
  

 

DHOMA E POSAÇME E 

GJYKATËS SUPREME TË 

KOSOVËS PËR ÇËSHTJE QË 

LIDHEN ME AGJENCINË 

KOSOVARE TË 

PRIVATIZIMIT 

SPECIAL CHAMBER OF THE 

SUPREME COURT OF KOSOVO 

ON PRIVATIZATION AGENCY 

OF KOSOVO RELATED 

MATTERS 

POSEBNA KOMORA 

VRHOVNOG SUDA 

KOSOVA ZA PITANJA 

KOJA SE ODNOSE NA 

KOSOVSKU AGENCIJU 

ZA PRIVATIZACIJU 

                      AC-I-13-0198-A0001 

Në padinë e: 

 Ankuesit në shkallën e parë 

I.K, dhe të tjerët, 

Komuna e Deçanit  

 

 

Kundër 

                                                                                                                            

E paditura/Ankuesja në 
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Agjencia Kosovare e Privatizimit,  

Rr. Ilir Konushevci, nr. 8, Prishtinë  

 

                                                   

Kolegji i Apelit i Dhomës së Posaçme të Gjykatës Supreme të Kosovës për çështjet 

që lidhen me Agjencinë Kosovare të Privatizimit (DHPGJS) e përbërë nga Mr.sc. 

Sahit Sylejmani, si kryesues, Gertraud Marx-Leitenberger, Ondrej Pridal, Ilmi 

Bajrami dhe  Sabri Halili, gjyqtarë, në ankesën e ankuesit  të paraqitur kundër 

aktgjykimit të Kolegjit të Specializuar të DHPGJS, të datës 11 shtator 2013, SCEL-

11-0020, pas seancës vendimmarrëse të mbajtur më 10 shkurt 2017, nxori këtë:  

 

AKTGJYKIM  

 

1. Ankesa e ankuesit është e bazuar. 

2. Pika 2 (dy) e dispozitivit të aktgjykimit SCEL-11-0020, të datës 11 

shtator 2013 ndryshohet, prandaj parashtresa e ankuesit C2 I.K 

hedhet poshtë si e papranueshme.  

3. Nuk caktohen taksa gjyqësore për procedurë ankimore.  



II 

 

  

 

 

Historiku faktik dhe procedural:    

Ndërmarrja Shoqërore  (NSH) “D” në Deçan, është privatizuar përmes Spin Off-it të 

thjeshtë. Kontrata e shitjes me ofertuesin fitues është ratifikuar më 24 korrik 2007.  

Lista përfundimtare e punëtorëve të cilët i plotësojnë kushtet për 20% të hyrave 

nga privatizimi i NSH-së ishte publikuar më 31 mars, 1, 2 dhe 3 prill 2011. Afati për 

paraqitjen e ankesës në DHPGJS kundër listës përfundimtare ishte 25 prill 2011.  

 

Ankuesi C2 I.K e ka paraqitur ankesën në DHPGJS më 7 maj 2011, ku kërkonte 

përfshirjen e tij në listën e punëtorëve me të drejta legjitime për të marrë një pjesë 

prej të hyrave nga privatizimi i NSH-së. Ankuesi kishte deklaruar se ka punuar në 

NSH nga data 22 shkurt 1980 deri në datën kur është privatizuar ndërmarrja dhe 

se ai i plotëson kushtet ligjore. 

E paditura -AKP në vërejtjet e saja me shkrim kishte deklaruar se ankesa duhet të 

hedhet poshtë si e papranueshme për arsye se është paraqitur pas afati ligjor për 

paraqitjen e ankesave në DHPGJS, që ishte më datën 25 prill 2011.    

Në përgjigjen e tij ndaj këtyre vërejtjeve, ankuesi C2 deklaron se ai e kishte 

paraqitur ankesën e tij pas afatit ligjor sepse ai jeton në kushte të rënda, edhe 

teknikisht edhe financiarisht dhe se nuk kishte mundësi për ta blerë gazetën çdo 

ditë.  Ai pohon më tej se e kishte iniciuar procedurën posa ishte informuar nga një 

ish koleg i tij në lidhje me listën. 

