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AC-I-18-0290 -A0001 

Në çështjen juridike të: 

J B, i përfaqësuar nga av B I- Prishtinë..  

 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 (DHPGJS), i përbërë nga  Ilmi Bajrami, gjyqtar 

kryesues,  Sabri Halili dhe Mr.sc Sahit Sylejmani gjyqtarë, duke vendosur lidhur me ankesën e 

paditësit/ankuesit të parashtruar kundër Aktgjykimit të Kolegjit të Specializuar të DHPGJSK-së 

C-II.-16-0357-C0001, të datës 27 prill 2018, pas seancës vendimmarrëse të mbajtur më 20 

gusht 2020, lëshon këtë: 

 

A K T GJ Y K I M 

 

1. Ankesa e paditësit refuzohet si e pa bazuar. 

2. Vërtetohet Aktgjykimi të Kolegjit të Specializuar të DHPGJSK-së C-II.-16-0357-

C0001, i datës 27 prill 2018. 

3. Nuk caktohen taksa gjyqësore për këtë procedurë ankimore. 

  

Rrethanat faktike dhe procedurale: 

      

 

REPUBLIKA E KOSOVËS 

REPUBLIKA KOSOVA – REPUBLIC OF KOSOVO 

GJYKATA SUPREME E KOSOVËS 

VRHOVNI SUD KOSOVA – SUPREME COURT OF KOSOVO 
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Më 15 nëntor 2013 paditësi kishte kërkuar drejtpërdrejtë nga NSH-ja kompensimin e pagave 

të pa paguara, ndërsa NSH e kishte refuzuar këtë kërkesë. Ankuesi pretendon se ai duhet të 

kompensohet nga data 15 maj 1990 deri më 31 dhjetor 1990 në shumë prej 2,214,70 euro, 

ndërsa për periudhën nga 01 janari 1991 deri më 31 maj 1999 në shumën prej 22.828,57 euro 

 

Këtë pretendim paditësi e mbështeti në Vendimin e Bordit të Drejtorëve të NSH-së të datës 20 

nëntor 2013 dhe Raportin e Komisionit të NSH-së të datës 31 dhjetor 2013.  

Paditësi propozon që të aprovohet ankesa dhe të obligohet e paditura që ta përmbush këtë 

obligim ndaj paditësit në shumën e lartë cekur. 

 

Në përgjigjen ndaj kësaj padie AKP i ka kundërshtuar pretendimet ankimore dhe ka theksuar 

se kërkesat janë të parashkruara konform nenit 608 të Ligjit të Punës së Bashkuar, sipas të 

cilit, kërkesat për pagat e pa paguara parashkruhen pas një afati kohor prej 3 vitesh. 

 

Më 27 prill 2018, Kolegji i Specializuar i DHPGJSK-së e kishte marrë Aktgjykimin C-II.-16-

0357-C0001 me të cilin padia ishte refuzuar si e pa bazuar, me arsyetimin se kjo kërkesë ishte 

parashkruar konform nenit 608 të Ligjit të Punës së Bashkuar. Sipas arsyetimit të dhënë, afati 

për këto kërkesa të paditësit kishte skaduar më 31 mars 2010, ndërsa kërkesa para NSH-së 

ishte parashtruar më 15 nëntor 2013 ndërsa në gjykatë më 10 tetor 2016, dhe skadimi 

përfundimtar i afatit të parashkrimit lidhur me të gjitha shumat e kërkuara është 31 marsi 2012 

dhe se afati i parashkrimit nuk ishte ndërprerë asnjëherë.  

 

Më 15 maj 2018 paditësi/ankuesi ushtroi një ankesë ndaj këtij aktgjykimi për shkak të të gjitha 

arsyeve ankimore. 

Ankuesi pretendon se kërkesa nuk është parashkruar, sepse ky borxh ishte njohur nga NSH-ja 

më 20 nëntor 2013, me çka edhe ishte ndërprerë parashkrimi. Sipas ankuesit, gjykata duke 

mos shqyrtuar fare provat kryesore në të cilat është bazuar padia, duke mos dhënë arsyetim 

për aktgjykimin e ankimuar, ka shkelë dispozitat e LPK-së, nenin 182.2(n) dhe dispozitat e 

LMD-së me të cilat është paraparë pranimi i borxhit. Ankuesi propozoi që të aprovohet 

ankesa, të prishet aktgjykimi i ankimuar dhe lënda të kthehet në rigjykim, ose ta detyroj të 

paditurën që t’ia kompensoj paditësit pagat e papaguara në shumën e kërkuar, ta obligoj të 

paditurën që të paguaj kamatën ligjore në shumën prej 382.2 euro dhe të paguaj shpenzimet 

gjyqësore në shumën prej 208 eurosh si dhe të gjitha shpenzimet tjera deri në fund të 

procedurës.  
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Më 20 shtator 2018 Zyra e regjistrit të DHPGJSK-së ia kishte dërguar vërejtjen ankuesit për 

pagesën e taksës gjyqësore në vlerë prej 30 eurosh. 

