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REPUBLIKA E KOSOVËS / REPUBLIKA KOSOVA 

 
AC-I.-20-0313-A0001 

Në çështjen juridike të: 

R B 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.-17-

0396,të datës 13 gusht 2020, pas seancës vendimmarrëse të mbajtur më 15 korrik 2021, 

lëshon këtë: 

 

A K T V E N D I M 

 

1. Ankesa e paditësit rfuzohet si e pa bazuar. 

2. Vërtetohet Aktvendimi i Shkallës së parë të DHPGJSK-së C-IV.-17-0396, i datës 

13 gusht 2020. 

3. Nuk caktohen taksa gjyqësore për këtë procedurë ankimore.  

 

Rrethanat faktike dhe procedurale: 

Më 27 korrik 2017 paditësi kishte parashtruar padi në Dhomën e Posaçme të Gjykatës 

Suprme të Kosovës për kompensim e 3 pagave të pa paguara bruto në shumën prej 1.305 

euro, kamatën prej 8 për qind duke llogaritur nga data e paraqitjes së padisë si dhe 

shpenzimet gjyqësore sipas vendimit të gjykatës. Paditësi prtendon se tek AL i AKP-së të 

NSH-së B ka kërkuar 7 paga, ndërsa AL i AKP-së ia ka pranuar vetëm për 4 paga, bazuar në 
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përvojën e e punë. Ndërkoh, me Ligjin e Punës nr. 03/L-2012 që është në favour të paditësit, 

paditësi ka më shumë se 30 vjet përvojë pune, anda i takojnë edhe 3 paga të pa paguara. 

Paditësi njofton, dhe këtë e dëshmon me provë konkrete, se më 18 korrik 2017 e kishte 

njoftuar AKP-në se ai ka pranuar komepnsimin vetëm për 4 paga e atij I takojnë 7 paga, sepse 

AL i AKP-së kishte vendosur bazuar në rregulloren e UNMIK-ut, ndërsa është dashur që të 

vendoset bazuar në Ligjin e Punës të Kosovës nr. 03/L-2012. Ai e njofton AKP-në se nëse nuk 

i jipen edhe 3 paga në shumën prej 1.305,00 euro, kërkesën do e parashtroj në DHPGJSK. 

Më 29 gusht AKP ka parashtruar përgjigje në këtë parashtresë duke e konsideruar sit ë pa 

afatshme dhe nuk është e mbështetur me prova konkrete material dhe se AL i AKP-së e ka 

aprovuar shumën e kërkuar nga paditësi pothuajse në tërësi, andaj ankesa duhet të refuzohet 

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

Më 13 gusht 2020 Shkalla e parë e DHPGJSK-së kishte marrë Aktvendimin C-IV.-17-0396 me 

të cilin ankesa është hedhur poshtë si e pa pranueshme, me arsyetimin se, ankesa e 

parashtruar për kompensimin për ndërprerje të parakohshme të marrdhënies së punës në 

shumën prej 1.144,00, e cila kërkesë ishte aprovuar në tërësi nga AL i AKP-së me Vendimin 

GJI095-0019 të datës 09 tetor 2013. Ankuesi për kompensimin e dy pagave të pa paguara në 

shumën prej 600 euro, së pari është dashur që kërkesën ta parashtroj tek AL I AKP-së në 

afatin e parapara për dorëzimin e kërkesave, e varësisht nga vendimi I AL të AKP-së, ai ka 

pasur të drejtë të inicoj procedurë në DHPGJSK. Këtë kërkesë paditësi nuk e kishte 

parashtruar para AL të AKP-së Brenda afatit të përcaktuar, andaj bazuar në nenin 36.1, 36.3 

dhe 74.2 të LDHPGJSK-së, ankesa hedhet si e pa pranueshme. 

Më 02 shtator 2020 ndaj këtij aktvendimi kishte parashtruar ankesë paditësi për shkak të të 

gjitha arsyeve ankimore. Fillimisht ankuesi thekson se gjykata nuk e ka bërë dallimin ndërmjet 

padisë dhe ankesës. Ai thekson se me padinë e parashtruar ka kërkuar tri paga të pa paguara 

në shumën prej 1.305,00 euro që i takojnë sipas ligjit ndërsa në vendim, ndërsa gjykata ka 

vendosur për dy paga në shumën prej 600 euro. Ankuesi mendon se dispozitivi i këtij 

aktvendimi është i pa kuptueshëm dhe në kundërshtim me arsyetimin dhe nuk janë treguar 

faktet vendimtare. Ankuesi pohon se me kohë ka bërë kërkesë tek AL i AKP-së dhe se gjykata 

mund të vendos në bazë të bindjes së lirë, por kjo bindje duhet të derivoj në prova, e mos 

merret vendim arbitrar. Paditësi propozon që të aprovohet ankesa, të anulohet aktvendimi i 

ankimuar dhe lënda të kthehet në rigjykim   
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Më 25 maj 2021 Kolegji i Apelit këtë ankesë e ka dërguar tek AKP për përgjigje. Në përgjigjen 

e saj të dates 09 qershor 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 e kishte hedhur kërkesën sit ë pa pranueshme, me arsyetimin 

se ankuesi për kompensimin e dy pagave të pa paguara në shumën prej 600 euro, së pari 

është dashur që kërkesën ta parashtroj tek AL i AKP-së në afatin e parapara për dorëzimin e 

kërkesave. Varësisht nga vendimi i AL të AKP-së, ai ka pasur të drejtë të inicoj procedurë në 

DHPGJSK. Këtë kërkesë paditësi nuk e kishte parashtruar para AL të AKP-së brenda afatit të 

përcaktuar, andaj bazuar në nenin 36.1, 36.3 dhe 74.2 të LDHPGJSK-së, ankesa hedhet si e 

pa pranueshme. 

Ankuesi thekson se me padinë e parashtruar ka kërkuar tri paga të pa paguara në shumën 

prej 1.305,00 euro që i takojnë sipas ligjit ndërsa në vendim, ndërsa gjykata ka vendosur për 

dy paga në shumën prej 600 euro. 

 

Kolegji i Apelit të DHPGJSK-së pasi që shqyrtoi pretendimet ankimore të paditësit, 

aktvendimin e ankimuar dhe të gjitha provat në shkresat e lëndës erdhi në përfundim se 

ankesa është e pa bazuar. 

 

Kolegji i Apelit konstatoi se, edhe pse aktvendimi i ankimuar ka disa të meta edhe teknike 

edhe përmbajtësore, zgjidhja është e drejtë dhe e bazuar në dispozita ligjore. Shkalla e parë 

me të drejtë ka konstatuar se kërkesa për çfardo shume duhej të parashtrohej tek AL i AKP-së 

si autoritet i vetëm për t’i shqyrtuar kërkesat e tilla në proces të likuidimit të NSH-së. Është e 

qartë se paditësi këtë kërkesë nuk e ka adresuar tek ky autoritet, së paku nuk e ka dëshmuar 

një gjë të tillë, andaj kjo kërkesë me të drejtë ishte hedhur poshtë si e pa pranueshme. 

 



4 

 

Për këto arsye të dhëna si më lartë, ankesa e paditësit 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 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 15 korrik 2021. 

 

Sabri Halili, Gjyqtar kryesues  ____________________ 
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