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REPUBLIKA E KOSOVËS / REPUBLIKA KOSOVA 

 
AC-I-20-0238-A0001 

Në çështjen juridike të: 

S A nga Podujeva i përfaqësuar nga av B I  Prishtinë.  

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.-14-

3316, të datës 10 korrik 2020, pas seancës vendimmarrëse të mbajtur më 26 maj 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.-14-3316, të datës 

10 korrik 2020. 

3. Nuk caktohen taksa gjyqësore për këtë procedurë ankimore.  

 

Rrethanat faktike dhe procedurale:   

Më 29 prill 2014 paditësi kishte parashtruar ankesë në DHPGJSK kundër Vendimit të 

Autoritetit të Likuidimit të NSH-së F “Z P”, e administruar nga AKP(AL i AKP-së) PRN046-0499 

të datës 27 dhjetor 2013. Me këtë vendim ishte refuzuar si e pa vlefshme kërkesa për 

kompensimin e të ardhurave personale të pa paguara për periudhën kohore dhjetor 2002 deri 
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më mars 2005, në shumën prej 1.381,85 euro. Paditësi pretendon se ai përmes sindikatës 

kishte parashtruar ankesë të afatshme në gjykatë, por asnjëherë nuk kishte marrrë përgjigje. 

 

Në përgjigjen e saj të datës 27 shkurt 2020 AKP thekson se AL i AKP-së ka kryer vlerësim të 

saktë të rrethanave faktike dhe ka zbatuar saktësisht dispozitat ligjore gjatë vendimmarrjes 

sipas kërkesës së paditësit. AKP propozon që të refuzohet ankesa si e pa bazuar dhe të 

vërtetohet vendimi i kundësrhtuar i AL të AKP-së.. 

 

Më 10 korrik 2020 Shkalla e parë e DHPGJSK-së kishte marrë Aktgjykimin C-IV.-14-3316 me 

të cilin ishte refuzuar ankesa e paditësit dhe ishte vërtetuar vendimi i kundërshtuar i AL të 

AKP-së. Shkalla e parë ka arsyetuar se, afati për dorëzimin e kësaj kërkese ka filluar të rrjedh 

në muajin dhjetor 2002 dhe kjo kërkesë është dashur që të parashtrohet në ndonjë gjykatë 

apo organ kompetent brenda 3 vitesh duke filluar nga muaji dhjetor 2002. Paditësi nuk ka 

ofruar asnjë dëshmi që do të konfirmonte se është ndërprerë ky afat i parashkrimit. Konform 

nenit 608 të Ligjit të Punës së Bashkuar, afati prej 3 vjetësh është paraparë për parashkrimin e 

pagesës së pagave apo kërkesë tjetër nga marrdhënia e punës. Ky afat është paraparë edhe 

me nenin 137 të LMD-së nga viti 1978. 

 

Më 07 gusht 2020, paditësi/ankuesi kishte parashtruar ankesë kundër këtij aktgjykimi për 

shkak të të gjitha arsyeve ankimore. Sipas ankuesit,, në mars 2006 mbi 345 punëtorë kishin 

pranuar letërpezullimin nga AKM me të cilin njoftoheshin për ndërprerjen e parakohshme të 

marrdhënies së punës. Me këtë njoftim AKM u thoshte punëtorëve se, “pagat që u janë borxh 

juve sipas kontratës së punësimit me punëdhënësin, do të mbesin përgjegjësi e punëdhënësit 

dhe kërkesat e tilla do të shqyrtohen sipas procedurave të likuidimit dhe ju do të kontaktoheni 

kur të fillojnë këto procedura”. Ankuesi i është përmbajtur këtij udhëzimi të AKM-së dhe 

brenda afatit ligjor kishte parashtruar kërkesën para këtij autoriteti. Ankuesi prtendon se nuk 

bëhet fjalë për parashkrim të kërkesës, dhe se gjykata gabimsiht ka ardhë deri tek ky 

përfundim, sepse premtimi nga letërpezullimi nuk është i afatizuar në 3 vite, por deri në hapjen 

e procesit të likuidimit dhe kjo është e rregulluar me Ligjin mbi AKP-në e jo me LMD. 

Ankuesi i referohet disa rasteve të gjykuara në Kolegjin e Apelti të DHPGJSK-së, ku 

letëpezullimi ishte pranur si një dëshmi kruciale, e që sipas tij, janë identike me këtë rast 

konkret. 

Paditësi/ankuesi propozon që të aprovohet ankesa, të prishet aktgjykimi I ankimuar dhe lënda 

të kthehet në rigjykim, të obligohet e paditura që të kompensoj kamatëvonesën  sipas nenit 
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382.2 të LMD-së nga dita e pranimit të borxhit më 24 mars 2006 deri në përmbushjen 

përfundimtare dhe të obligohet e paditura që të paguaj shpenzimet gjyqësore në shumën e 

përgjithshme pre 410 euro si dhe kompensimin e taksës gjyqësore prej 40 euro (20+20). 