 

Më 27 shtator 2018 paditësi kishte parashtruar kërkesë për lirim nga pagesa e taksës 

gjyqësore, për shkak të pamundësisë materiale për përballimin e kësaj pagese. 

 

Më 01 tetor 2018 Kolegji i Apelit ia ka dërguar një urdhër ankuesit me kërkesë që të dëshmoj 

se ai nuk ka mundësi ekonomike për pagesën e taksës gjyqësore: Dëshmi se ankuesi nuk 

është i punësuar, se është shfrytëzues i ndihmës sociale, se nuk ka pronë të paluajtshme, apo 

ndonjë biznes privat, si dhe çfarëdo dëshmi që e mbështet pretendimin e tij për lirim nga 

pagesa e taksës gjyqësore. Në urdhër gjithashtu i është tërhequr vërejtja ankuesit se nëse nuk 

vepron konform këtij urdhëri, ankesa e tij do të konsiderohet e tërhequr. 

 

Më 17 tetor 2018 ankuesi ka dorëzuar në DHPGJSK një dëshmi(kopje) se ai nuk posedon 

paluajtshmëri. 

 

Më 20 korrik 2020, Kolegji i Apelit ankesën e paditësit e kishte dërguar tek AKP për të dhënë 

përgjigje në të. Në përgjigjen e saj të datës 27 korrik 2020 AKP i kundërshton të gjitha 

pretendimet ankimore të paditësit si të pa bazuara dhe propozon që si e tillë ankes atë 

refuzohet dhe të vërtetohet aktgjykimi i ankimuar si i drejtë dhe i bazuar në ligj. 

 

Arsyetimi i 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. 

 

Kolegji i Specializuar me aktgjykimin e ankimuar ankesën e paditësit e kishte refuzuar si të pa 

bazuar, me arsyetimin se kërkesa ishte parashkruar konform nenit 608 të Ligjit të Punës së 

Bashkuar, pasi që nuk ishte parashtruar brenda periudhës kohore prej 3 viteve në ndonjë 

organ kompetent.   
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Sipas ankuesit, konstatimi i Kolegjit të Specializuar lidhur me parashkrimin e padisë është jo i 

drejtë ,sepse më 20 nëntor 2013 ishte ndërprerë parashkrimi me njohjen e borxhit nga NSH-ja. 

 

Kolegji i Apelit shqyrtoi pretendimet ankimore të paditësit, aktgjykimin e ankimuar dhe provat 

në shkresat e lëndës dhe gjeti se ankesa nuk është e bazuar. 

Kolegji i Apelit pajtohet në tërësi me gjetjet dhe konstatimet e Kolegjit të Specializuar për sa i 

përket parashkrimit të kërkesave në periudha të ndryshme. 

Padiëtsi as para Kolegjit të Specializuar e as në faznë e ankesës nuk ka ofruar asnjë dëshmi 

apo provë materiale në mbështeteje të pretenimeve të tij. Asnjë nga provat që ai përmend në 

padi apo në ankesë, nuk gjenden në shkresat e lëndës. Për këtë edhe vetë ai është i 

vetëdijshëm sepse thekson se, ato gjenden në arkivat e NSH-së. Edhe po të ofroheshin ato 

dëshmi të pretenduara, është e qartë se të gjitha kërkesat për tri periudhat e pretenduara, në 

momentin e parashtrimit të padisë në vitin 2016, tashmë ishin parashkruar, andaj me të drejtë 

Kolegji i Specializuar e kishte refuzuar padinë si të pabazuar. 

   

Bazuar në argumentet e dhëna në arsyetim si më lartë, ankesa e paditësit refuzohet si e pa 

bazuar dhe rrjedhimisht vërtetohet aktgjykimi i ankimuar si i drejtë dhe i bazuar në ligj. 

 

Nga ajo që u tha më sipër, u vendos si në dispozitiv të këtij aktgjykimi.  

 

 

Vendosur nga Kolegji i Apelit i DHPGJS-së, më 20 gusht 2020. 

 

Ilmi Bajrami, Gjyqtar kryesues  ____________________ 
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