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REPUBLIKA E KOSOVËS / REPUBLIKA KOSOVA 

 
AC-I.-18-0482-A0001 

Në çësëhtjen juridike të: 
Sh. V K Prishtinë, e përfaqësuar nga av H P Prishtinë. 

Paditësja/ankuesja 
 
Kundër  
NSH “R” (në likuidim), e përfaqësuar nga Agjencia Kosovare e Privatizimit, 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 

paditëses/ankueses të parashtruar kundër Aktgjykimit të gjyqtarit të vetëm me kompetenca të 

deleguara të Kolegjit të Specializuar të DHPGJSK-së C-IV.-17-0249, të datës 22 gusht 2018, 

pas seancës vendimmarrëse të mbajtur më 12 nëntor 2020, lëshon këtë: 

 
 

A K T G  J Y K I M 

1. Ankesa e paditësit refuzohet si e pabazuar. 

2. Vërtetohet Aktgjykimi i gjyqtarit të vetëm me kompetenca të deleguara të Kolegjit 

të Specializuar të DHPGJSK-së C-IV.-17-0249, të datës 22 gusht 2018.  

3. Nuk caktohen taksa gjyqësore në këtë procedurë ankimore. 

 

Rrethanat faktike dhe procedurale 

Ankuesja ishte ish punëtor i NSH “R”- Gazetë. Ajo kërkoi pagesën e 11 pagave për periudhën 

kohore nga maj 1998 deri në mars 1999 në shumën e përgjithshme prej 649 euro. Kjo kërkesë 

ishte refuzuar në procedurë të likuidimit të NSH-së përmes Vendimit të Autoritetit të Likuidimit të 

“R” që administrohet nga AKP(AL i AKP-së) PRN142-0117 të datës 08 maj 2017. Në vendim 

thuhej se padia ishte parashtruar brenda afatit ligjor, por u refuzua si e papranueshme në pajtim 

më nenin 36 (2.1) të Ligjit për AKP-në, me argumentimin se kërkesa ishte parashkruar për 

shkak se nuk i ishte parashtruar brenda afatit të përcaktuar në nenin 608 të  Ligjit mbi Punën e 

Bashkuar (LPB), saktësisht 3 vite pasi NSH-ja dështoi t’i përmbush detyrimet e saj për pagesën 

e pagave. 

http://sq.wikipedia.org/wiki/Skeda:Coat_of_arms_of_Kosovo.svg
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Më 15 qershor 2017, ankuesja parashtroi ankesë kundër vendimit  të AL të AKP-së. Ankuesja 

pohoi se ky vendim është kontradiktor, kur padinë e deklaron si të papranueshme, për shkak të 

parashkrimit dhe në të njëjtën kohë përmend se padia ishte parashtruar brenda afatit ligjor. 

Ankuesja tutje pohoi se në pajtim me nenin 383 të Ligjit mbi Marrëdhëniet e Detyrimeve (Ligji nr. 

690 i datës 30 mars 1978: në tekstin e mëtutjeshëm LMD) parashkrimi nuk rrjedh për gjithë 

kohën për të cilën kreditori nuk ka pasur mundësi që për shkak të pengesave të 

pakapërcyeshme të kërkoj më anë të gjykatës përmbushjen e detyrimit. Sipas ankueses, 

kontrata e sa e punës formalisht asnjëherë nuk ishte ndërprerë dhe se ajo bashkë me punëtorë 

të tjerë, në mënyrë të kundërligjshme është larguar nga pozita e saj në vitin 2002.  

E paditura i kundërshtoi pretendimet ankimore të paditëses dhe i kërkoi gjykatës ta refuzoj 

ankesën si të pabazuar dhe ta vërtetoj vendimin e AL të AKP-së. 

Më 22 gusht 2018 gjyqtari i vetëm me kompetenca të deleguara të Kolegjit të Specializuar i 

DHPGJSK-së, kishte marrë Aktgjykimin C-IV.-17-0249 me të cilin ankesa e paditëses ishte 

refuzuar si e pa bazuar dhe ishte vërtetuar Vendimi i AL të AKP-së si i drejtë dhe i bazuar në 

ligj. Sipas arsyetimit të dhënë, gjykata konstaton se faktet relevante të çështjes janë të 

padiskutueshme, kështu që nxori këtë aktgjykim pa caktuar seancë dëgjimore. Ne lidhje me 

meritat e lëndës kolegji vëren se kërkesa e paditëses ishte refuzuar nga AL i AKP-së  me 

arsyetimin se padia ishte parashkruar pasi që ankuesi nuk e kishte parashtruar padinë brenda 

periudhës kohore prej 3 viteve. Kolegji gjen se një përfundim i tillë i AL- të AKP-së është i drejtë 

dhe i bazuar në ligj. 

Gjykata nuk pajtohet me pretendimin e ankuesit se vendimi i kontestuar ishte kontraditor në 

pjesën ku thuhet se padia është e pranueshme, por e pabazuar për shkak të parashkrimit. 

