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REPUBLIKA E KOSOVËS / REPUBLIKA KOSOVA 

 
AC-I-20-0281-A0001 

Në çështjen juridike të: 

F A Podujevë, 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.-15-

2007, të datës 14 korrik 2020, pas seancës vendimmarrëse të mbajtur më 02 korrik 2021, 

lëshon këtë: 

 

A K T V E N D I M 

 

1. Ankesa e paditësit refuzohet si e pa bazuar. 

2. Ndryshohet ex officio Aktgjykimi i Shkallës së parë të DHPGJSK-së C-IV.-15-2007 

i datës 14 korrik 2020. 

3. Ankesa kundër Njoftimit të AKP-së të datës 05 tetor 2015 hedhte poshtë si e pa 

pranueshme. 

4. Nuk caktohen taksa gjyqësore për këtë procedurë ankimore. 

 

Rrethanat faktike dhe procedurale: 

Më 27 tetor 2015 paditësi kishte parashtruar padi në DHPGJSK-së me kërkesën për 

kompensimin e 6 pagave të pa paguara nga NSH “1 Q”-Podujevë, e administruar nga AKP, në 
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shumën prej 2.112,07 euro. Paditësi pretendon se pasi që NSH-ja është shitur nga AKM më 

09 mars 2004, dhe më 10 mars 2004 pasoi Njoftimi zyrtar nga  AKM me të cilin ia bënë me 

dije paditësit se me këtë datë përfundon marrdhënia e tij e punës, ndërsa pagat që u janë 

mbetur borxh sipas kontratës së punësimit me punëdhënësin, do të mbesin në përgjegjësinë e 

punëdhënësit. Kërkesat e tilla do të shqyrtohen sipas procedurave të likuidimit dhe se do të 

kontaktohen kur të fillojnë këto procedura. Data e hyrjes së NSH-së në proces të likuidimit 

ishte 01 gusht 2005, ndërsa data e fundit për parashtrimin e kërkesave tek Autoriteti i 

Likiuidimit të AKP-së(AL i AKP-së) ishte përcaktuar data 31 tetor 2005. Ky njoftim ishte bërë 

përmes gazetave ditore në shqip e serbisht, konform ligjit. 

Paditësi pretendon se e drejta e paditësve për të parashtruar kërkesat e tyre ishte konstituuar 

pas datës së hyrjes në fuqi të Ligjit nr. 03/L-067 të datës 15 qershor 2008, edhe pse afati i 

fundit për parashtrimin e kërkesave ishte 31 tetor 2005. Për këto arsye, paditësi pretendon se 

kërkesa e tij duhet të konsiderohet se është parashtruar Brenda afatit të paraparë, në të 

kundërtën do të përbënte shkelje të rëndë të të drejtave të njeriut për paditësin, dhe do të kemi 

diskriminim ndaj një numri të madhe të punëtorëve të kësaj NSH-je.  

Me nenin 42 (5) të Shtojcës së Ligjit mbi AKP-në është paraparë mundësia që të lindin 

kërkesa të reja pas skadimit të afatit për dorëzimin e kërkesave. 

Sipas nenit 76.7 të Ligjit të Punës, që zbatohet sipas nenit 6.3 të Ligjit mbi AKP-në dhe nenit 

40.1.6.2 të Shtojcës së këtij ligji, punëtorit i takojnë benefite me rastin e ndërprerjes së 

parakohshme të punës, varësisht nga stazhi i punës, 1, 2, 3, 6 dhe 7 paga mujore. 

Paditësi ka propozuar që të aprovohet kërkespadia, dhe interesi ligjor.  

 

AKP në përgjigien e saj të datës 21 dhjetor 2015 ndaj kësaj ankese ka theksuar se kërkesa 

për kompesim e paditësit është ushtruar para AL të AKP-së pas afaftit të përcaktuar, andaj ka 

propozuar që ankesa të hedhet si e pa pranueshme. 

 

Më 14 korrik 2020 Shkalla e parë e DHPGJSK-së e kishte marrë Aktgjykimin C-IV.-15-2007 

me të cilin ishte refuzuar padia si e pa bazuar dhe ishte vërtetuar si i drejtë njoftimi i 

kundërshtuar i AL të AKP-së i datës 05 tetor 2015, me arsyetimin se kërkesa ishte 

parashkruar konform nenit 376 të LMD-së nga viti 1978. Sipas kësaj dispozite ligjore, “kërkesa 

e shpërblimit të dëmit të shkaktuar parashkruhet brenda 3 vitesh nga data kur i dëmtuari ka 

mësuar për dëmin dhe për personin që e ka shkaktuar dëmin”. 
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Më 20 gusht 2020 paditësi kishte parashtruar ankesë kundër këtij aktgjykimi për shkak të të 

gjitha arsyeve ankimore. 

Sipas ankuesit, ishte i gabuar konstatimi i Shkallës së parë se e paditura ka vepruar drejtë kur 

e ka zbatuar nenin 376 të LMD-së për parashkrimin, sepse me Njoftimin e datës 10 mars 2004 

të dërguar nga AKM, kërkesa e tij nuk është parashkruar. 

Ankuesi i referohet jurisprudencës së Kolegjit të Apelit në lëndët AC-I.-17-0238, AC-I.-17-0229 

dhe AC-I.-17-0225. Këto vendime ishin bazuar në tri prova relevante si, Letëpezullimi, Lista e 

pagave dhe mungesa e parashkrimi të atyre kërkesave. Ankuesi i referohet edhe rastit të Sabit 

Bunjaku në lëndën nr. AC-I-14-0323-A0001 të datës 12 mars 2015, ku letërpezullimi ishte 

konsideruar pranim i detyrimit të NSH-së ndaj punëtorit të cilit i është dërguar ky letërpezullim. 

