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REPUBLIKA E KOSOVËS / REPUBLIKA KOSOVA 

 
AC-I-20-0201-A0001 

Në çështjen juridike të: 

I N nga Viti.  

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 (DHPGJSK), i përbërë nga Ilmi Bajrami gjyqtar 

kryesues, Sabri Halili dhe Mr. Sc. Sahit Sylejmani gjyqtarë, duke vendosur lidhur me ankesën 

e paditësit të parashtruar kundër Aktgjykimit të Shkallës së parë të DHPGJSK-së C-IV.-13-

4079, të datës 08 qershor 2020, pas seancës vendimmarrëse të mbajtur më 20 maj 2021, 

lëshon këtë: 

 

A K T GJ Y K I M 

 

1. Ankesa e paditësit refuzohet si e pa bazuar. 

2. Vërtetohet Aktgjykimit i Shkallës së parë të DHPGJSK-së C-IV.-13-4079, i datës 

08 qershor 2020. 

3. Nuk caktohen taksa gjyqësore për këtë procedure ankimore. 

 

Rrethanat faktike dhe procedurale: 

Më 27 dhjetor 2013 paditësi kishte parashtruar ankesë në DHPGJSK duke e kundërshtuar 

Vendimin e Autoritetit të Likuidimit të NSH-së “M E”, e adminsitruar nga AKP (AL i AKP-së) 

GJI104-0074 të datës 25 nëntor 2013. 

Me këtë vendim AL i AKP-së e kishte refuzuar si të palejueshme kërkesën e paditësit për 

kompensimin e pagave të pa paguara në shumën prej 425.000 euro.  Ky refuzim ishte bazuar 

http://sq.wikipedia.org/wiki/Skeda:Coat_of_arms_of_Kosovo.svg


2 

 

në parashkrimin e kërkesës. Sipas AL të AKP-së, neni 608 i Ligjit mbi Punën e Bashkuar(LPB) 

parasheh që pagesa e shumës së pagës, apo secilës kërkesë tjetër të punëtorit, që rrjedh nga 

marrdhënia e punës, do të jetë e parashkruar brenda 3 vjetësh. Paditësi nuk ka parashtruar 

asnjë provë që do të dëshmonte se ai ka e ka paraqityur këtë kërkesë më herët në ndonjë 

gjykatë apo organ kompetent, e me të cilën do të ndalej rrjedha e afatit të parashkrimit. 

Paditësi pretendon se atij asnjëherë nuk i është ndërprerë marrdhënia e punës deri më 31 

korrik 2007 kur AKP me ka njoftuar përmes letërpezullimit se për shkak të shitjes së aseteve 

të NSH-së i është ndërprerë marrdhënia e punës. Bazuar në letërpezullim, unë kam 

parashtruar kërkesën time për pagat e pa paguara tek AL i AKP-së me fillimin e procesit të 

likuidimit të NSH-së. Paditësi pretendon se kërkesa e tij bazohet në nenin 40.1.7 të Shtojcës 

së Ligjit të AKP-së, sepse AKP ia ka ndërprerë marrdhënien e punës si rezultat i privatizimit. 

 

Në mbrojtjen e saj ndaj kësaj ankese, AKP kërkon që ankesa të refuzohet si e pa mbështetur 

dhe të vërtetohet vendimi i kundërshtuar i AL të AKP-së si i drejtë dhe i bazuar në ligj. 

Më 08 qershor 2020 Shkalla e parë e DHPGJSK-së kishte marrë Aktgjykimin C-IV.-13-4079 

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 thuhet se, më 25 

korrik 2007 është përmbyllur procesi i privatizimit të NSH-së dhe me këtë datë është ndërprerë 

marrdhënie e punës për të gjithë punëtorët e NSH-së. Kërkesa e parashtruesit për 

komepnsimin e pagave të pa paguara është parashkruar më 25 korrik 2010, ndërsa ai e ka 

parashtruar kërkesën më 22 tetor 2013. Pra, kjo kërkesë është dashur që të parashtrohej në 

një gjykatë apo organ tjetër kompetent brenda 3 vjetësh para datës 25 korrik 2010. Bazuar në 

nenin 608 të LPB-së dhe nenit 137 të LMD-së të vitit 1978 ky afat i parashkrimit është 

përcaktuar në tri vjet. 

Më 26 korrik 2020 paditësi kishte parashtruar ankesë kundër këtij vendimi për shkak të të 

gjitha bazave ankimore, duke propozuar që aprovohet ankesa, të ndryshohet aktgjykimi i 

ankimuar duke e aprovuar në tërësi ankesën, ose ta prishë aktgjykimin e ankimuar dhe lëndën 

ta kthej në rigjykim në shkallë të parë. 

Sipas ankuesit, ky aktgjykim është marrë pa u mbajtur seancë dëgjimore në kuptim të nenit 72 

të Ligjit të DHPGJSK-së. Ankuesi thekson se kërkesa e tij ka të bëjë me 3 pag të pa paguara, 

e cila e drejtë rrjedh nga Ligji i AKP-së dhe kërkesa për këtë të drejtë ushtrohet nga punëtori 
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pas pranimit të letërpezullimit të dërguar nga AKP. Nga shkresat e lëndës mund të shihet se 

kërkesa është parashtruar tek AKP më 22 tetor 2013, që është brenda afatit për dorëzimin e 

kërkesave në likuidim. Kjo kërkesë është e bazuar në nenin 40.1.6.1 të Shtojcës së Ligjit mbi 

AKP-në sepse ndërprerja e marrdhënies së punës në NSH është rezultat i privatizimit të NSH-

së. Në momentin e dërgimit të letërpezullimit, ka dnodhur ndërprerja e rrjedhës së 

parashkrimit, andaj gabimisht është vlerësuar se periudha e parashkrimit duhet të merret 

përmbyllja e procesit të privatizimit. Sipas ankuesit, nga dispozitivi i aktgjykimit është e qartë 

se gjykata ka vendosur se ankesa është e pa bazuar, ndërsa arsyetimi është dhënë për pa 

lejueshmëri, e në këtë rast duhej të bëhej hudhje e ankesës. Vendimi për pa bazueshmëri 

merret vetëm në rastet kur shqyrtohet kërkesëpadia, e jo në rastet kur vetëm shqyrtohet 

afatshmëria.  

