimin nr. 84/2006 të Gjykatës Komunale në Viti, një njoftim 

drejtuar AKM-së lidhur me kontestin gjyqësor, vendimin lidhur me përdorimin zyrtar të gjuhës 

dhe shkronjave serbe nr.768 datë 16.05.1991, vendimin nr. 776 datë 16.08.1991,  një kopje të 

parashtresës në padi për kompensim drejtuar  Gjykatës komunale në Viti në lëndën nr. C.nr. 

84/2006. 

 

Me datë 04 shtator 2018, AKP-ja e dorëzon mbrojtjen në ankesë. AKP-ja në këtë parashtresë 

pohon se barra e provës në bazë të nenit 7 të LPK-së bie mbi paditësin. AKP pohon se kërkesa 

është e parashkruar në bazë të nenit 608 të LPB-së. AKP pohon se kjo çështje është vendosur 

nga Autoriteti i Likuidimit dhe konsiderohet si çështje e gjykuar. AKP ka kërkuar që ankesa  e 

paditësit të hedhet poshtë si e pabazuar dhe të vërtetohet vendimi i ankimuar i Autoritetit të 

Likuidimit. 

 

Me datë 26 shkurt 2018, paditësi e dorëzon një parashtresë dhe përgjigjet në pretendimet e 

AKP-së të dhëna në mbrojtje në ankesë. Në këtë parashtresë ai përsëri pohon se e ka 
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kundërshtuar me kohë vendimin për largimin e tij nga puna por dokumentacioni është asgjësuar 

për shkak të luftës në Kosovë dhe se në Gjykatën Komunale në Viti nuk ekzistojnë lëndë të tilla 

dhe për këtë Gjykata ka lëshuar edhe dëshmi. Tutje ai pohon se e ka paraqit edhe një padi të re 

në Gjykatën Komunale në Viti e evidentuar C.nr.84/2006 me të cilin i është njohur e drejta në 

kompensim të të ardhurave personale. Me këtë parashtresë ai sjell edhe një autorizim të 

avokatit Limon Emini, një vendim nr. 484 të datës 12.07.1999 të NSH “B e K”, vërtetimin nr 

04/2013 të datës 02.07.2013 të Komunës së Vitisë.  

 

Me datë 04 tetor 2018, AKP-ja e dorëzoj kundërpërgjigjen, në të cilën ajo i përsërit pretendimet 

e veta të dhëna në mbrojtjen në ankesë.  

 

Me datë 21 maj 2020, Shkalla e I-rë e DHPGJS-së me Aktgjykimin C-IV-13-2184, ankesën e 

paditësit e refuzon si të  pabazuar dhe vërteton vendimin  e ankimuar të Autoritetit të 

Likuidimit si të drejtë dhe të bazuar në ligj. Shkalla e I-rë e DHPGJS-së  ka arsyetuar se 

paditësi nuk ka dëshmuar të drejtën e tij ligjore për pagat e pa paguara për periudhën 24 dhjetor 

1991 e deri 24 dhjetor 1999. Tutje Shkalla e I-rë pohon se paditësi brenda periudhës 3 vjeçare 

nuk ka dorëzuar kërkesë tek organet kompetente për ta kërkuar të drejtën e tij, andaj në bazë të 

nenit 608 të LPB-së dhe nenit 137 të LMD-së, kërkesa është parashkruar.  

  

Me datë 11 qershor 2020, paditësi përmes postës e dërgon në DHPGJS një ankesë kundër 

Aktgjykimi të Shkallës së I-rë të DHPGJS, C-IV-13-2184 të datës 21 maj 2020, për të gjitha 

bazat ankimore dhe kërkon nga Kolegji i Apelit që të aprovohet ankesa si e bazuar, të anulohet 

Aktgjykimi i ankimuar dhe lënda të kthehet në rishqyrtim.  

