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                                                                                              AC-I-18-0515-A0001 

Në çështjen kontestimore të:                                                          

E. H M, Komuna e Klinës, i përfaqësuar nga av. B I Prishtinë.                      

                                                                                                         Paditësi/ankuesi 

ndaj 

Agjencisë Kosovare të Privatizimit (AKP), rr. ‘Agim Ramadani’ nr. 23, Prishtinë. 

                                                                                                                 E paditura 

 

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

Agjencinë Kosovare të Privatizimit (DHPGJS), i përberë nga Ilmi Bajrami, Gjyqtar Kryesues,dhe 

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

parashtruar ndaj  Aktgjykimit të Kolegjit të Specializuar C-II-16-0432-C0001, të datës 13 shtator 

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 pabazuar. 

2. Vërtetohet Aktgjykimi  i Kolegjit të Specializuar C-II-16-0432-C0001, i datës 13  shtator 

2018. 

3. Nuk caktohen taksa gjyqësore shtesë për këtë procedurë ankimore. 

 

Rrethanat faktike dhe procedurale: 

Më 14 tetor 2016, paditësi/ankuesi ushtroi një ankesë, tek Dhoma e Posaçme e Gjykatës 

Supreme të Kosovës (në vijim: DHPGJSK), ndaj vendimit të AKP-së, për njohjen e të drejtës së 
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pagave të papaguara, në vlerë totale prej 1.052,42 Euro për periudhën prej 01.02.2002 deri më 

31.03.2010 (98 muaj), kërkesë të cilën paraprakisht me 14 tetor 2016 ia kishte dorëzuar 

DHPGJSK. Ai pretendon se ka qenë në marrdhënie pune në NSH “B nga e cila më 15 nëntor 

2013 ka kërkuar që të kompensohet për periudhat kohore të lartëcekura. Sipas ankuesit, edhe 

vetë e paditura ka konstatuar se ekziston ky detyrim ndaj paditësit, prandaj është njohur kjo e 

drejtë me dokumente të veçanta si, lista e pagave, Raporti i Komisionit të NSH “B” i datës 31 

dhjetor 2013 dhe Vendimin e Bordit të Drejtorëve të NSH-së, i datës 20 nëntor 2013. Pasi që 

kërkesa ishte refuzuar nga NSH-ja, paditësi kishte parashtruar padi në Dhomën e Posaçme me 

të njëjtën kërkesë. 

Në përgjigjen ndaj padisë AKP konsideron se kërkesa është e parashkruar konform nenit 608 të 

Ligjit të Punës së Bashkuar. 

 

Më 13 shtator 2018 Kolegji i Specializuar e kishte marrë Aktgjykimin C-II.-16-0432-C0001, me të 

cilin, padia ishte refuzuar si e pa bazuar. 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 mars 2013, ndërsa kërkesa para NSH-së ishte parashtruar më 30 

dhjetor 2013. Paditësi nuk dëshmoi me asnjë provë që të ketë ndërmarr ndonjë veprim për të 

realizuar kërkesën e tij para ndonjë organi kompetent, me çka do të pengohej rrjedhja e afatit të 

parashkrimit. 

Kolegji i Specializuar kishte arsyetuar se Vendimi i Bordit të Drejtorëve të NSH “B” i datës 20 

nëntor 2013 ia kishte njohur kredinë paditësit, por ky vendim nuk ka asnjë efekt sepse më 20 

janar 2012 NSH-ja ishte vendosur nën administrimin e AKP-së, ndërsa më 31 tetor 2016 Bordi i 

Drejtorëve të AKP-së e kishte shkarkuar Bordin e Drejtorëve të NSH-së për keq menaxhim. 

  

Më 27 shtator 2018, paditësi/ankuesi ushtroi ankesë në Kolegjin e Apelit për shkak të të gjitha 

arsyeve ankimore. Ankuesi pretendon se në rastin konkret fare nuk kemi parashkrim të kërkesës, 

sepse borxhi ishte pohuar nga vetë organet e NSH-së më 20 nëntor 2013, sepse në këtë datë 

është ndërprerë parashkrimi. 

Ankuesi propozon që të aprovohet në tërësi kërkesa dhe të obligohet AKP që paditësit t’i paguaj 

kamatën prej datës së pranimit të borxhit deri në përmbushjen përfundimtare, si dhe të kompensoj 

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

procedurës 

 



3 

 

Në përgjigjen e saj ndaj ankesës të datës 07 shtator 2020, AKP i kundërshton të gjitha 

pretendimet ankimore të paditëses 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. AKP pohon se paditësi nuk 

ka ofruar asnjë provë valide juridikisht të besueshme dhe as që ka mund të konstatoj një gjendje 

tjerë faktike nga ajo që ishte vërtetuar nga Kolegji i Specializuar me aktgjykimin e ankimuar.  

 

Arsyetimi ligjor 

 

Ankesa është e pa bazuar. 

Në pajtim 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 që lidhen me Agjencinë Kosovare të Privatizimit, 

Kolegji i Apelit vendosi që të heq dorë nga pjesa gojore e 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. Paditësi pretenon se pretendon se në rastin konkret fare nuk kemi parashkrim të 

kërkesës, sepse borxhi ishte pohuar nga vetë organet e NSH-së më 20 nëntor 2013. 

 

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

provat e parashtruara, erdhi në përfundim se ankesa është e pa bazuar. 

 

Kolegji i Specializuar kishte konstatuar se kërkesa për pagat e pa paguara ishte parashtruar në 

NSH më 30 dhjetor 2013, në gjykatë më 14 tetor 2016, ndërsa afati i parashkrimit lidhur me të 

gjitha shumat e kërkuara ka skaduar më 31 mars 2013, konform nenit 608 të Ligjit të Punës së 

Bashkuar. 

 

Me këto gjetje dhe konstatime pajtohet në tërësi edhe Kolegji i Apelit, sepse paditësi as para 

Kolegjit të Specializuar e as në fazën e ankesës nuk ka ofruar asnjë dëshmi apo provë materiale 

në mbështeteje të pretenimeve 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. 

 



4 

 

Kolegji i Apelit ka shqyrtuar edhe kërkesën e paditësit për kompensimin e shpenzimeve 

gjyqësore. Në bazë të nenit 452 paragrafi 1 të LPK-së, pala paditëse që e ka humbur këtë kontest 

obligohet që palës tjetër t’ia paguaj shpenzimet procedurale. Meqenëse pala tjetër nuk ka kërkuar 

kompensimin e këtyre shpenzimeve, konform nenit 450 të LPK-së, secila palë vetë i bartë 

shpenzimet që i ka shkaktuar me veprimet e veta procedurale.  

 

Andaj, duke u mbështetur në nenin 9.10 të LDHPGJS-së, u vendos si në dispozitiv të këtij 

aktgjykimi. 

 

Taksat gjyqësore: 

 

Pasi që, paditësi/ankuesi, paraprakisht kishte paguar taksën gjyqësore, Kolegji i Apelit vendosi  

që atë mos ta ngarkojë me taksë shtesë në këtë procedurë kontestimore.  

 

E vendosu nga Kolegji i Apelit të DHPGJSK-së më 15 tetor 2020. 

 

 

Ilmi Bajrami, gjyqtari kryesues      ________________  
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