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REPUBLIKA E KOSOVËS / REPUBLIKA KOSOVA 

 
AC-I-20-0268-A0001 

Në çështjen juridike të: 

R V  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 Aktvendimit të Shkallës së parë të DHPGJSK-së C-IV.-14-

4749, të datës 28 korrik 2020, pas seancës vendimmarrëse të mbajtur më 03 qershor 2021, 

lëshon këtë: 

 

A K T V E N D I M 

 

1. Ankesa e paditësit është e bazuar. 

2. Anulohet Aktvendimi i Shkallës së parë të DHPGJSK-së C-IV.-14-4749, i datës 28 

korrik 2020. 

3. Lënda dërgohet në rigjykim në Shkallë të parë të DHPGJSK-së tek gjyqtari 

përkatës. 

4. Nuk caktohen taksa gjyqësore për këtë procedurë ankimore.  

 

Rrethanat faktike dhe procedurale: 

Më 17 qershor 2014 paditësi kishte parashtruar ankesë kundër Vendimit të Autoritetit të 

Likuidimit të NSH-së  F e administruar nga AKP(AL i AKP—së) PRN047-1058 të datës 15 maj 
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2014, me të cilin ishte refuzuar kërkesa e tij për kompensimin e pagave të pa paguara në 

shumën prej 3.382.00 euro. Ankuesi prtendon se ai ka qenë në marrdhënie pune tek NSH-ja e 

paditur në kohë të pa caktuar deri më 01 dhjetor 2011. Me këtë datë ai ishte njoftuar se atij 

dhe punëtorëve të tjerë u ndërpritet marrdhënia e punës. Në këtë Aktnjoftim thuhet se arsye 

për shkëputje të kontratës është mbrojtja dhe perspektiva e aseteve të NSH-së. Paditësi 

njoftohej se Bordi i AKP-së ka aprovuar kontratën e shitjes së NSH-së dhe shitja është e 

plotfuqishme nga data 31 mars 2011, dhe përfundimi i kontratës suaj është si pasojë e shitjes 

së aseteve. Sipas paditësit, ky aktnjoftim ishte kundërshtuar përmes padisë në DHPGJSK, 

pasi që ky aktnjoftim është i pa drejtë dhe i miratuar në kundërshtim me nenin 70, 71, alinea 2, 

nenit 72 alineja 1, nenit 76 alineja 2 dhe 3 e Ligjit të Punës së Kosovës, mandej dispozitave të 

neneve 5 dhe 8 të Shtojcës së Ligjit për AKP-në, nenin 6 alineja 2 nënpika 2 dhe nenin 9 

alineja 1 e Ligjit të AKP-së, Kontratën e Përgjithshme Kolektive, Ligjin kundër Diskriminimit, si 

dhe konventat ndërkombëtare. 

 

AKP në përgjigien e saj të datës 06 prill 2018 ndaj kësaj ankese, i ka kundërshtuar si 

ekzitencën, ashtu edhe lartësinë e pretendimeve të parashtruesit, sepse nuk është ofruar 

asnjë dëshmi provuese në mbështetje të këtyre pretendimeve. AKP ka propozuar që ankesa 

të refuzohet si e pa bazuar. 

 

Më 02 dhjetor 2019 Zyra për Financa e DHPGJSK-së kishte lëshuar një vërejtje për paditësin 

për pagesën e taksës gjyqësore. Paditësi ishte udhëzuar që të bëjë pagesën apo të parashtroj 

kërkesë për lirim nga kjo pagesë. 

 

Më 11 mars 2020, Shkalla e parë e DHPGJSK-së përmes një urdhëri kishte kërkuar ndër të 

tjera që të paguhet taksa gjyqësore ose të bëhet një kërkesë për lirim nga kjo pagesë. Nëse 

nuk veprohet konform këtij urdhëri, ankesa do të konsiderohet e tërhequr. 

Ky urdhër ishte pranuar nga paditësi më 13 mars 2020, por nuk është bërë pagesa e kërkuar 

e as që është parashtruar një kërkesë për lirim nga kjo pagesë. 

