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Në çështjen juridike të 

B. M S  Gjilan.  

                                                                                                 Paditësja/ankuesja  

Kundër: 

Agjencisë Kosovare të Privatizimit(AKP),  Rruga, “Agim Ramadani” nr.24 Prishtinë.                   

 E paditura 

 

Kolegji i Apelit i Dhomës së Posaçme të Gjykatës Supreme të Kosovës për çështje që 

lidhen me Agjencinë Kosovare të Privatizimit (DHPGJS), i përbërë nga Ilmi Bajrami gjyqtar 

kryesues, Sabri Halili dhe Mr. Sc Sahit Sylejmani gjyqtarë, duke vendosur lidhur me 

ankesën e paditëses të parashtruar kundër Aktgjykimit të gjyqtarit të vetëm me 

kompetenca të deleguara të Kolegjit të Specializuar të DHPGJS-së, SCEL-11-0065 të 

datës 27 maj 2014, pas seancës vendimmarrëse të mbajtur më 05 mars 2020, lëshon 

këtë:  

 

A K T GJ Y K I M 

1. Ankesa e paditëses refuzohet si e pa bazuar. 

2. Ndryshohet ex officio Aktgjykimi i gjyqtarit të vetëm me kompetenca të 

deleguara të Kolegjit të Specializuar të DHPGJS-së, SCEL-11-0065 i datës 27 maj 

2014. 

3. Ankesa para shkallës së parë hedhet poshtë si e papranueshme. 

4. Nuk caktohen taksa gjyqësore në këtë procedurë ankimore. 

 

 

REPUBLIKA E KOSOVËS 

REPUBLIKA KOSOVA – REPUBLIC OF KOSOVO 

GJYKATA SUPREME E KOSOVËS 

VRHOVNI SUD KOSOVA – SUPREME COURT OF KOSOVO 
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Rrethanat faktike dhe procedurale:    

E paditura kishte autoritet mbi ndërmarrjen shoqërore “I” Gjilan, e njohur edhe si 

ndërmarrja shoqërore “Industria e T-I”(NSH-ja) dhe e privatizoi atë përmes shitjes më 02 

mars 2006.  

Ankuesja nuk ishte përfshirë në listën përfundimtare dhe më 15 dhjetor 2011 kishte 

dorëzuar në shërbimin postar një zarf për dërgesë me rekomande drejtuar Dhomës së 

Posaçme të Gjykatës Supreme që përmbante një ankesë kundër të paditurës, që u pranua 

më 27 dhjetor 2011 në DHP. 

Në seancë dëgjimore ankuesja shpjegoi se deri pak ditë para se ta dorëzonte ankesën ajo 

kishte qenë e hospitalizuar dhe në rehabilitim dhe kishte dorëzuar një grumbull 

dokumentesh për ta vërtetuar këtë. 

Lidhur me përmbajtjen e lëndës, ankuesja pretendoi se kishte qenë e frikësuar që të 

shkojë në punë pas marsit 1999. Pas insistimit të gjykatës me pyetje se çfarë kishte 

ndodhur ajo nuk solli detaje. Ajo pastaj pretendoi se ndodhin kidnapime, sërish pa 

specifikuar asgjë 

 

Më 27 maj2014 Gjyqtari i vetëm me kompetenca të deleguara të Kolegjit të Specializuar të 

DHPGJSK-së kishte marrë Aktgjykimin SCEL-11-0065-C00253 me të cilin kërkesa/padia 

ishte refuzuar si e pabazuar. 

Në arsyetimin e këtij aktgjykimi thuhej se, ankesa është e pranueshme edhe pse ishte 

parashtruar shumë vonë. Afati ishte 20 ditë pas publikimit të listës përfundimtare. Publikimi 

i fundit i listës përfundimtare është bërë më 13.11.2011, dita e njëzetë pas kësaj ishte e 

shtunë, më 3 dhjetor 2011. Kështu, pasi që afati do të përfundonte në vikend, sipas nenit 

20 paragrafi 2, të Shtojcës së Ligjit mbi Dhomën e Posaçme të Gjykatës Supreme, afati 

zgjatet deri në fund të ditës së parë të ardhshme të punës, që ishte e hënë, 5 dhjetor 

2011. 

Ankuesja e ka dorëzuar ankesën përmes postës me dërgesë rekomande, më 27.12.2011, 

që  ishte më vonë se e hëna, më 5 dhjetor 2011, pra shumë vonë. 

Ankuesja pohoi se vetëm deri para pak ditëve para se ta dorëzonte ankesën kishte qenë e 

hospitalizuar për rehabilitim. E paditura nuk e kontestoi këtë. Gjykata i konstatoi të 

pranueshme provat për trajtimin mjekësor dhe lidhur me natyrën e gjendjes shëndetësore 

nën trajtim ajo konsideron se ky është një arsyetim i mjaftueshëm në rastin në fjalë që do 

të shpjegonte se ankuesja u ballafaqua me arsye thuajse imponuese që e penguan atë të 

parashtroj ankesën. Kështu pra është e arsyeshme pse ankuesja nuk ka ndërmarrë 
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ndonjë veprim para se të kthehej. Nuk ka dyshim se ajo ndërmori atë çfarë pritej nga një 

person i përgjegjshëm dhe i kujdesshëm që të bëjë për t’iu bindur një afati të rëndësishëm. 