Për më tepër në ankesë paditësi ka pohuar se DHPGJS-ja me Aktgjykimin e ankimuar ka bërë 

shkelje esenciale të dispozitave ligjore dhe ka vërtetuar gabimisht gjendjen faktike. Në ankesë 

paditësi përsëri pohon se ai e  kishte kundërshtuar me padi largimin e tij nga puna, dhe ekziston  

një Aktgjykim ku i është njohur e drejta në kompensim. Në ankesë i përsërit pretendimet për 

largimin  e tij në baza diskriminuese dhe pa procedurë ligjore, ndërsa menjëherë pas luftës ajo 

pohon se është kthyer në punë dhe këto vendime diskriminuese janë mbet pa fuqi ligjore. Ai 

pretendon se janë plotësuar kushtet që atij ti njihen pagat për periudhën 1991 e deri 07.07.1999, 
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në shumë prej 11.361,16 euro.  Në ankesë po ashtu pretendon se pa kurrfarë baze ligjore është 

refuzuar kërkesa e tij.  

 

Me datë 21 maj 2021, AKP-ja e dorëzon një parashtresë në DHPGJS dhe i përgjigjet ankesës së 

ankuesit. Në këtë parashtresë AKP-ja pohon se ajo e mbështet në tërësi Aktgjykimin e 

ankimuar të shkallës së I-rë të DHPGJS, ndërsa i kundërshton të gjitha pretendimet ankimore të 

ankuesit si të pabazuara. AKP-ja në mbrojtjen në ankesë pohon se nuk do t’i përsërisë 

argumentet edhe më herët gjatë mbrojtjes në padi, pasi që kjo do të jetë e pa dobishme për 

mbarëvajtjen e procedurës. Andaj nga këto arsye AKP-ja kërkon që të refuzohet ankesa si e pa 

bazuar dhe të vërtetohet Aktgjykimi i ankimuar si i drejtë dhe i bazuar në Ligj.  

 

Arsyetimi ligjor:  

Ankesa e paditësit  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.  

Merita e ankesës dhe vlerësimi i Kolegjit të Apelit 

Anulohet Aktgjykimi i ankimuar i Shkallës së parë të DHPGJS lidhur me  kerkesen për pagat e 

papaguara për periudhën nga tetori 1991 deri në korrik 1999 dhe ankesa e paditësit  aprovohet 

si e bazuar.  

Kolegji i Apelit vëren se kërkesa e paditësit për pagat e papaguara në periudhat e lartcekura, në 

shumë prej 9,838.88 euro, me Vendimin GJI095-0464 të datës 20/09/ 2013, refuzohet si e pa 

vlefshme, me arsyetimin se kërkesa është parashkruar në bazë të nenit 608 të Ligjit të Punës së 

Bashkuar. 

Ankuesi në ankesën e dorëzuar në DHPGJS me datë 09 tetor  2013, me të cilën e konteston 

vendimin e Autoritetit të Likuidimit GJI095-0464 të datës 20  shtator  2013, vazhdon të kërkojë  

pagat e papaguara për periudhat e cekura në ankesë, duke pohuar se ai është larguar nga puna 

padrejtësisht pas aplikimit të masave të jashtëzakonshme me një Ligj Diskriminues.  
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Shkalla e parë e DHPGJS-së e ka trajtuar këtë kërkesë për paga të pa paguara dhe ka konstatuar 

se paditësja nuk ka përmbushur asnjë nga kushtet e parapara ligjore me qëllim që të gëzonte të 

drejtën në kompensim të të ardhurave personale si dhe nuk ka ofruar asnjë dëshmi, fakt apo 

arsyetim ligjor që do të argumentonte dhe të dëshmonte bazueshmërinë e ankesës, ashtu siç 

parashihet me nenin 31 paragrafi 4 dhe 5 dhe nenit 35 paragrafi 2.4. të Ligjit për DHPGJS nr. 

06/L-086. Ndërsa, sa i përket aktgjykimit të bashkëngjitur nga ankuesja në ankesë thekson se i 

njëjti nuk është i plotfuqishëm. Kolegji i Apelit i DHPGJS-së konsideron që refuzimi i kërkesës 

për pagat e papaguara për periudhën e lartcekur mbi bazën e parashkrimit nuk ishte veprim i 

drejtë nga ana e Autoritetit të Likuidimit dhe as nga ana e shkallës së parë të DHPGJS-së, pasi 

që paditësit i është ndërprerë marrëdhënia e punës në kohën e masave të dhunshme të aplikuara 

në Kosovë  me kundërshtimin e parashtruar në NSh. 01/01/1991 dhe i njëjti ashtu siç thekson 

në ankesë  pas përfundimit të luftës kishte dorëzuar një padi për kompensimin e pagave të 

papaguara në Gjykatën Komunale në Viti.  