Gjyka a sqaron se pranueshmëria e padisë brenda procesit të likuidimit varet nga afatet kohore 

brenda kësaj procedure të likuidimit. Kjo do të thotë që çdo padi e parashtruar brenda afatit, 

është e pranueshme. Kjo nuk ndërlidhet me pyetjen nëse e drejta e kërkuar ekziston 

materialisht, ose ka pushuar të ekzistoj, sepse nuk është parashtruar para parashkrimit të saj. 

Këto janë dy gjëra krejtësisht të ndara. 

Gjykata pajtohet me përfundimin e AL-të AKP-së se padia është parashkruar. Sa i përket 

parashkrimit të kërkesës për të drejtën e pagesës së pagave nga viti 1998 dhe 1999, kolegji 

gjen se është i aplikueshëm neni 608 i Ligjit mbi  Punën e Bashkuar ( Gazeta Zyrtare nr. 53/76; 

në tekstin e mëtutjeshëm: LPB). Kjo dispozitë përcakton se pagimi i shumës të të ardhurave 

personale dhe të kërkesave tjera të punëtorëve nga marrëdhënia e punës, parashkruhen për tre 

vjet. 

Veç tjerash, rregullat e përgjithshme të përcaktuara në LMD, neni 387 dhe 388 rregullon 

ndërprerjen e afatit të parashkrimit dhe shprehimisht definon se afati i parashkrimit mund të 
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ndërpritet vetëm kur debitori e pohon borxhin, ose nëse kreditori ndërmerr një veprim për të 

filluar procedurat ligjore në një gjykatë apo agjenci tjetër kompetente, me qëllim të konfirmimit,  

garantimit  apo realizimit të kërkesës së tillë. Në rastin konkret, ankuesi nuk ka kërkuar që të 

ndërmerret një veprim i tillë para një gjykate apo një agjencie. Ndërkaq, ai ofroi informata shtesë  

lidhur me historinë e përgjithshme të NSH-së “ R” në vitet pas 1999, ai nuk kishte kërkuar apo 

ofruar prova se ai kishte ndërmarrë ndonjë veprim në kërkim të realizimit të së drejtës së saj për 

pagat e papaguara, para se të parashtronte padi në vitin 2017.   

Sa i përket asaj që ankuesja thirret në nenin 383 të LMD-së dhe pretendon  se ka pasur 

pengesa të pakapërcyeshme për të filluar procedura ligjore në kërkim të përmbushjes së 

detyrimit, mund të shihet se ai nuk e mbështetë këtë pretendim  me ndonjë fakt, e as nuk e 

specifikon se në cilin periudhë kohore ai pretendon se nuk ka qenë në gjendje që të filloj 

procedurat ligjore. Prandaj këtë referim Kolegji e konsideron si jo relevant.  

Ankuesja më tutje pohon se fillimi i procedurave të likuidimit e ka ndërprerë afatin e parashkrimit 

apo afati i parashkrimit përgjithësisht do të rridhte vetëm pas fillimit të  procedurave të likuidimit. 

Në këtë drejtim, kolegji  gjen se inicimi i procedurave të likuidimit  përgjithësisht do të ndërpriste 

rrjedhjen e afatit të parashkrimit, por jo në rastin kur një e drejtë tashmë ishte parashkruar 

shumë kohë më parë, para se të fillonte procedura e likuidimit. Pasi që e drejta e pretenduar e 

ankuesit ishte parashkruar në vitin 2002, nuk ka mundur të ri-animohet përmes procesit të 

likuidimit  të filluar në vitin 2017.       

Më 03 gusht 2018 paditësja/ankuesja kishte parashtruar ankesë kundër këtij aktgjykimi për 

shkak të të gjitha bazave ankimore. Ankuesja nuk pajtohet as me vlerësimet dhe gjetjet që ka 

bërë Kolegji i Specializuar lidhur me parashkrimin e kërkesës e as vlerësimet tjera. Ankuesja 

përsërit të njëjtat argumente të dhëna edhe para Kolegjit të Specializuar. Ankuesja shton se me 

letrën e datës 14 mars 2017 e dërguar nga AKP, e fuqizon edhe më shumë qëndrimin e 

ankuesit se vendimi i Kolegjit të Specializuar se kërkesa është parashkruar, është i pa bazuar. 

Sipas ankueses me këtë njoftim është ndërprerë parashkrimi dhe Kolegji i Specializuar ka 

vendosur në mënyrë të gabuar. Ankuesi mendon se edhe aplikimi i nenit 608 të LPB-së ishte i 

gabuar sepse ky nen ishte shfuqizuar me hyrjen në fuqi të Ligjit mbi Ndërmarrjet. Ankuesja ka 

propozuar që të aprovohet ankesa, të anulohet aktgjykimi i ankimuar dhe të njihet e drejta e 

pretenduar, ose lënda të kthehet në rigjykim, si dhe ka kërkuar që të obligohet e paditura që të 

paguaj shpenzimet gjyqësore në vlerën prej 352 euro. 

