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AC-I.-18-0305-A0001 
Në procesin gjyqësor të,  
S. D-Kaçanik. 

                                                                                                             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-IV.-14-5500, të datës 25 prill 2018, pas seancës vendimmarrëse të mbajtur më 15 tetor  

2020, lëshon këtë: 

 

A K T GJ Y K I M 

 

1. Ankesa e paditësit refuzohet si e pa bazuar. 

2. Vërtetohet Aktgjykimi i Kolegjit të Specializuar të DHPGJSK-së C-IV.-14-5500, i 

datës 25 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 21 korrik 2014 ankuesi kishte parashtruar ankesë në DhPGJSK në kundërshtim të 

Vendimit të Autoritetit të Likuidimit të NSH “Sh” nga H E (AL i AKP-së) GJI042-1564 të datës 

27 qershor 2014, me të cilin ishte refuzuar kërkesa e paditësit për kompensimin e pagave të 

pa paguara për periudhën kohore 1991 deri më 1999në shumën prej 39.360,00 euro. 

Në përgjigjen ndaj kësaj ankese AL i AKP-së pretendoi se kërkesa është e parashkruar për 

faktin se ankuesi nuk ka ndërmarr asnjë veprim për të ndërprerë afatin e parashkrimit kundër 

NSH-së gjatë periudhës 1991-1999, andaj konform nenit 608 të Ligjit të Punës së Bashkuar, 

kjo kërkesë qartazi është parashkruar. 

 

Më 25 prill 2018, Kolegji i Specializuar i DHPGJSK-së e kishte marrë Aktgjykimin C-IV.-14-

5500 me të cilin kërkesa e paditësit ishte refuzuar si e pa bazuar dhe ishte vërtetuar Vendimi i 

ankimuar i AL të AKP-së. Sipas arsyetimit të dhënë me këtë aktgjykim, kjo kërkesë ishte 

parashkruar konform nenit 608 të Ligjit të Punës së Bashkuar, sepse nuk ishte parashtruar 

para një organi kompetent brenda 3 vjetësh. Sipas arsyetimit të dhënë, afati për këto kërkesa 

të paditësit kishte skaduar më 31 dhjetor 2002, ndërsa kërkesa para AL të AKP-së ishte 

parashtruar më 07 qershor 2011. Paditësi gjatë seancës dëgjimore parashtroi disa prova të 

cilat nuk kanë argumentuar diskriminimin, e as pengimin e pretenduar, nga organet e 

atëhershme për të filluar procedurën në gjykatën kompetente për realizimin e pagave , me çka 

do të pengohej rrjedhja e afatit të parashkrimit. 

 

Më 21 maj 2018 paditësi/ankuesi ushtroi një ankesë ndaj këtij aktgjykimi për shkak të të gjitha 

arsyeve ankimore. Ankuesi pretendon se gjykata nuk e ka vërtetuar drejtë gjendjen faktike, 

sepse, sipas tij, nuk kemi të bëjmë me parashkrim të kërkesës për faktin se deri në marrjen e 

vendimit për likuidim dhe privatizimin e ndërmarrjes, paditësi nuk kishte se kujt t’i drejtohet për 

realizimin  e kërkesës së tij, pasi që kjo pronë nga viti 1989-1991 ishte shndërruar në shoqëri 

aksionare. Vetëm me privatizimin e NSH-së në vitin 2009 janë hapur mundësitë që kërkesat të 

adresohen në një adresë të qartë.   

Ankuesi propozon që të caktohet një seancë dëgjimore, të aprovohet ankesa si e bazuar, të 

ndryshohet aktgjykimi i ankimuar duke e aprovuar në tërësi kërkesën e paditësit dhe duke e 

obliguar AKP-në që t’i kompensoj shpenzimet gjyqësore, ose si alternativë, ta anuloj 

aktgjykimin e ankimuar dhe lëndën ta kthej në rigjykim. 

 

Më 01 shtator 2020, Kolegji i Apelit ankesën e paditësit e kishte dërguar tek AKP për të dhënë 

përgjigje në të. Në përgjigjen e saj të datës 12 tetor 2020 AKP i kundërshton të gjitha 



3 

 

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

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.   

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

përket parashkrimit të kërkesës së paditëses. 

Paditësi as para Kolegjit të Specializuar e as në fazën e ankesës, nuk ka ofruar asnjë dëshmi 

apo provë materiale në mbështeteje të pretendimeve të tij. Nuk ka ofruar asnjë dëshmi valide 

për ndërprerje të parashkrimit, që do të konfirmonte se është parashtruar kjo kërkesë brenda 3 

vitesh nga pagesa e fundit e pagave mujore, andaj me të drejtë është refuzuar kërkesa si e pa 

bazuar. 

Pretendimi i paditësit se deri në vitin 2009 kur është bërë privatizimi I NSH-së nuk ka pasur 

kujt t’i drejtohet për kërkesën e tij, nuk është i qëndrueshëm, sepse për kërkesën e tij ka 

mundur t’i drejtohej edhe gjykatatve të cilat ishin funksionale menjëherë pas luftës në Kosovë. 

Për këto arsye të dhëna si më lartë, ankesa e paditëses 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.  

 

Taksat gjyqësore 

 

Pasi që paditësi kishte bërë kërkesë për lirim nga pagesa e taksës gjyqësore, ku edhe kishte 

dëshmuar se është veteran i UÇK-së, andaj konform nenit 8.3 të Udhëzimit Administrativ nr. 
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01/2017 për Unifikimin e Taksave Gjyqësore të nxjerrë nga Këshilli Gjyqësor i Kosovës. 

Kolegji i Apelit nuk e ngarkon ankuesin me taksë gjyqësore.  

 

Vendosur nga Kolegji i Apelit i DHPGJS-së, më 15 tetor 2020. 

 

 

Ilmi Bajrami, Gjyqtar kryesues  ____________________ 
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