 

Më 27 prill 2021 Kolegji i Apelit këtë ankesë e ka dërguar tek AKP për përgjigje. Në përgjigjen 

e saj të datës 29 prill 2021 AKP i kundërshton pretendimet ankimore të paditësit si të pa 

bazuar dhe propozon që ankesa të refuzohet dhe të vërtetohet aktgjykimi i ankimuar si i drejtë 

dhe i bazuar në ligj. AKP thekson se ajo mjaftueshëm ka argumentuar lidhur me pretendimet e 

paditësit në mbrojtjen ndaj ankesës në Shkallë të parë të DHPGJSK-së. 

 

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-së me aktgjykimin e ankimuar e kishte refuzuar ankesën si të pa 

bazuar dhe e kishte vërtetuar si të drejtë vendimin e kundërshtuar të AL të AKP-së. Sipas 

arsyetimit të dhënë, gjykata konstaton se është parashkruar e drejta për të kërkuar 

përmbushjen e detyrimit në rrugë gjyqësore, conform nrnit 608 të Ligjit të Punës së Bashkuar 

dhe nenit 137 të LMD-së të vititi 1978. 

Nuk ka dëshmi që kjo kërkesë të jetë parashtruar në ndonjë gjykatë apo organ tjetër 

kompetent brenda afatit prej 3 vjetësh nga dita kur pretendohet të ketë lindur ky detyrim. 

 

Sipas ankuesit,,në mars 2006 mbi 345 punëtorë kishin pranuar letërpezullimin nga AKM me të 

cilin njoftoheshin për ndërprerjen e parakohshme të marrdhënies së punës. Me këtë njoftim 

AKM u thoshte punëtorëve se, “pagat që u janë borxh juve sipas kontratës së punësimit me 

punëdhënësin, do të mbesin përgjegjësi e punëdhënësit dhe kërkesat e tilla do të shqyrtohen 

sipas procedurave të likuidimit dhe ju do të kontaktoheni kur të fillojnë këto procedura”. 

Ankuesi i është përmbajtur këtij udhëzimi të AKM-së dhe brenda afatit ligjor kishte parashtruar 

kërkesën para këtij autoriteti. 
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Ankuesi i referohet disa rasteve të gjykuara në Kolegjin e Apelti të DHPGJSK-së, ku 

letëpezullimi ishte pranur si një dëshmi kruciale, e që sipas tij, janë identike me këtë rast 

konkret. 

 

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

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

Kolegji i Apelit konsideron se aktgjykimi i kundërshtuar i Shkallës së parë është marrë duke i 

zbatuar në përpikmëri dispozitat e ligjit, nuk është evidentuar asnjë shkelje e këtyre 

dispozitave dhe është konstatuar në mënyrë të plotë dhe të drejtë gjendja faktike. Shkalla e 

parë me të drejtë ka konstatuar se kërkesa e paditësit është parashkruar, sepse kërkesa e tillë 

për herë të para është parashtruar tek AL i AKP-së më 26 shtator 2013 ndërsa kërkesa ka të 

bëjë me periudhën kohore 2002 deri më 2005. Është i saktë pretendimi ankimor se ky borxh 

ishte pranuar nga NSH-ja më 2006, por nga kjo kohë kanë kaluar më shumë se 7 vjet dhe 

këtë kërkesë paditësi nuk e ka adresuar në ndonjë gjyykatë apo organ kompenet brenda tri 

vitesh nga dita kur pretendohet të ketë lindur detyrimi. Ankuesi i referohet letëpezullimit që 

ipas tij, e ka pezulluar edhe periudhën e parashkrimit. 

Lidhur me këtë Kolegji I Apelit mban qëndrimin se vërtet ky dokument, kjo provë do të ishte një 

provë kruciale për njohjen e të drejtës në kompensim, por paditësi nuk e ka ofruar një provë të 

tillë. Në të vërtet, ai edhe para shkallës së parë, edhe në fazën e ankesës e ka ofruar një 

letërpezullim, por ai nuk ka emër, dhe si i tillë nuk mund të konsiderohet dokument valid, andaj 

edhe parashkrimi i kërkesës tashmë ka ndodhur. 

 

Sa i përket kërkesës për kamatëvonesë të kërkuar nga ankuesi, Kolegji i Apeit konstaton se 

pasi që kërkesa kryesore është refuzuar, fatin e njëjtë e bartë edhe kjo kërkesë për 

kamatëvonesë. 

Kolegji i Apelit ka shqyrtuar edhe kërkesën e paditësit për kompensimin e shpenzimeve 

gjyqësore. Në bazë të nenit 11 lidhur me nenin 62.2 të LDHPGJSK-së, pala paditëse që e ka 

humbur këtë kontest obligohet që palës tjetër t’ia paguaj shpenzimet procedurale. Meqenëse 

pala tjetër nuk ka kërkuar kompensimin e këtyre shpenzimeve, konform nenit 450 të LPK-së, 

secila palë vetë i bartë shpenzimet që i ka shkaktuar me veprimet e veta procedurale.  

 

Për këto arsye të 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. 
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Nga ajo që u tha më sipër, u vendos si në dispozitiv të këtij aktvgjykimi.  

 

Taksat gjyqësore 

Pasi që tashmë ankuesi ka paguar taksën gjyqësore në emër të ankesës së parashtruar, ai 

nuk ngarkohet me taksë gjyqësore shtesë. 

 

Vendosur nga Kolegji i Apelit i DHPGJSK-së, më 26 maj 2021. 

 

Ilmi Bajrami, Gjyqtar kryesues  ____________________ 
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