 

Më 28 korrik 2020 Shkalla e parë e DHPGJSK-së e kishte marrë Aktvendimin C-IV.-14-4749 

me të cilin ankesa ishte konsideruar si e tërhequr me arsyetimin se edhe pas vërjetjes dhe 

urdhërit gjyqësor nuk ishte paguar taksa gjyqësore. 
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Më 12 gusht 2020 paditësi kishte parashtruar ankesë kundër këtij aktvendimi. Sipas ankuesit, 

këtë urdhër ai e ka pranuar më 13 mars 2020, në kohën e izolimit të plotë për shkak të 

pandemisë që ka zgjatur deri më 15 prill dhe nuk ka pasur asnjë mundësi që të bëjë këtë 

pagesë. Ankuesi shpreson se ky fakt notor duhet të kihet parasysh. 

 

Më 19 prill 2021 Kolegji i Apelit këtë ankesë e ka dërguar tek AKP për përgjigje. Në përgjigjen 

e saj të datës 28 maj 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. 

 

Arsyetimi ligjor 

 

Ankesa 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. 

 

Shkalla e parë e DHPGJSK-së e kishte marrë Aktvendimin C-IV.-14-4749 me të cilin ankesa 

ishte konsideruar si e tërhequr me asryetimin se edhe pas vërjetjes dhe urdhërit gjyqësor nuk 

ishte paguar taksa gjyqësore. 

 

Sipas ankuesit, këtë urdhër ai e ka pranuar më 13 mars 2020, në kohën e izolimit të plotë për 

shkak të pandemisë që ka zgjatur deri më 15 prill dhe nuk ka pasur asnjë mundësi që të bëjë 

këtë pagesë 

 

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

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

 

Kolegji i Apelit vëren se e paditësi me ankesën e tij të dorëzuar në DHPGJS-ë me datë  12 

gusht 2020,  ka sqaruar rrethanat  në të cilat gjendej e gjithë Kosova në atë periudhë për 

shkak të pandemisë Covid 19, dhe që lëvizja ishte e kufizuar, ndërsa puna e institucioneve, 

edhe atyre gjyqësore ishte e kufizuar ndjeshëm. 
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Paditësi konsideron se janë plotësuar kushtet ligjore për aprovimin e kësaj ankese dhe lënda 

të gjykohet në merita, për shkak të rrethanave të sqaruara të gjendjes së pandemisë.  

Kolegji i Apelit vëren se Urdhëri gjyqësor i datës 11 mars 2020, ishte pranuar nga paditësi më 

13 mars 2020, ndërsa ankesa ndaj Aktvendimit C-IV.-14-4749 të datës 28 korrik 2020 ishte 

dorëzuar më 12 gusht 2020. Në këtë ankesë paditësi ka argumentuar gjendjen e përgjithshme 

në Kosobvë në kohën e izolimit total, kur edhe e kishte pranuar urdhërin.  

Kolegji i Apelit pas vërtetimit të fakteve, vjen në përfundim se pasi që ankesa është e 

parashtruar brenda afatit të caktuar ligjor dhe humbja e afatit për  pagesën e taksës gjyqësore 

është bërë për shkak të gjendjes së përgjithshme të izolimit si pasojë e pandemisë Covid 19, 

dhe duke e ditur se lëvizjet në atë periudhë ishin të kufizuara, ankesa do të konsiderohet si 

kërkesë për kthim në gjendje të më parashme. Pandemia është një fakt notor që nuk ka 

nevojë të vërtetohet nga asnjëra palë.  

Rrjedhimisht, për arsyet e cekura si më lartë, anulohet aktvendimi i ankimuar dhe lënda 

dërgohet në rigjykim, dhe pas të paguhet taksa gjyqësore në shkallë të parë, të vazhdohet 

procedura e shqyrtimit në meritat e kësaj lënde në Shkallë të parë të DHPGJSK-së tek i njëjti 

gjyqtar.  

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

 

Taksat gjyqësore 

Pasi që paditësi tashmë e 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 03 qershor 2021. 

 

Ilmi Bajrami, Gjyqtar kryesues  ____________________ 
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