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REPUBLIKA E KOSOVËS / REPUBLIKA KOSOVA 

 
AC-I-20-0241-A0001 

Në çështjen juridike të: 

N B Prishtinë, i përfaqësuar nga av M G 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-II.-16-

0522-C0001, të datës 30 qershor 2020, pas seancës vendimmarrëse të mbajtur më 26 maj 

2021, lëshon këtë: 

 

A K T V E N D I M 

 

1. Ankesa e paditësit është e bazuar. 

2. Anulohet Aktgjykimi i Shkallës së parë të DHPGJSK-së C-II.-16-0522-C0001 i 

datës 30 qershor 2020. 

3. Lënda dërgohet në rigjykim në Shkallë të parë tek gjyqtari përkatës.  

4. Nuk caktohen taksa gjyqësore për këtë procedurë ankimore.  

 

Rrethanat faktike dhe procedurale:   

Më 24 tetor 2016 paditësi kishte parashtruar padi në DHPGJSK me të cilën kërkonte 

kompensimin e tri pagave të pa paguara nga NSH “T”, për shkak të largimit të parakohshëm 

nga puna, në shumën prej 801 euro. Paditësi thekson se ai nga NSH ka pranuar të ardhura 

për 20 për qind nga shitja e NSH-së në dy faza. Paditësi theksoi se ai ka marrë edhe të 
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ardhurat personale me vonesë dhe se ka ekzistuar Vendimi i AKM-së i datës 06 maj 2016. Në 

qershor të vitit 2011 punëtorët ishin ftuar nga NSH për ta përpiluar listën e punëtorëve për tri 

paga të garantuara që ishte paraparë me Marrëveshjen e Përgjithshme Kolektive të 

Kosovës(neni 70), për shkak të largimit kolektiv nga puna. Përkundër faktit se është përpiluar 

kjo listë dhe i është dërguar të paditurit, i njëjti nuk ka vendosur lidhur me këtë kërkesë. Kjo 

kërkesë është përsëritur dy herë në vitin 2016, në muajin maj dhe qershor. Pasi që e paditura 

nuk nuk është përgjigjur, paditësi ka qenë i detyruar që të paraqes padi në gjykatë, pasi që 

nuk është përmbushur Marrveshja Kolektive konform nenit 70 për pagesën e tri pagave të 

fundit nga largimi kolektiv nga puna.  

Paditësi propozon që të miratohet kërkesëpadia dhe të detyrohet e paditura që paditësit t’ia 

paguaj 3 paga të fundit si pasojë e largimit kolektiv nga puna në shumën prej 801 euro.  

 

Më 30 qershor 2020 Shkalla e parë e DHPGJSK-së kishte marrë Aktgjykimin C-II.-16-0522-

C0001 me të cilin ishte refuzuar ankesa e paditësit dhe ishte vërtetuar Njoftimi i AKM-së i 

datës 11 prill 20006. 

Shkalla e parë ka arsyetuar se, gjykata ka konstatuar se paditësi në padinë e tij të ushtruar më 

24 tetor 2016 për kompensimin e pagave të pa paguara, është parashtruar jashtë afatit ligjor, 

andaj bazuar në nenin 376.1 të LMD-së së vitit 1978, është refuzuar. Gjykata vlerësoi se në 

rastin konkret, i padituri ka vepruar drejtë kur ka konsideruar se padia është parashtruar jashë 

afatit, andaj bazuar në vërtetimin e kësaj gjendje faktike dhe në pajtim me nenin 54 paragrafi 

1, lidhur me nenin 74 të Ligjit të DHPGJSK-së është vendosur si në dispozitiv të këtij 

aktgjykimi. 

 

Më 08 gusht 2020, paditësi/ankuesi kishte parashtruar ankesë kundër këtij aktgjykimi për 

shkak të vërtetimit të gabuar dhe jo të plotë të gjendjes faktike 

Ankuesi pretendon se pasi që AKP i kishte ftuar tre punëtorë për formulimin e listave të 

punëtorëve që e gëzojnë të drejtën e kompensimit në vitin 2011, kjo rezulton se punëtorët janë 

manipuluar nga AKP në mënyrë që t’ua hum btë drejtën e këtij kompensimi që u takon sipas 

ligjit. Sipas ankuesit, në rastin konkret afati i paraqitjes së kërkesës është irelevante, sepse 

dispozitat e Marrveshjes e obligojnë të paditurën që të bëjë pagesën e këtyre pagave të cilat 

janë objekt i kontestit. 

