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REPUBLIKA E KOSOVËS / REPUBLIKA KOSOVA 

 
AC-I-20-0324-A0001 

Në çështjen juridike të: 

O P Kralevë Serbi, e përfaqësuar nga P J   G  

Paditësja/ankuesja 

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-

0082,të datës 10 gusht 2020, pas seancës vendimmarrëse të mbajtur më 09 korrik 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.-15-0082, i datës 10 

gusht 2020. 

3. Nuk caktohen taksa gjyqësore për këtë procedurë ankimore. 

 

Rrethanat faktike dhe procedurale: 

Më 28 janar 2015 paditësja kishte parashtruar ankesë në DHPGJSK me të cilën e 

kundërshtonte Vendimin e Autoritetit të Likuidimit të NSH-së “B P”, e administruar nga AKP(AL 

i AKP-së) PEJ013-0741 të datës 3 dhjetor 2014. Paditësja kërkoi kompensimin për pagat e pa 

paguara për periudhën 01 qershor 1999 deri më 06 qershor 2007, apo deri në momentin e 

fillimit të procesit të likuidimit.në shumën prej 30.000 euro. 
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AL i AKP-së, me Vendimin PEJ013-0741 të datës 3 dhjetor 2014 e kishte refuzuar si të pa 

vlefshme kërkesën e paditësit për kompensimin e pagave të pa paguara për periudhën 

qershor 1999 deri në qershor 2007 në shumën prej 30.000 euro me arsyetimin se kjo kërkesë 

është parashkruar konform nenit 608 të Ligjit të Punës së Bashkuar. Nuk ka asnjë dëshmi që 

kjo kërkesë të jetë parashtruar para një gjykate apo organi kompetent brenda 3 vitesh nga dita 

kur pretendohet të ketë lindur detyrimi. AL i AKP-së ka arsyetuar se afati i fundit për 

parashtrimin e kësaj kërkese është data 06 janar 2002, ndërsa kërkesa është parashtruar për 

herë të parë tek AL i AKP-së më 16 gusht 2007, e që ishte brenda afatit për parashtrimin e 

kërkesave në procedurën e likuidimit. 

 

Në përgjigjen e saj të datës 26 qershor 2020 AKP i kundërshtoi pretendimet ankimore të 

paditësit si të pa bazuara. Sipas AKP-së AL i AKP-së ka vlerësuar në mënyrë të drejtë 

kërkesën e paditësit dhe vendimi i marrë është i drejtë dhe i bazuar në ligj, Andaj AKP 

propozon që ankesa të refuzohet si e pa bazuar dhe të vërtetohet vendimi i kundërshtuar i AL 

të AKP-së.  

 

Më 10 gusht 2020 Shkalla e parë e DHPGJSK-së kishte marrë Aktgjykimin C-IV.-15-0082 me 

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

AKP-së. 

Shkalla e parë e DHPGSK-së ka konstatuar se paditësja nuk ka ofruar dëshmi që të ketë bërë 

tentime për kthim në vendin e punës dhe e njëjta nuk ka ofruar dëshmi që të ketë filluar ndonjë 

kontest gjyqësor për të rregulluar statusin e saj të punës gjatë periudhës 1999-2007. Cështja e 

sigurisë së përgjithshme, nuk ka qenë në kompetencë të punëdhënësit, e as të komunës apo 

Qeverisë së Kosoëvës deri më 17 shkurt 2008, kështu që NSH nuk mund të ketë përgjegjësi 

sa i përket sigurisë së përgjithshme. Do të mund të konsiderohej diskriminim, po që se 

menaxhmenti i të paditurës do të refuzonte kthimin e paditëses në NSH, në vendin e saj të 

punës me ndonjë vendim apo veprim. 

Gjykata konsideron se barra e të provuarit bie mbi paditësen, konform nenit 322.1, lidhur me 

paragrafin 2 të këtij neni të LPK-së. Ankuesja nuk ka provuar me fakte mbi të cilat mbështetet 

kërkesa e saj kreditore në shumën e pretenduar. Nuk është vërtetuar që marrdhënia e punës 

t’i jetë ndërprerë nga punëdhënësi, sikurse që nuk është vërtetuar se ajo e ka pasur të njëjtin 

status deri në fillimin e likuidimit të NSH-së. Për këtë arsye, gjykata nuk është lëshuar në 

vlerësimin e kundërshtimit të parashkrimit të kërkesës, të cilës i referohet e paditura.   
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Më 10 shtator 2020 kundër këtij aktgjykimi ka parashtruar ankesë paditësja për shkak të të 

gjitha arsyeve ankimore. 

Ankuesja thekson se nuk qëndron konstatimi i gjykatës për përgjegjësinë e sigurisë dhe për 

barrën e të provuarit dhe se arsyet e dhëna për refuzimin e ankesës janë kontraditore dhe të 

pa qarta. Ajo citon nenin 219 të Ligjit të Punës së Bashkuar i cili është i qartë se punëtoriit që 

largohet nga puna duhet t’i lëshohet një vendim i shkruar dhe duhet të merret nga organi 

udhëheqës i NSH-së. Ankuesja pretendon se gjykata ka dështuar të aplikoj të drejtën material, 

gjegjësisht dispozitat e nenit 221 deri 225 të Ligjit të Punës së Bashkuar, ku parashihet që 

punëtori brenda 30 ditësh nga dita që kupton se i janë cënuar të drejtat e tij, gjegjësisht kur e 

ka pranuar vendimin, mund të paraqes kërkesë për mbrojtjen e të drejtave të tij. 