Ankuesi propozon që të aprovohet ankesa, të prishet aktgjykimi i ankimuar dhe të aprovohet 

në tërësi kërkesëpadia(1.615,68 euro) në emër të 6 pagave të pa paguara dhe kontributeve 

pensionale, kamatën prej 3.5 për qind në lartësi prej 496.39 euro nga data 10 mars deri më 19 

nëntor 2012 dhe kamatën prej 8 për qind të llogaritur nga data 19 nëntor 2012 deri në 

pagesën përfundimtare si dhe shpenzimet gjyqësore në shumën prej 520 euro. 

 

Më 14 maj 2021 Kolegji i Apelit këtë ankesë e ka dërguar tek AKP për përgjigje. Në përgjigjen 

e saj të datës 21 maj 2021 AKP i kundërshton pretenimet 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 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 padinë si të pa 

bazuar dhe e kishte vërtetuar si të drejtë njoftimin e kundërshtuar të AL të AKP-së të datës 05 

tetor 2015, me arsyetimin se kërkesa ishte parashkruar konform nenit 376 të LMD-së nga viti 

1978. Sipas kësaj dispozite ligjore, “kërkesa e shpërblimit të dëmit të shkaktuar parashkruhet 

brenda 3 vitesh nga data kur i dëmtuari ka mësuar për dëmin dhe për personin që e ka 

shkaktuar dëmin”.  
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Sipas ankuesit, ishte i gabuar konstatimi i Shkallës së parë se e paditura ka vepruar drejtë kur 

e ka zbatuar nenin 376 të LMD-së për parashkrimin, sepse me Njoftimin e datës 10 mars 2004 

të dërguar nga AKM, kërkesa e tij nuk është parashkruar. 

Ankuesi i referohet jurisprudencës së Kolegjit të Apelit në lëndët AC-I.-17-0238, AC-I.-17-0229 

dhe AC-I.-17-0225. Këto vendime ishin bazuar në tri prova relevante si, Letëpezullimi, Lista e 

pagave dhe mungesa e parashkrimi të atyre kërkesave. Ankuesi i referohet edhe rastit të S B 

në lëndën nr. AC-I-14-0323-A0001 të datës 12 mars 2015, ku letërpezullimi ishte konsideruar 

pranim i detyrimit të NSH-së ndaj punëtorit të cilit i është dërguar ky letërpezullim. 

Paditësi pretendon se pasi që NSH-ja është shitur nga AKM më 09 mars 2004, dhe më 10 

mars 2004 pasoi Njoftimi zyrtar nga  AKM me të cilin ia bënë me dije paditësit se me këtë datë 

përfundon marrdhënia e tij e punës, ndërsa pagat që u janë mbetur borxh sipas kontratës së 

punësimit me punëdhënësin, do të mbesin në përgjegjësinë e punëdhënësit. Kërkesat e tilla 

do të shqyrtohen sipas procedurave të likuidimit dhe se do të kontaktohen kur të fillojnë këto 

procedura. 

Kolegji i Apelit konsideron se vërtet ky njoftim është dërguar tek paditësi nga AKM, por 

paditësi ishte i obliguar që kërkesën e tij ta parashtroj tek AL i AKP-së deri më 31 dhjetor 

2005, ndërsa paditësi këtë kërkesë e kishte parashtruar tek AL i AKP-së për herë të parë më 

16 dhjetor 2013, dhe ky autoritet me të drejtë nuk ka marrë në konsiderim shqyrtimin e kësaj 

kërkese. 

Kolegji i Apelit gjeti se Shkalla e parë në arsyetimin e dhënë nuk i referohet fare “Njoftimit’ të 

cilin e vërteton si të drejtë. Megjithatë, në shkresat e lëndës ekiston ky njoftim për paditësin, ku 

në mënyrë të qartë thuhet se pasi që kërkesa ishte parashtruar jashtë afatit ligjor, ajo nuk do 

të shqyrtohet fare nga AL i AKP-së.  

Kolegji i Apelit konstaton se bazuar në padinë e paditësit, kërkesa e tij konsistonte në 

kompensimin e 6 pagave të pa paguara në shumën prej 2.112,07 euro, e për të cilën Shkalla e 

parë ka konstatuar se është parashtruar jashtë afatit ligjor para AL të AKP-së. Në këtë situatë, 

Shkalla e parë nuk duhej të vendoste në merita të ankesës, por do të duhej ta hedhte poshtë 

ankesën si të pa pranueshme. 

 

Për këto arsye të dhëna si më lartë, ankesa e paditësit është refuzuar si e pa bazuar dhe ex 

officio është ndryshuar aktgjykimi i ankimuar në atë mënyrë që ankesa e paditësit kundër 

Njoftimit të AKP-së të datës 05 tetor 2015, hedhet poshtë si e pa pranueshme. 
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Nga ajo që u tha më sipër, u vendos si në dispozitiv të këtij aktvendimi.  

 

Taksat gjyqësore 

Pasi që tashmë taksa gjyqësore në emër të ankesës së parashtruar është paguar nga 

ankuesi, ai nuk ngarkohet me taksë gjyqësore shtesë. 

 

Vendosur nga Kolegji i Apelit i DHPGJSK-së, më 02 korrik 2021. 

 

Ilmi Bajrami, Gjyqtar kryesues  ____________________ 
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