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AC-I-16-0249-A0001 

Në çështjen juridike të:                                                          

I. T Beograd, Serbi                      

Paditësi/ankuesi 

Kundër 

Agjencia Kosovare e Privatizimit ( AKP) , rr. ‘Agim Ramadani’ nr. 24, Prishtinë 

E paditura 

 

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

Agjencinë Kosovare të Privatizimit (DHPGJS), i përberë nga Ilmi Bajrami, gjyqtar kryesues, 

Sabri Halili dhe Mr.sc Sahit Sylejmani gjyqtarë, duke vendosur sipas ankesës së paditësit të 

paraqitur kundër Aktgjykimit të gjyqtarit të vetëm me kompetenca të deleguara të Kolegjit të 

Specializuar C-IV-13-3334 e datës 20 shtator 2016, pas seancës vendimmarrëse të mbajtur më 

05 mars 2020, lëshon këtë: 

 

A K T GJ Y K I M 

 

1. Ankesa e paditësit refuzohet si e pabazuar. 

2. Vërtetohet Aktgjykimi i gjyqtarit të vetëm me kompetenca të deleguara të Kolegjit 

të Specializuar C-IV-13-3334, i datës 20 shtator 2016. 

3. Nuk caktohen taksa gjyqësore për këtë procedurë ankimore. 

 

Rrethanat faktike dhe procedurale: 

Më 18 nëntor 2013, ankuesi në  Dhomën  e Posaçme të Gjykatës Supreme të Kosovës në 

Prishtinë, kishte parashtruar ankesë kundër Vendimit nr. PRN047-0100 i datës 14 tetor 2013, 
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lëshuar nga AKP–Autoriteti i Likuidimit për Ndërmarrjen Shoqërore F “A” – Prishtinë (AL i AKP-

së). Me këtë vendim ishte refuzuar kërkesa e tij për kompensimin e tre pagave të pa paguara në 

shumë prej 750.00 Euro për periudhën kohore të vitit 1999.  Ai kërkoi që ankesa e tij të 

aprovohet si e bazuar, dhe të shfuqizohet vendimi i atakuar i AL-AKP-së dhe atij t’i njihet e 

drejta në kompensimin e pagave të pa paguara. 

 

Më 13 gusht 2014, e paditura AKP, në mbrojtjen e parashtruar ndaj kësaj ankese, i propozoi 

Gjykatës refuzimin e ankesës si të pabazuar dhe vërtetimin e vendimit të ankimuar të AL-AKP, 

duke theksuar se kërkesa e ankuesit ishte e  parashkruar bazuar në nenin 608 të Ligjit për 

Punën e Bashkuar. Sipas këtij neni, kërkesat për pagat e pa paguara parashkruhen brenda 3 

viteve, dhe se ankuesi nuk ka ndërmarr asnjë veprim ligjor për të  kërkuar pagat e tij brenda 

afatit të parashkrimit. AKP më tutje theksoi se kjo NSH nuk ka punuar nga marsi i vitit 2004 dhe 

rrjedhimisht asnjë nga punëtorët pas kësaj kohe nuk kanë kryer asnjë punë për ndërmarrjen, 

andaj.  

 

Më 20 shtator 2016, Gjyqtari i vetëm me kompetenca të deleguara të Kolegjit të Specializuar të 

DHPGJSK-së morri Aktgjykimin C-IV-13-3334, me të cilin e refuzoi ankesën si të pabazuar. Në 

arsyetim të këtij aktgjykimi ishte konstatuar se vendimi i atakuar është i drejtë, i bazuar, i 

arsyetuar mirë, nuk përmban shkelje procedurale, i kuptueshëm për palët dhe përmban të gjitha 

faktet vendimtare mbi të cilat bazohet. Ankuesi nuk ka bashkangjitur asnjë provë të besueshme, 

me të cilën do të dëshmonte se ai me kohë i është drejtuar ndonjë organi pranë NSH-së për 

realizimin e të drejtave nga marrëdhënia e punës. Ai gjithashtu nuk ka dorëzuar asnjë provë se 

ndonjëherë i është drejtuar ndonjë gjykate kompetente e padi lidhur me këtë çështje, gjegjësisht 

3 vite pasi që NSH-ja ka ndërprerë pagesën e të ardhurave personale, viti 1999 dhe me këtë 

rast do të ndërpritej parashkrimi i kërkesës. Për shkak të kësaj, kur bëhet fjalë për pagat për 

periudhën kohore të vitit 1999, paditë e parashtruara janë të pasafatshme të cilat gjithashtu 

paraqesin bazë për refuzimin e tyre, në kuptim të nenit 36.1 dhe 2 të Aneksit të Ligjit mbi AKP-

në (nr.04/L-034), andaj Kolegji këtë ankesë e refuzon si të pabazuar.  