Ankuesja i referohet një vendimi të Kolegjit të Apelit të DHPGJSK-së AC-I.-15-0151, ku ndër të 

tjera në arsyetim thuhet: është e pa kontesueshme fakti se paditësi ishte larguar nga puna për 

shkak të masave të jashtzakonshme. Gjithashtu është i pa kontestueshëm fakti se ai ka 

punuar në NSH deri më 15 mars 2006, gjatë periudhës kohore për të cilën ai këkron 

kompensimin”. Ajo i referohet edhe rasteve të tjera të Kolegji i Specializuar që kanë të bëjnë 

me 20 përqindëshin, si dhe rastin të tjetër nga praktika e Gjykatës Evropiane për të Drejtat e 

Njeriut.  

Ankuesja ka propozuar që të aprovohet ankesa, të anulohet aktgjykimi i ankimuar dhe vendimi 

i kundërshtuar i AL të AKP-së, lëndën ta kthej në rigjykim, apo ta aprovoj kërkesën e 

pretenduar në tërësi. 

 

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

e saj të datës 14 qershor 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 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. 
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Shkalla e parë e DHPGSK-së me aktgjykimin e kundërshtuar kishte konstatuar se paditësja 

nuk ka ofruar dëshmi që të ketë bërë tentime për kthim në vendin e punës dhe e njëjta nuk ka 

ofruar dëshmi që të ketë filluar ndonjë kontest gjyqëor për të rregulluar stattusin e saj të punës 

gjatë periudhës 1999-2007. Cështja e sigurisë së përgjithshme, nuk ka qenë në kompetencë 

të punëdhënësit, e as të komunës apo Qeverisë së Kosoëvës deri më 17 shkurt 2008, kështu 

që NSH nuk mund të ketë përgjegjësi sa i përket sigurisë së përgjithshme. Do të mund të 

konsiderohej diskriminim, po që se menaxhmenti i të paditurës do të refuzonte kthimin e 

paditëses në NSH, në venbin e saj të punës me ndonjë vendim apo veprim. Barra e të 

provuarit bie mbi paditësen, konform nenit 322.1, lidhur me paragrafin 2 të këtij neni të LPK-

së. Ankuesja nuk ka provuar me fakte mbi të cilat mbështetet kërkesa e saj kreditore në 

shumën e pretenduar. Nuk është vërtetuar që marrdhënia e punës tiI jetë ndërprerë nga 

punëdhënësi, sikurs e që nuk është vërtetuar se ajo e ka pasur të njëjtin status deri në fillimin 

e likuidimit të NSH-së. Për këtë arsye, gjykata nuk është lëshuar në vlerësimin e kundërshtimit 

të parashkrimit të kërkesës, të cilës i referohet e paditura.   

 

Kolegji i Apelit pajtohet në tërësi me gjetjet dhe konstatimet e Shkallës së parë si dhe me 

vlerësimin që i ka bërë provave të prezantuara nga paditësja. Kolegji i Apelit pajtohet edhe sa i 

përket vendimit të Kolegjit të Specializuar për mos shqyrtimin e çështjes së parashkrimit, në të 

cilin bazohet vendimi i AL të AKP-së për arsye se paditësja nuk ka ofruar dëshmi të bollshme 

në mbështetje të pretendimeve të saj për kompensimin e shumës së pretenduar dhe 

periudhës kohore përkatëse. Ajo nuk ka ofruar dëshmi që të ketë qenë e angzhuar në punë 

për periudhën për të cilën kërkon kompensimin. Ajo nuk ka ofruar dëhsmi për lartësinë e 

pagës për asnjë vit të kësaj periudhe. Nuk ka ofruar asnjë dëshmi që të ketë kërkuar së paku 

një herë nga NSH-ja se është e interesuar që të ktheht në vendin e saj të punës. 

 

Ankuesja e kundërshton konstatimin e gjykatës se NSH nuk e kishte përgjegjësinë për 

sigurinë dhe për barrën e të provuarit, por pos aspektit deklaratriv nuk ofron asnjë provë lidhur 

me këtë pretendim. Kolegji i Apelit deri tashi ka vendosur shumë raste me prtendime të 

ngashme((AC-I.-15-0294-A0001, AC-I.-16-0189-A0001, AC-I.-16-0286-A0001). 

Ankuesja në nakesë i referohet disa rasteve që kanë të bëjnë me përfitimin e 20 për qindshit, 

por kjo procedurë është krejtësisht tjetër me procedurën e likudimit të NSH-së dhe se ato 

periudha kohore janë  krejtësisht të ndryshme. 
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Për këto rasye të dhëna si më lartë, Kolegji i Apelit e refuzon ankesën sit ë pa bazuar dhe e 

vërteton aktgjykimin e ankimuar sit ë drejtë dhe të bazuar në ligj. 

 

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

 

Taksat gjyqësore 

 

Pasi që tashmë paditësja/ankuesja ka parashtruar kërkesë të argumentuar për pa mundësinë 

e pagesës së taksës gjyqësore, ajo nuk ngarkohet me taksë gjyqësore. 

 

Vendosur nga Kolegji i Apelit i DHPGJS-së, më 09 korrik 2021. 

 

Ilmi Bajrami, Gjyqtar kryesues  ____________________ 
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