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REPUBLIKA E KOSOVËS / REPUBLIKA KOSOVA 

 
AC-I-20-0356-A0001 

Në çështjen juridike të: 

H S, i përfaqësuar nga av B I Prishtinë.  

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 Sabri Halili gjyqtar kryesues,  

Mr.sc Sahit Sylejmani dhe Manushe Karaqi gjyqtarë, duke vendosur lidhur me ankesën e 

paditësit të parashtruar kundër Aktgjykimit të Shkallës së parë të DHPGJSK-së C-IV.-16-0157 

të datës 30 korrik 2020, pas seancës vendimmarrëse të mbajtur më 22 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.-16-

0157, i datës 30 korrik 2020. 

3. Ankesa e paditësit kundër Njoftimit të Autoritetit të Likuidimit të NSH-së “Sh” të 

datës 13 tetor 2014, hedhet poshtë si e pa pranueshme. 

4. Nuk caktohen taksa gjyqësore për këtë procedurë ankimore. 

 

Rrethanat faktike dhe procedurale: 

Më 10 tetor 2014 paditësi kishte parashtruar kërkesë tek Autoriteti i Likuidimit të NSH-së “Sh”, 

e administruar nga AKP(AL i AKP-së) me të cilën kërkonte kompensimin si pasojë e 

ndërprerjes së parakohshme të marrdhënies së punës në shumën prej 1.500,00 euro.  
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Kjo kërkesë nuk ishte marrë në shqyrtim nga AL i AKP-s për arsye se ajo ishte parashtruar 

pas afatit ligjor për parashtrimin e kërkesave kreditore që ishte data 31 korrik 2013. 

 

Më 01 shkurt 2016 paditësi kishte parashtruar në DHPGJSK një parashtresë “për ndarjen e 

padisë grupore”, duke e kundërshtuar këtë njoftim të AL të AKP-së dhe duke konsideruar se 

afati për paraqitjen e kërkesave nuk prodhon efekt juridik për paditësin, sepse Agjencia ka 

qenë e njoftuar paraprakisht për ekzistimin e kërkesave të të gjithë punëtorëve. Paditësi ka 

propozuar që gjykata t’ia njoh këtë të drejtë në shumën e pretenduar së bashku me interesin 

ligjor dhe shpenzimet gjyqësore. 

 

Në përgjigjen e saj ndaj ankesës më 01 mars 2016, AKP thekson se paditësi kërkesën 

kreditore e kishte dorëzuar tek AL i AKP-së jashtë afatit ligjor andaj ankesa duhet të refuzohet. 

 

Më 30 korrik 2020 Shkalla e parë kishte marrë Aktgjykimin C-IV.-16-0157 me të cilin ankesa 

ishte refuzuar si e pa bazuar dhe ishte vërtetuar Vendimi i AL të AKP-së MIT040 i datës 11 

qershor 2013(Ky vendim ka të bëjë me fillimin e procesit të likuidimit dhe emërimin e antarëve 

të AL të AKP-së). Shkalla e parë ka arsyetuar se paditësi kërkesën e tij para AL të AKP-së e 

kishte dorëzuar jashtë afatit të paraparë për parashtrimin e kërkesave kreditore. Afat i fundit 

për dorëzimin e këtyre kërkesave kreditore para AL të AKP-së ishte caktuar data 31 korrik 

2013, ndërsa parashtruesi kërkesën e tij tek AL i AKP-së e kishte dorëzuar më 10 tetor 2014. 

Ankuesi nuk ka afruar asnjë dëshmi që do të justifikonte këtë vonesë aq të gjatë në 

parashtrimin e kërkesës.   

 

Më 02 shtator 2020 paditësi kishte parashtruar ankesë kundër këtij aktgjykimi për shkak të të 

gjitha arsyeve ankimore. 

Ankuesi nuk pajtohet me konstatimet e gjykatës sa i përket parashtrimit të kërkesës me 

vonesë më shumë se një vit. Sipas ankuesit, e paditura pas njoftimit të parë për likuidim, i 

dërgon me postë një kopje të njoftimit për likuidim çdo personi që më herët e ka informuar 

Agjencinë me shkrim lidhur me kërkesën apo interesin e pretenduar ndaj ndërmarrjes apo 

aseteve të saj(neni 7(4) i Ligjit të AKP-së. Në rastin konkret Agjencia ka qenë e njoftuar 

paraprakisht me 27 kërkesa të tilla, dhe ajo ka qenë e vetëdijshme se këta 27 punëtorë kanë 

qenë në marrdhënie pune deri në privatizim. 

