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REPUBLIKA E KOSOVËS / REPUBLIKA KOSOVA 

 
AC-I-20-0365-A0001 

Në çështjen juridike të: 

A S Viti.  

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 Sabri Halili gjyqtar kryesues,  

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

paditësit të parashtruar kundër Aktvendimit të Shkallës së parë të DHPGJSK-së C-IV.-14-

2439, të datës 21 gusht 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. Vërtetohet Aktvendimi i Shkallës së parë të DHPGJSK-së C-IV.-14-2439 i datës 21 

gusht 2010. 

3. Nuk caktohen taksa gjyqësore për këtë procedurë ankimore.  

 

Rrethanat faktike dhe procedural 

Më 08 prill 2014 paditësi kishte parashtruar ankesë në DHPGJSK, kundër Vendimit të 

Autoritetit të Likuidimit të NSH B- K, e adminsitruar nga AKP(AL i AKP-së) GJI095-0013 të 

datës 07 mars 2014. Me vendimin e ankimuar ishte refuzuar si e pa vlefshme kërkesa e 

paditësit për kompensimin e pagave të pa paguara për periudhën kohore shtator 1991 deri në 

korrik 1999në vlerë prej 14.205,08 euro. 
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Ankuesi pretendon se AL i AKP-së nuk i ka shqyrtuar fare dëshmitë dhe provat e dorëzuar 

para këtij autoriteti dhe ka marrë vendim në mënyrë paushalle. 

 

Më 11 qershor 2020 Shkalla e parë e DHPGJSK-së kishte kërkuar nga paditësi që të dorëzoj 

vendimin e ankimuar, me vërejtjen se nëse brenda 15 ditësh nuk e dorëzon vendimin e 

ankimuar, ankesa do të hedhet poshtë si e pa pranueshme. 

 

Më 21 gusht 2020 Shkalla e parë e DHPGJSK-së e kishte marrë Aktvendimin C-IV.-14-2439 

me të cilin ankesa kundër vendimit të AL të AKP-së ishte hedhur poshtë si e pa pranueshme 

me arsyetimin se paditësi nuk e ka dorëzuar vendimin e kundërshtuar të AL të AKP-së edhe 

pas urdhërit gjyqësor. 

Konform nenit 74.2 të Ligjit të DHPGJSK-së lidhur me nenin 27 të Shtojcës së këtij ligji, pala 

ankuese është e obliguar që ankesës t’ia bashkangjes edhe vendimin ndaj të cilit ankohet. 

Gjykata i ofroi mundësinë ankuesit  që ta plotësoj këtë kusht të pranueshmërisë përmes 

urdhëri të datës 11 qershor 2020, por ankuesi dështoi që ta dorëzoj këtë vendim, përkundër 

faktit se urdhëri ishte pranuar nga ankuesi më 18 qershor 2020.  

 

Më 20 gusht 2019 paditësi kishte parashtruar ankesë në Dhomën e Posacme ndaj këtij 

Aktvendimi për shkak të shkeljeve të rënda të dispozitave të procedurës. Ankuesi thekson se 

vendimi i kërkuar nga gjykata është në dosje të lëndës dhe tek Agjensioni dhe hedhja poshtë 

vetëm për këtë arsye, është shkelje e rëndë ligjore dhe mohim i të drejtës elementare për 

realizimin e kërkesës për pagat. Ankuesi propozon që të anulohet aktvendimi i ankimuar dhe 

lënda të kthehet në rigjykim. 

  

Më 11 qershor 2021 kjo ankesë i është dërguar AKP-së për përgjigje. Në përgjigien e datës 23 

qershor 2021 AKP i kundërshton prtendimet ankimore të paditësit dhe propozon që të 

refuzohet ankesa dhe të vërtetohet aktvendimi 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. 



3 

 

 

Kolegji i Apelit ka shqyrtuar pretendimet ankimore të paditësit, aktvendimin e ankimuar dhe 

provat në shkresat e lëndës dhe ka ardhë në përfundim se ankesa nuk është e bazuar. 

Është fak i pa mohueshëm se ankuesi nuk e ka dorëzuar vendimin e kundërshtuar edhe pas 

udhërit të dhënë nga Shkalla e përë e DHPGJSK-së, përkundër vërejtjes se ankesa do të 

hedhet poshtë si e pa pranueshme. 

 

Në fazën e ankesës ankuesi nuk ka mund të ofroj asnjë dëshmi që do të mund të vendosej 

ndryshe nga ajo që është vendosur nga shkalla e parë. Ankuesi pos deklarimit se ai ka ofruar 

të gjitha provat e mundshme para gjykatës dhe agjencisë, nuk ka ofruar asnjë provë materiale 

në mbështetje të këtij pretendimi, e as vendimin e kundërshtuar të AL të AKP-së, edhe pse ka 

qenë i vetëdijshmëm se ankesa e tij ishte refuzuar pikërisht për shkak të mosdorëzimit të këtij 

vendimi. 

 

Kolegji i Apelit pajtohet me vlerësimin ligjor të Shkallës së pare, që i ka bërë situatës kur nuk 

dorëzohet vendimi i ankimuar dhe konsideron se aktvendimi i kundërshtuar është i drejtë dhe i 

bazuar në ligj.  

 

Për këto arsye si më lartë, ankesa refuzohet si e pa bazuar dhe rrjedhimisht vërtetohet 

aktvendimi i ankimuar si i drejtë dhe i bazuar në ligj. 

 

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

 

Taksat gjyqësore 

Pasi që tashmë paditësi/ankuesi ka paguar taksën gjyqësore në emër të ankesës së 

parashtruar, ai nuk ngarkohet me taksës shtesë gjyqësore.  

 

Vendosur nga Kolegji i Apelit i DHPGJS-së, më 22 korrik 2021. 

 

Sabri Halili, Gjyqtar kryesues  ____________________ 
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