Më 19 prill 2021 Kolegji i Apelit këtë ankesë të paditësit ia ka dërguar AKP-së për përgjigje. Në 

përgjigjen e saj të datës 23 prill 2021 AKP thekson se qëndrimet e AKP-së qartësisht janë 

theksuar në mbrojtje në shkallë të parë dhe nuk ka nevojë të përsëriten të njëjtat argumente. 

Sipas AKP-së, pretendimet ankimore të paditësit janë të pa bazuara dhe ankesa duhet të 

refuzohet e të vërtetohet aktgjykimi i ankimuar si io drejtë dhe i bazuar në ligj. 

Arsyetimi 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 refuzimin e ankesës si të pa bazuar kishte arsyetuar kërkesa ishte 

parashkruar bazuar në nenin 608 të LPB-së dhe nenit 137 të LMD-së të vitit 1978, me të cilët 

ky afat i parashkrimit është përcaktuar në tri vjet. 

Sipas ankuesit, ky aktgjykim është marrë pa u mbajtur seancë dëgjimore në kuptim të nenit 72 

të Ligjit të DHPGJSK-së. 

Ky pretendim ankimor nuk është i bazuar, pasi që ky nen të cilit i referohet paditësi, ka të bëjë 

me ankesat sipas paragrafit 1.6 të nenit 5 të LDHPGJK-së, e që ndërlidhen me të drejtat e 

punëtorëve në 20 për qind të të ardhurave nga privatizimi i NSH-ve.   
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Ankuesi thekson se kërkesa e tij ka të bëjë me 3 paga të pa paguara, e cila e drejtë rrjedh nga 

Ligji i AKP-së dhe kërkesa për këtë të drejtë ushtrohet nga punëtori pas pranimit të 

letërpezullimit të dërguar nga AKP.  

Kolegji i Apelit të DHPGJSK-së ka pasur parasysh edhe këtë pretendim të paditësit, por nuk 

ka gjetur një provë të tillë në shkresat e lëndës në shkallë të parë e as në të dytën. Ky 

pretendim mbetet vetëm një pretendim i pa mbështetur me prova konkrete materiale dhe si i 

tillë refuzohet si i pa bazuar. 

Paditësi pretendon gjithashtu se kërkesa është e bazuar në nenin 40.1.6.1 të Shtojcës së Ligjit 

mbi AKP-në sepse ndërprerja e marrdhënies së punës në NSH është rezultat i privatizimit të 

NSH-së, dhe se në momentin e dërgimit të letërpezullimit, ka ndodhur ndërprerja e rrjedhës së 

parashkrimit.  

As ky pretendim nuk ështe i bazuar për faktin se me asnjë dëshmi materiale paditësi nuk ka 

dëshmuar që ky punëtor ishte në marrdhënie pune në këtë NSH, nuk ka dëshmuar që t’i jetë 

ndërprerë marrdhënia e punës nga AKP dhe nuk ka ofruar letërpezullimin të cilit i referohet në 

të dyja instancat gjyqësore, edhe pse barra e të provuarit bie mbi të. 

Gjithashtu ankuesi pretendon se në dispozitiv të aktgjykimit të ankimuar, gjykata ka vendosur 

se ankesa është e pa bazuar, ndërsa arsyetimi është dhënë për pa lejueshmëri, e në këtë rast 

duhej të bëhej hudhje e ankesës.  

Kolegji i Apelit jep sqarimin se ankesa e tij është shqyrtuar në meritat e saj nga Shkalla e parë 

e DHPGJSK-së dhe askund nuk thuhet të jetë e pa lejueshme. Madje edhe AL i AKP-së ka 

konstatuar se kërkesa është parashtruar brenda afatit të procesit të likuidimit, por në 

momentin e parashtrimit të saj, ajo ishte e parashkruar, sepse kërkesën e tij ai nuk e kishte 

parashtruar para një gjykate apo organi komeptent brenda 3 vjetësh, siç kërkohet edhe në 

bazë të nenit 608 të LPB-së edhe nenit 137 të LMD-së. 

Për këto arsye si më lartë, Kolegji i Apelit e refuzon ankesën e paditësit sit ë pa bazuar dhe 

rrjedhimisht e vërteton aktgjykimin e ankimuar si të drejtë dhe të bazuar në ligj. 

 

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

 

Taksat gjyqësore 
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Pasi që shuma e kërkuar me padi është 425.00 euro, konform nenit 13.3 të Udhëzimit 

Administrativ nr. 01/2017 për Unifikimin e Taksave Gjyqësore të nxjerrë nga Këshilli Gjyqësor i 

Kosovës, ankuesi nuk ngarkohet me taksë gjyqësore. 

 

Vendosur nga Kolegji i Apelit i DHPGJSK-së, më 20 maj 2021. 

 

Ilmi Bajrami, Gjyqtar kryesues  ____________________ 
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