Ankuesi propozon që të aprovohet ankesa në tërësi si e bazuar, ose të anulohet aktgjykimi i 

ankimuar dhe lënda të kthehet në rigjykim. Ankuesi propozon që të detyrohet e paditura që të 
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paguaj shumën prej 1.680,00 euro në emër të 6 pagave të pa paguara, së bashku me 

interesin ligjor pre 10 për qind, si dhe të detyrohet e paditura që të bëjë kompensimin e 

shpenzimeve gjyqësore në shumën prej 520.00 euro, si dhe 20 + 20 euro për taksën 

gjyqësore. 

 

Më 03 qershor 2021 kjo ankesë i është dërguar AKP-së për përgjigje. Në përgjigjen e saj të 

datës 16 qershor 2021 AKP i kundërshton pretendimet ankimore të ankuesit si të pa bazuara. 

AKP pretendon se është e tepërt ripërsëritja e argumenteve të njëjta, sepse nuk ka asgjë çka 

të shtohet në këtë rast kur kërkesa është e parashkruar dhe argumentet e saja i ka dhënë në 

mbrojtjen ndaj ankesës në shkallë të parë. 

 

Arsyetimi i 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. 

 

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

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

Shkalla e parë kishte vendosur që ta refuzoj ankesën si të pa bazuar dhe e kishte vërtetuar 

Vendimin e AL të AKP-së MIT040 të datës 11 qershor 2013, e i cili nuk ishte kundërshtuar nga 

askush. Në arsyetim të këtij aktgjykimi thuhet se, paditësi kërkesën e tij para AL të AKP-së e 

kishte dorëzuar jashtë afatit të paraparë për parashtrimin e kërkesave kreditore. Afati i fundit 

për dorëzimin e këtyre kërkesave kreditore para AL të AKP-së, ishte caktuar data 31 korrik 

2013, ndërsa parashtruesi kërkesën e tij tek AL i AKP-së e kishte dorëzuar më 10 tetor 2014. 

Kolegji i Apelit gjeti se dispozitivi i aktgjykimit dhe arsyetimi janë në kontraditoritet me njëri 

tjetrin për faktin se në dispozitiv është vërtetuar një vendim i AL të AKP-së që ka të bëjë me 

fillimin e procesit të likuidimit dhe emërimin e anëtarëve të AL të AKP-së, e i cili nuk është 

kundërshtuar nga askush. Në arsyetimin e aktgjykimit nuk përmendet fare ky vendim i 

pasqyruar në dispozitiv.  

Në rrethanat faktike të këtij aktgjykimi thuhet se, “më 08 tetor 2018 ankuesi kishte parashtruar 

kërkesë për kompensimin si pasojë e ndërprerjes së parakohshme të marrdhënies së punës 

dhe kjo kërkesë ishte(edhe pse është menduar se, “nuk ishte”) marrë në konsideratë nga 
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Agjencia, sepse kërkesa ishte parashtruar jashtë afatit për dorëzimin e kërkesave, që ishte 31 

korrik 2013”. Edhe ky konstatim i Shkallës së parë edhe pse është kontradiktor, dëshmon se 

nuk kishte asnjë vendim nga AL i AKP-së sa i përket kërkesës së parashtruar më 10 tetor 

2014, sepse kërkesa ishte dorëzuar me një vonesë prej më shumë se një viti (jo siç thuhet më 

08 tetor 2018). 

Në pjesën e arsyetimit të këtij aktgjykimi, Shkalla e parë thekson se, “nga data e fundit e 

parashtrimit të kërkesave 17 qershor 2013, e deri në datën e parashtrimit të kërkesës së saj 

më 31 korrik 2013 në AL, ka kaluar më shumë se një vit pas kalimit të afatit të shpallur”. Edhe 

në këtë rast vërehen diskrepanca ndërmjet rrethanave faktike dhe arsyetimit ligjor që e bënë 

këtë vendim të pa kuptueshëm dhe të pa zbatueshëm. 

 

Sido qoftë, Shkalla e parë nuk duhej të vendoste këtë rast me aktgjykim, sepse AL i AKP-së 

nuk kishte marrë vendim për arsyet e cekura më lartë dhe kërkesa e pa pranueshme para AL 

të AKP-së nuk duhej të vendosej në merita të kërkesës nga gjykata.  

 

Bazuar në faktet dhe argumentet e pasqyruara si më lartë, Kolegji i Apelit e ndryshon ex officio 

aktgjykimin e kundërshtuar dhe ankesa e paditësit kundër njoftimit të AL të AKP-së të datës 13 

tetor 2014, hedhet poshtë si e pa pranueshme. 

 

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

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

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.  

 

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

 

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 DHPGJS-së, më 22 korrik 2021. 
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Sabri Halili, Gjyqtar kryesues  ____________________ 
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