 

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

e saj të datës 30 prill 2021 AKP i kundërshton pretendimet ankimore të paditësit si të pa 



3 

 

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 bazuar. 

Në bazë të nenit 10.9 të Ligjit nr. 04/L-033 mbi Dhomën e Posaçme të Gjykatës Supreme të 

Kosovës për çështje që lidhen me Agjencinë Kosovare të Privatizimit (LDHP) dhe nenit 60.2 

dhe nenit 64.1 të Shtojcës, Kolegji i Apelit vendosi të mos mbajë pjesën gojore të procedurës. 

 

Shkalla e parë me aktgjykimin e ankimuar ka arsyetuar ka konstatuar se paditësi padinë e tij të 

ushtruar më 4 tetor 2016 për kompensimin e pagave të pa paguara, është parashtruar jashtë 

afatit ligjor, andaj bazuar në nenin 376.1 të LMD-së së vitit 1978, është refuzuar.  

Ankuesi pretendon se pasi që AKP i kishte ftuar tre punëtorë për formulimin e listave të 

punëtorëve që e gëzojnë të drejtën e kompensimit në vitin 2011, kjo rezulton se punëtorët janë 

manipuluar nga AKP në mënyrë që t’ua humb të drejtën e këtij kompensimi që u takon sipas 

ligjit. Sipas ankuesit, në rastin konkret afati i paraqitjes së kërkesës është irelevante, sepse 

dispozitat e Marrveshjes e obligojnë të paditurën që të bëjë pagesën e këtyre pagave të cilat 

janë objekt i kontestit. 

 

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 bazuar. 

Kolegji i Apelit gjeti se dispozitivi i këtij aktgjykimi është në kundërshtim të plotë me arsyetimin 

e dhënë. Derisa në dispozitiv thuhet se, “refuzohet ankesa e paditësit dhe vërtetohet Njoftimi i 

AKM-së i datës 11 prill 20006”, në arsyetim thuhet se, “gjykata ka konstatuar se paditësi në 

padinë e tij të ushtruar më 24 tetor 2016 për kompensimin e pagave të pa paguara, është 

parashtruar jashtë afatit ligjor, andaj bazuar në nenin 376.1 të LMD-së së vitit 1978, është 

refuzuar.   

 

Së pari, bazuar në provat që gjenden në dosje të lëndës, një njoftim i tillë që paqyrohet në 

dispozitiv, nuk ekziston. 

Së dyti, është e qartë se padia ishte parashtruar në gjykatë drejtpërdrejtë dhe nuk ka të bëjë 

fare me AKM-në. Kjo është thënë edhe në arsyetim me një fjali. 
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Së treti, bazuar në padinë e paditësit, kërkesa e tij ishte, kompensimi i 3 pagave të fundit (të 

garantuara) për largimin kolektiv nga puna, e jo siç është thënë në arsyetimin e këtij 

aktgjykimi, “kompensimin e pagave të pa paguara”. 

Së katërti, shuma e kërkuar për kompensim është 801 euro, ndërsa në aktgjykimin e 

kundërshtuar, kjo shumë nuk është cekur askund. 

 

Për këto arsye të dhëna si më lartë, ankesa e paditësit është pranuar si e bazuar dhe  

rrjedhimisht është anuluar aktgjykimi i ankimuar si jo i drejtë dhe i pa bazuar në ligj, ndërsa 

lënda dërgohet për rigjykim në Shkallë të parë të DHPGJSJK-së tek gjyqtari i njëjtë. 

 

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

 

Taksat gjyqësore 

Pasi që shuma e kërkuar me padi është 801.00 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 26 maj 2021. 

 

Ilmi Bajrami, Gjyqtar kryesues  ____________________ 
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