Më 11 shtator  2013, Kolegji i Specializuar i DHPGJS, nxori aktgjykimin  SCEL-11-

0020, me anë të cilit ankesa e ankuesit C2 ishte aprovuar si e bazuar dhe e 

paditura  ishte detyruar që ta përfshijë atë në listën përfundimtare të punëtorëve 

me të drejta legjitime. Kolegji i Specializuar në mes tjerash kishte dhënë arsyetimin 

se qëllimi i publikimit të listës së punëtorëve në gazetë nuk është njohuria e 

menjëhershme, por është më shumë që të mundësohet shpërndara e njohurive 

rreth listës. Se ata të cilët e lexojnë gazetën gojarisht (‘viva voce’) do ta 



  

shpërndajnë lajmin, në këtë rast përmbajtjen e listës, e cila i mundëson të 

interesuarve që të njihen rreth përmbajtjes së listës përfundimtare dhe të ankohen 

ndaj saj. Më tej, është thënë se ankuesi ka vepruar posa ka dëgjuar për listën e 

punëtoreve, brenda 12 ditëve pas afatit ligjor.      

Më 24 tetor 2013, e paditura- AKP  (tani e tutje: ankuesja) ka parashtruar një 

ankesë në Kolegjin e Apelit  të DHPGJS, për shkak të vërtetimit  të gabuar të 

gjendjes faktike dhe zbatimit të gabuar të ligjit material. Ankuesja pjesërisht e ka 

kontestuar aktgjykimin  e Kolegjit të Specializuar të DHPGJS, SCEL-11-0020 të 

datës  11 shtator 2013, pikën 2 (dy) të dispozitivit. Ankuesja pohon në mes tjerash 

se konstatimi në arsyetimin ligjor të aktgjykimit të ankimuar është i papranueshëm 

sepse kemi të bëjmë me afate ligjore të cilat nuk mund të ndryshohen me dëshirën 

e palës dhe se afatet ligjore nuk munden as të ndryshohen e as të vazhdohen nga 

Gjykata. Ankuesja më tej pohon se në bazë të nenit 21.1 të Shtojcës së Ligjit nr. 

04/L-033 të Dhomës së Posaçme të Gjykatës Supreme në Kosovë për çështje që 

lidhen me Agjencinë Kosovare të Privatizimit (Shtojca), Kryesuesi i Kolegjit mund të 

zgjasë afatin me kërkesë të palës për zgjatje të tij para skadimit të afatit përkatës 

dhe nëse kërkesa parashtron rrethanat dhe arsyet të cilat Kryesuesi i kolegjit i 

konsideron të mjaftueshme për të lejuar zgjatjen, si dhe nëse Kryesuesi i Kolegjit 

përcakton që asnjë palë nuk i nënshtrohet ndonjë paragjykimi serioz me atë 

zgjatje. Megjithatë ankuesi nuk ka vepruar kështu. Më tej ka theksuar se ankuesi 

ka pas mundësinë që të kërkojë kthim në gjendjen e mëparshme, sipas nenit 129 

të Ligjit për Procedurën Kontestimore, por ankuesi nuk e bëri një gjë të tillë. 

Ankuesja në shkallë të dytë i propozoi Kolegjit të Apelit që ta aprovojë ankesën dhe 

ta prishë pjesën e kundërshtuar të Aktgjykimit të ankimuar.     

Më 4 mars 2014, ankesa dhe dokumentet përcjellëse i janë dërguar ankuesit  C2, 

që ishte përfshirë në pikën dy të dispozitivit  të Aktgjykimit të ankimuar.  

Më 25 mars 2014, ankuesi C2 paraqiti përgjigjen ndaj ankesës, ku pretendimet 

ankimore të ankueses i kishte konsideruar si të pabazuara. Ai po ashtu pohoi se ka 

konsideruar se  e paditura është dashtë t’i njoftojë individualisht secilin punëtor 
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veçmas.  Ai i propozoi Kolegjit të Apelit  që ta refuzojë ankesën e ankueses në 

shkallë të dytë si të pabazuar.   

Më 29 prill 2014 ankueses iu dërgua përgjigja ndaj ankesës.. Nuk është paraqitur 

asnjë përgjigje në përgjigjen ndaj ankesës. 

 

Arsyetimi ligjor  

Ankesa është e bazuar.  

Sipas nenit  64.1 të Shtojcës, Kolegji i Apelit vendosi që të mos e mbajë pjesën 

gojore të procedurës.  

Në bazë të nenit 10.6 (a) të Rregullores së UNMIK-ut 2003/13 (në lidhje me nenin 

68.6 të Shtojcës) ankesa kundër listës përfundimtare të publikuar nga AKP-ja, 

duhet të dorëzohet brenda afatit ligjor prej 20 ditëve pas shpalljes përfundimtare 

në media. 

Në këtë rast afati i fundit ligjor për paraqitjen e ankesës ishte data 25 prill 2011. 