Kolegji i Apelit vëren se paditësi në shkallën e parë bashkë me ankesën e tij kishte dorëzuar: 

Aktvendim për ndërprerjen e marrëdhënies së punës me nr. 124 i datës 24 tetor 1991, 

Kundërshtimin  e parashtruar në NSh. 01/01/1991,  Aktgjykim i Gjykatës Komunale në Viti me 

nr. C.nr.84/2006 i datës 10 shtator 2006, një vendim për përdorim të gjuhës zyrtare në 

ndërmarrje, një urdhëresë me nr. 768 të datës 16 gusht 1993 dhe vendimi i Autoritetit të 

Likuidimit me nr. GJI095-0464 i datës 20/09/ 2013, parashtresën drejtuar gjykatës Komunale 

Viti nr. 84/2006 të datës 21/12/2010 si dhe vendimin nr. 484 të datës 12/07/1999 me të cilin 

anulohen të gjitha Vendimet e Organit të dhunshëm të NSh-së..  

Në rastin konkret Kolegji i Apelit vlerëson se shkalla e parë e DHPGJS nuk kishte vepruar 

drejtë kur në Aktgjykimin C-IV-13-2184 të datës 21 maj 2020 kishte theksuar se kërkesa sipas 

nenit 608 të Ligjit mbi Punën e bashkuar ishte parashkruar. 

Paditësi në bazë të Kundërshtimin e parashtruar në NSh. 01/01/1991,  Aktgjykimit të  Gjykatës 

Komunale në Viti me nr. C.nr.84/2006 i datës 10 shtator 2006, ishte aprovuar kërkesëpadia e tij  

për kompensim për periudhën 1991 deri më 1999 në shumën prej 11.361,16 euro dhe 

shpenzimet e procedurës në shumë prej 300 euro. 
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 Ky kundërshtim dhe Aktgjykim kishte krijuar pritshmëri legjitime te paditësi, ai nuk ishte 

njoftuar asnjëherë për ankimin e këtij Aktgjykimi nga Gjykata, përkundrazi ai ishte informuar 

se lënda ishte humbur.  

Ndërsa e paditura  përveç aspektit deklarativ dhe pretendimit se Aktgjykimi nuk përmban 

klauzolën e plotfuqishmërisë nuk kishte parashtrua asnjë provë me të cilën do të dëshmohen se 

ky Aktgjykim ishte ankimuar në një instancë më të lartë gjyqësore.  

 Kolegji i Apelit konsideron se shkalla e parë nuk ka arritur të sqaroi plotfuqishmërinë e 

Aktgjykimit të  Gjykatës Komunale në Viti me nr. C.nr.84/2006 i datës 10 tetor  2006. 

Prandaj ,Kolegji i Apelit konsideron se në këtë rast nuk është vërtetuar drejtë gjendja faktike . 

Vetëm pas konstatimit të saktë të plotfuqishmërisë së këtij Aktgjykimi dhe varësisht nga 

përfundimet që dalin, atëherë mund të  trajtohet edhe çështja e shumës së kërkuar dhe 

parashkrimit në të cilat thirret e paditura. 

Nga këto arsye, Kolegji i Apelit konstaton se ankesa e paditëses duhet të aprovohet si e bazuar 

dhe lënda të kthehet në rigjykim në shkallë të parë. 

Nga se u tha më sipër në bazë të nenit 9.10 të LDHP-së, është vendosur si në dispozitiv. 

 

Taksat gjyqësore 

 

Ankuesi tashmë e ka paguar taksën gjyqësore për procedurën ankimore me datë 17.07.2020 në 

shumë prej 30 euro, andaj nuk do të caktohen taksa shtesë.  

 

U vendos nga Kolegji i Apelit i DHPGJS-së më 03 shkurt  2023. 

 

 

Ilmi Bajrami, Gjyqtar kryesues                _______________ 
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