Në përgjigjen e saj të datës 08 tetor 2020 AKP i kundërshtoi pretendimet ankimore të ankueses 

dhe se arsyet e këtij kundërshtimi janë dhënë në mbrojtjen e dhënë para shkallës së parë dhe 

nuk ka nevojë të përsëriten edhe një herë. AKP tërheq vërejtjen se kërkesa e ankuesit ishte e 

parashkruar. 
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Arsyetimi 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 paditëses e kishte refuzuar si të pa 

bazuar dhe e kishte vërtetuar Vendimin e AL të AKP-së si të drejtë dhe të bazuar në ligj. 

Kërkesa e paditësit ishte refuzuar nga AL i AKP-së me arsyetimin se padia ishte parashkruar 

pasi që nuk ishte parashtruar brenda periudhës kohore prej 3 viteve.   

Sa i përket parashkrimit të kërkesës për të drejtën e pagesës së pagave nga viti 1998 dhe 1999, 

Kolegji i Specializuar gjen se është i aplikueshëm neni 608 i Ligjit mbi Punën e Bashkuar 

(Gazeta Zyrtare nr. 53/76). Kjo dispozitë përcakton se pagimi i shumës të të ardhurave 

personale dhe të kërkesave tjera të punëtorëve nga marrëdhënia e punës, parashkruhen për tre 

vjet. 

Ankuesja pretendon se me Letrën e datës 14 mars 2017 e dërguar nga AKP, e ka ndërprerë 

parashkrimin, andaj vendimi i Kolegjit të Specializuar se kërkesa është parashkruar, është i pa 

bazua. 

Kolegji i Apelit pajtohet në tërësi me vlerësimin e gjykatës së shkallës së parë, sepse ndërprerja 

e rrjedhës së parashkrimit nuk ka ndodhur asnjëherë deri në parashtrimin e kërkesës së tillë 

para AL të AKP-së. Njoftimi nga AKP nuk rezulton se ka ndërprerë parashkrimin, pasi që kjo 

kërkesë tashmë ishte parashkruar shumë kohë para këtij njoftimi. 

Gjykata e shkallës së parë kishte gjetur se neni 387 dhe 388 i LMD-së rregullon ndërprerjen e 

afatit të parashkrimit dhe shprehimisht definon se afati i parashkrimit mund të ndërpritet vetëm 

kur debitori e pohon borxhin, ose nëse kreditori ndërmerr një veprim për të filluar procedurat 

ligjore në një gjykatë apo agjenci tjetër kompetente. Në rastin konkret, ankuesja nuk kishte 

kërkuar që të ndërmerret një veprim i tillë para një gjykate apo një agjencie. Ndërkaq, ajo ofroi 

informata shtesë  lidhur me historinë e përgjithshme të NSH-së “ Rilindja” në vitet pas 1999, ajo 

nuk kishte kërkuar apo ofruar prova se ai kishte ndërmarrë ndonjë veprim në kërkim të realizimit 

të së drejtës së saj për pagat e papaguara, para se të parashtronte padi në vitin 2017.   

Edhe sa i përket asaj që ankuesja i referohet nenit 383 të LMD-së dhe pretendon se ka pasur 

pengesa të pakapërcyeshme për të filluar procedura ligjore në kërkim të përmbushjes së 

detyrimit, Kolegji i Specializuar konstatoi se ky pretendim nuk është mbështetur nga ankuesja 

me ndonjë fakt, e as nuk e specifikon se në cilin periudhë kohore ai pretendon se nuk ka qenë 

në gjendje që të filloj procedurat ligjore.  
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Edhe me këto gjetje e konstatime të Kolegjit të Specializuar pajtohet në tërësi edhe Kolegji i 

Apelit, sepse as me ankesë para Kolegjit të Apelit nuk është sjellë ndonjë dëshmi apo argument 

ligjor që do të konstatonte një gjendje tjetër faktike nga ajo e vërtetuar në shkallë të parë.  

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

gjyqësore. Në bazë të nenit 11 lidhur me nenin 62.2 të LDHPGJSK-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 këtij neni, secila palë 

vetë i bartë shpenzimet që i ka shkaktuar me veprimet e veta procedurale 

 

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

bazuar dhe rrjedhimisht e vërteton aktgjykimin e ankimuar si të drejtë dhe të bazuar në ligj. 

 

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

 

Taksat gjyqësore: 

 

Pasi që kërkesa e paditësit ëshjtë në vlerë monetare nën 1000 euro, konform nenit 13.3 të 

Udhëzimit Adminsitrativ të KGJK-së nr.01/2017 për Unifikimin e Taksave Gjyqësore, ankuesi 

nuk ngarkohet me taksës shtesë gjyqësore 

 

Vendosur nga Kolegji i Apelit i DHPGJS-së, më 12 nëntor 2020. 

 

Ilmi Bajrami, Gjyqtar kryesues  ____________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

6 

 

 

 

 

 

 

 