Ankuesi C2 ka parashtruar ankesën e tij kundër listës përfundimtare të punëtorëve 

me të drejta legjitime më 7 maj 2011, që do të thotë 12 ditë pas skadimit të afatit 

ligjor. Ankuesi e dha si arsye për parashtrimin e  ankesës pas afatit ligjor, shkakun 

e kushteve të vështira si teknike po ashtu edhe financiare, që ia pamundësuan atij 

që ta blejë gazetën çdo ditë. Ai po ashtu kishte pohuar se e ka parashtruar ankesën 

posa ishte informuar nga një ish koleg i tij në lidhje me listën.      

Siç u përmend më lartë, ankesa duhet të dorëzohet brenda afatit ligjor prej 20 

ditëve pas shpalljes përfundimtare në media të listë së punëtorëve me të drejta 

legjitime nga Agjencia.  

Ankuesi e ka pasur mundësinë që të kërkojë  zgjatjen e afatit kohor sipas nenit  

21.2 të Shtojcës që parasheh: “Nëse pala kërkon zgjatjen e afatit kohor, ajo palë 

dorëzon një kërkesë për zgjatje të afatit para kalimit të afatit përkatës kohor. 

Kryesuesi i Kolegjit mund të miratojë zgjatjen nëse kërkesa parashtron rrethanat 



  

dhe arsyet të cilat Kryesuesi i kolegjit i konsideron të mjaftueshme për të lejuar 

zgjatjen, si dhe nëse Kryesuesi i Kolegjit përcakton që asnjë palë nuk i nënshtrohet 

ndonjë paragjykimi serioz me atë zgjatje”. 

Po ashtu, neni 129 i Ligjit për Procedurën Kontestimore parasheh se në qoftë se 

pala nuk merr ndonjë veprim procedural brenda afatit të përcaktuar dhe për këtë 

shkak e humbë të drejtën që më vonë të kryejë veprimin procedural të lidhur me 

afat, gjykata do t’i lejojë kësaj pale, me propozimin e saj, ta kryejë më vonë këtë 

veprim, po që se e konstaton se ekzistojnë shkaqe të arsyeshme të cilat nuk kanë 

mundur të parashikohen e as të evitohen.    

Megjithatë, ankuesi  C2 nuk e ka kërkuar zgjatjen e afatit sipas nenit 21.2 të 

Shtojcës, e as nuk e ka parashtruar propozimin për kthimin në gjendjen e 

mëparshme.   

Kolegji i Apelit konsideron se Kolegji i Specializuar i DHPGJS nuk ka vendosur në 

mënyrë të duhur kur vendosi ta aprovojë ankesën e ankuesit, edhe pse është 

parashtruar 12 pas skadimit të afatit kohor. Pasi që ankesa nuk është parashtruar 

në pajtim me afatin ligjor të paraparë në nenin  10.6 (a) të Rregullores së UNMIK-

ut 2003/13, pjesa e kundërshtuar e aktgjykimit, pika dy (2) e dispozitivit të 

aktgjykimit të ankimuar ndryshohet dhe ankesa e ankuesit C2 I.K hedhet poshtë si 

e papranueshme.  

Gjithashtu, pretendimi i ankuesit C2 se e paditura është dashtë t’i njoftojë secilin 

punëtor individualisht nuk është i saktë, pasi që në bazë të nenit 10.3 të 

Rregullores së UNMIK-ut 2003/13, lista zyrtare e të punësuarve me të drejta 

legjitime e lëshuar nga Agjencia, së bashku me njoftimin për të drejtën e ankesës, 

në pajtim me paragrafin 10.6, publikohen në dy ditë pune të njëpasnjëshme dhe në 

fundjavën vijuese në gazetat kryesore në gjuhën shqipe me tirazh të gjërë në 

Kosovë dhe në gazetat kryesore në gjuhën serbe. Nga kjo që u tha më lartë është e 

qartë se Agjencia nuk ka asnjë obligim që t’i informojë të gjithë punëtorët veç e veç 

në lidhje me listën përfundimtare.   
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Për arsyet e lartë përmendura u vendos si në dispozitiv.  

Taksat gjyqësore: 

 

Nuk caktohen taksa gjyqësore për këtë procedurë sepse skema e miratuar e 

taksave gjyqësore të DHPGJS-së, që ka hyrë në fuqi më 27 maj 2014, nuk mund të 

zbatohet, në mënyrë retrospektive, për rastete pazgjidhura. 

 

 

U vendos nga Kolegji i Apelit i DHPGJS-së, më  10 shkurt 2017.  

 

 

Mr. sc. Sahit Sylejmani, Gjyqtar Kryesues   e nënshkruar         



  

  