Në bazë të kësaj, Gjykata e konsideron të përshtatshme që në mënyrë të veçantë t’a 

pranojë këtë ankesë të vonshme, e që është e mundur vetëm në “rrethana tejet të 

jashtëzakonshme” (neni 13 i Ligjit mbi Dhomën e Posaçme) ose nëse Gjykata përcakton 

se nuk është e arsyeshme për arsye praktike për një palë që të zgjidh çështjen në fjalë 

brenda afatit të përcaktuar me ligj. Megjithatë, padia është e pabazuar.  

Ankuesja nuk ishte në listën e pagave të kompanisë në kohën e privatizimit. Gjykata nuk i 

pa koherente dhe të besueshme pretendimet e ankueses për diskriminimit, kryesisht për 

arsye se ajo nuk deshi të japë detaje. Ka më shumë gjasa që ajo thjeshtë i përsëriti 

deklarimet e përgjithshme por nuk i kishte përjetuar ato. Një çështje tjetër është 

vendimtare në këtë rast: A nuk ishte përshirë ankuesja në listën e pagave në momentin e 

caktuar (gjatë privatizimit) për shkak të diskriminimit. Sipas pretendimeve të ankueses, 

NSH-ja nuk e rifilloi prodhimin asnjëherë. Gjykata mendon se mungesa e punës ndikon te 

të gjithë punëtorët në mënyrë të barabartë. Prandaj fakti se  ankuesja nuk ishte e 

punësuar në NSH në momentin e caktuar të privatizimit nuk ishte pretenduar, e lëre më të 

jetë dëshmuar, të jetë bazuar mbi shkaqe diskriminuese. 

Gjykata është në dijeni për faktin që Kolegji i Apelit konsideron se pavarësisht nga kjo, një 

ankues duhet të përfshihet në listë, nëse të tjerët janë të përfshirë në listë, por kjo nuk 

është bindëse. 

 

Më 06 qershor 2016 paditësi kishte parashtruar ankesë kundër këtij aktgjykimi për shkak 

të vërtetimit jo të plotë të gjendjes faktike dhe për shkak të aplikimit të ligjit në rastin e 

refuzimit të padisë së paditësit. Në ankesë është e paqartë se për kë bëhet fjalë, sepse 

thuhet se, “ai ishte në shërim....” dhe “ai pos librezës së punës, ka dorëzuar edhe....”. 

Megjithatë, të gjitha dëshmitë tregojnë se është fjala për paditësen. 

 

Kjo ankesë më 27 janar 2017 i është dërguara AKP-së për përgjigje, por AKP nuk ka 

dërguar asnjë përgjigje në këtë ankesë. 

 

Arsyetimi ligjor 

 

Ankesa është e pa bazuar.  
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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. 

 

Gjyqtari i vetëm me kompetenca të deleguara i Kolegjit të Specializuar kishte vendosur që 

një ankesë të pa afatshme pa asnjë bazë ligjore, ta konsideroj të pranueshme, ndërsa 

padinë e kishte refuzuar për shkaqe që nuk janë të bazuara, e në kundërshtim me tani 

jurisprudencë e Dhomës së Posaçme. “Gjykata është në dijeni për faktin që Kolegji i Apelit 

konsideron se pavarësisht nga kjo, një ankues duhet të përfshihet në listë, nëse të tjerët 

janë të përfshirë në listë, por kjo nuk është bindëse”, kishte konstatuar gjyqtari i këtij rasti. 

 

Kolegji i Apelit konsideron se aktgjykimi i ankimuar nuk është i drejtë dhe nuk është i 

bazuar në ligj. Provat e pranuara si valide për shtyrjen e afatit të parashtrimit të ankesës 

kundër listës përfundimtare, nuk janë të administruara në mënyrë të duhur dhe korrekte. 

Dokumentet spitalore të pranuara nga gjykata, nuk janë në emrin e paditëses, por në emër 

të një personi krejtësisht tjetër. Pos tjerash, as data e lëshimit të këtyre dokumenteve 

spitalore nuk përkon me afatin e fundit ligjor për kundërshtimin e listës përfundimtare.  

 

Për këto arsye, Kolegji i Apelit konsideron se kjo kërkesë/ankesë nuk është dashur fare të 

trajtohet në merita të saj. Është e qartë se ankesa kundër listës përfundimtare ishte 

parashtruar dukshëm pas afatit të përcaktuar ligjor dhe nuk kishte një arsyeshmëri të 

bazuar për lëshimin e këtij afati. 

 

Duke u bazuar në këto argumente, Kolegji i Apelit e refuzon ankesën si të pabazuar, e 

ndryshon ex officio aktgjykimin e ankimuar, dhe ankesën para Kolegjit të Specializuar e 

hedh poshtë si të papranueshme, për shkak të parashtrimit të ankesës jashtë afatit të 

përcaktuar ligjor. 

Andaj, u vendos si në dispozitiv të këtij aktvendimi. 

Taksa gjyqësore  

Për listat e punëtorëve nuk caktohen taksa gjyqësore. 

Lëshuar nga Kolegji i Apelit i DHPGJS-së më  05 mars 2020. 

 

Ilmi Bajrami, Gjyqtar Kryesues             _________________                                                                  
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