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AC-I-18-0563 

Në ankesën e 

                                                                       Paditësi/Ankuesi 

 

D. S  me banim tek B. C,P.. 

 

kundër 

                                                                                  E paditura 

Agjencia Kosovare e Privatizimit, rr. “Agim Ramadani” nr.23, Prishtinë 

 
 

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 sipas ankesës së ankueses të paraqitur kundër Aktvendimit të 

gjyqtarit të vetëm me kompetenca të deleguara të Kolegjit të Specializuar  të 

DHPGJS-së, C-II-16-0655 të datës 27 gusht 2018, pas seancës vendimmarrëse 

të mbajtur më  14 shkurt 2020, lëshon këtë: 

 

                                 A K T V E N D I M 

 

1. Ankesa e ankueses e paraqitur kundër Aktvendimit të gjyqtarit të 

vetëm me kompetenca të deleguara të Kolegjit të Specializuar të  

DHPGJS-së, C-II-16-0655 të datës 27 gusht 2018, hedhet poshtë si e 

papranueshme. 

 Rrethanat procedurale dhe faktike  

 

REPUBLIKA E KOSOVËS 
REPUBLIKA KOSOVA –REPUBLIC OF KOSOVO 

GJYKATA SUPREME E KOSOVËS 
VRHOVNI SUD KOSOVA – SUPREME COURT OF KOSOVO 
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Me datë 22 nëntor 2016 paditësja ka parashtruar padi pranë DHPGJS kundër 

NSH “M B” Gjilan, dhe ka kërkuar nga gjykata që të detyroj të paditurën AKP  

t’ia paguajë tri paga të papaguara, gjashtë paga bazë si dhe kontributet 

personale në shumë prej 5.900.00 euro. 

 

Me datë 27 gusht 2018, gjyqtari i vetëm me kompetenca të deleguara i Kolegjit 

të Specializuar të DHPGJS-së me Aktvendimin C-II-16-0655, padinë e paditëses  

e hedh poshtë si të papranueshme me arsyetimin se së pari është dashur ti 

drejtohet Autoritetit të Likuidimit për kërkesën e saj e pastaj në bazë të asaj se 

çfarë vendos Autoriteti i Likuidimit ti drejtohet gjykatës. 

 

Me datë 26 nëntor 2018 ankuesja ka paraqitur një ankesë të paafatshme ndaj 

Aktvendimit të gjyqtarit të vetëm me kompetenca të deleguara të Kolegjit të 

Specializuar të DHPGJS-së C-II-16-0655 të datës 27 gusht 2018. Në anekse 

ankuesja ka pohuar se asaj i takon e drejta e kompensimit të pagave dhe 

kontributeve pensionale sepse në NSH e cekur ka punuar më shumë se 30 vite. 

 

Arsyetimi ligjor:  

 

Ankesa hedhet poshtë si e papranueshme.  

 

Në bazë të nenit 69.1 të Ligjit të Republikës së Kosovës nr. 06/L-086 mbi 

Dhomën e Posaçme të Gjykatës Supreme të Kosovës për Çështjet lidhur me 

Agjencinë Kosovare të Privatizimit, Kolegji i Apelit vendos që të heq dorë nga 

pjesa gojore e procedurës.  

 

Pranueshmëria e ankesës dhe vlerësimi i Kolegjit të Apelit 

 

Sipas nenit 9 paragrafi 6 të Ligjit të Dhomës së Posaçme të Gjykatës Supreme 

06/L-086: “...Kolegji i Apelit e hedh poshtë ankesën nëse pala dështon ta 

dorëzoj atë brenda periudhës së caktuar kohore”. 

 



3 

 

Në vazhdim, neni 36  paragrafi 3 thotë: ”Nëse Gjyqtari i vetëm apo Kolegji, 

vlerëson se kushtet e caktuara me paragrafin 2 të këtij neni nuk janë 

përmbushur, atëherë ai hedh poshtë kërkesën/ankesën në baza të 

papranueshmërisë....”. 

 

Në lëndën në fjalë ankuesja Aktvendimin e gjyqtarit të vetëm me kompetenca të 

deleguara të Kolegjit të Specializuar të DHPGJS-së C-II-16-0655 të datës 27 

gusht 2018, në bazë të fletëkthesës e cila ekziston në dosje shihet se e ka 

pranuar me datë 07.09.2018.  

 

Në Aktvendimin e cekur është e shënuar këshilla juridike me të cilën paditësja 

është njoftuar se mund të paraqes ankesë pranë Kolegjit të Apelit në afat prej 

21 ditëve nga dita e pranimit të Aktvendimit, në të kundërtën Kolegji i Apelit do 

ta refuzoj ankesën si të papranueshme nëse nuk është e parashtruar brena 

afatit të caktuar kohor.  

 

Nga data e pranimit të Aktvendimit  nga ankuesja e deri në ditën e parashtrimit 

të ankesës pranë Kolegjit të Apelit me datë 23.11.2018 (përmes postës me 

rekomande) kanë kaluar plotë 77 ditë. 

 

Ndërsa pas llogaritjes së afatit shihet se dita e fundit kur paditësja ka mundur të 

paraqes ankesë të afatshme pranë Kolegjit të Apelit ka qenë data 28.09.2018. 

 

Ankuesja në ankesë nuk është deklaruar se  përse e ka lëshuar afatin e caktuar 

ligjor për paraqitjen e ankesës pranë Kolegjit të Apelit. 

 

Nga këto arsye, ankesa e ankueses në bazë të nenit 9.6 dhe nenit 36.2 të LDHP 

06/L-086, hedhet poshtë si e papranueshme. 

 

Nga sa u tha më sipër është vendosur si në dispozitiv. 

 

U vendos nga Kolegji i Apelit i DHPGJS-së më 14 shkurt  2020. 

 

Ilmi Bajrami, Gjyqtar kryesues                _______________ 
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