 

Më 03 nëntor 2016, ankuesi parashtroi ankesë ndaj këtij aktgjykimi, duke theksuar ankesës së 

tij në afat ligjor ia ka bashkangjitur dokumentet valide të nevojshme, të cilat kërkoheshin në 

mbështetje të pretendimeve të tij. Ai thekson se në NSH ishte prej themelimit me 01.11.1965 e 

deri tek ndërprerja e paligjshme e marrëdhënies së punës më 16 mars 1999.  
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Më 14 janar 2020, gjyqtari i Kolegjit të Apelit, ia lëshoi një urdhër të paditurës AKP, që në afatin 

prej 15 ditësh nga data e pranimit të këtij urdhëri mund të përgjigjet në ankesën e ankuesit. Në 

përgjigjen e dërguar AKP i kundërshton pretendimet ankimore të paditësit dhe propozon që 

ankesa të refuzohet si e pabazuar dhe të vërtetohet aktgjykimi i ankimuar si i drejtë dhe i bazuar 

në ligj. 

 

Arsyetimi ligjor 

 

Ankesa është e pabazuar. 

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.  

 

Ankesa e paditësit ishte refuzuar si e pabazuar për shkak se ankuesi nuk ka bashkangjitur 

asnjë provë të besueshme, me të cilën do të dëshmonte se ai me kohë i është drejtuar ndonjë 

organi pranë NSH-së për realizimin e të drejtave nga marrëdhënia e punës. Ai gjithashtu nuk ka 

dorëzuar asnjë provë se ndonjëherë i është drejtuar ndonjë gjykate kompetente e padi lidhur me 

këtë çështje, gjegjësisht 3 vite pasi që NSH-ja ka ndërprerë pagesën e të ardhurave personale, 

siç parashihet me nenin 608 të Ligjit të Punës së Bashkuar. 

 

Kolegji i Apelit pas shqyrtimit të pretendimeve ankimore, vlerësimit të ligjshmërisë së aktgjykimit 

të ankimuar, vlerësoi se aktgjykimi i atakuar është i drejtë, i bazuar, i arsyetuar mirë, nuk 

përmban shkelje procedurale, i qartë dhe i kuptueshëm për palët dhe përmban të gjitha faktet 

vendimtare mbi të cilat bazohet. 

Kolegji i Apelit pajtohet në tërësi me gjetjet dhe konstatimet në aktgjykimin e ankimuar. Në 

fazën e ankesës, ankuesi pos aspektit deklarativ, nuk ka ofruar asgjë që do të mund të 

konstatohej ndonjë gjendje tjetër faktike nga ajo që ishte konstatuar me aktgjykimin e ankimuar 

dhe nuk ka ofruar asnjë argument të besueshëm ligjor, që do të determinonte një zgjidhje tjetër 

nga ajo që shkalla e parë e kishte zgjidhur. 

 

Për këto arsye, Kolegji i Apelit e refuzon ankesën si të pabazuar dhe rrjedhimisht e vërteton 

aktgjykimin e ankimuar si të drejtë dhe të bazuar në ligj. 
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Për këto arsye, konform nenit 9.10 të LDHPGJS-së, është vendosur si në dispozitiv të këtij 

aktgjykimi. 

 

Taksat gjyqësore: 

 

Në bazë të Udhëzimit Adminsitrativ të KGJK-së për Unifikimin e Taksave Gjyqësore nr. 

01/2017, nenit 13.3, për kërkesat e punëtorëve në procesin e likuidimit që nuk kalojnë 1000 

euro, nuk caktohen taksa gjyqësore.  

 

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

 

Ilmi Bajrami, Gjyqtari kryesues      _______________  
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