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AC-I-18-0489-A0001 

Në çështjen kontestimore të:                                                          

S. M, Komuna e Pejës, i përfaqësuar nga av Xh R, nga Peja                    

                                                                                                         Paditësi/ankuesi 

Kundër 

NSH F B- Pejë (nën likuidim), e përfaqësuar  nga Agjencia Kosovare e 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, Sabri 

Halili dhe Mr.sc Sahit Sylejmani gjyqtarë, duke vendosur sipas ankesës së paditësit  të ushtruar 

ndaj  Aktgjykimit të Kolegjit të Specializuar të DHPGJSK-së C-II-15-0391-C0001 të datës 13 gusht 

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 të DHPGJSK-së C-II-15-0391-C0001 

i datës 13 gusht 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 29 tetor 2015, paditësi kishte parashtruar ankesë në DhPGJSK kundër Vendimit të Autoritetit 

të Likuidimit të NSH-së nën likuidim(AL të AKP-së) PEJ013-0472 të datës 11 korrik 2013 me të 

cilin ishte refuzuar kërkesa e paditësit, për pagat e pa paguara, për periudhën prej 01 mars 1991 

deri më 31 mars 1999 në vlerë prej 18.1777,37 euro(paditësi në ankesë thekson se gabimisht 

është shënuar shuma prej 31.762,00 eurosh). 

Këtë kërkesë të ankuesit, AL i AKP-së e kishte refuzuar më 11 korrik 2013 për shkak të 

parashkrimit. 

  

Më 13 gusht 2018, Kolegji i Specializuar i DHPGJSK-së morri Aktgjykimin C-II-15-0391-C0001 

me të cilin e refuzoi padinë/ankesën si tërësisht të pabazuar. Në arsyetimin e dhënë Kolegji kishte 

vlerësuar se kërkesa ishte parashtruar para AL të AKP-së më 03 shtator 2007. Këto shuma ishin 

kërkuar edhe më parë më 29 nëntor 2006, kur paditësi kishte kërkuar dëmshpërblimin e të 

ardhurave personale në Gjykatën Komunale në Pejë. Kjo gjykatë më 19 korrik 2007 e kishte 

ndërprerë procedurën për shkak të fillimit të procedurës së likuidimit të NSH-së.  

 

Kolegji i Specializuar konstatoi se afati i fundit për paraqitjen e kësaj kërkese kreditore ishte më 

31 mars 2002, gjersa kreditori kërkesën e parashtroi në vitin 2006. Në bazë të nenit 608 të Ligjit 

të Punës së Bashkuar parashihet afati 3 vjeçar i parashtrimit të kërkesës kreditore, gjersa ankuesi 

e ka lëshuar këtë afat.  

 

Më 20 shtator 2018, ankuesi ushtroi një ankesë pranë Kolegjit të Apelit të DHPGJSK-së, ndaj 

këtij aktgjykimi për shkak të vërtetimit të gabuar dhe jo të plotë të gjendjes faktike dhe për shkak 

të aplikimit të gabuar të dispozitave të procedurës kontestimore. Në arsyetimin e kësaj ankese 

ankuesi theksoi se Aktgjykimi i ankimuar ishte konfuz, jo mirë i arsyetuar dhe i pakuptueshëm  

dhe se ishte në kundërshtim të plotë me dispozitat ligjore në të cilat mbështetej. Sipas ankuesit, 

me vendimin e 11 tetorit të vitit 1991, organi i  përkohshëm i KBI “D” ia ndërpreu marrëdhënien e 

punës në baza  diskriminuese në baza nacionale, andaj ankuesi konsideron se Aktgjykimi i 

ankimuar ishte i kundërligjshëm, dhe kërkon aprovimin e ankesës së tij si ligjërisht të bazuar dhe 

njëkohësisht kërkon ndryshimin e aktgjykimit të ankimuar.   

 

Më 18 shtator 2020, e paditura AKP parashtroi përgjigje ndaj ankesës së paditësit/ankuesit, duke 

e konsideruar ankesën si të pabazuar dhe duke kërkuar vërtetimin e aktgjykimit të ankimuar, pasi 

që ankuesi kishte dështuar që me çfarëdo prove të besueshme t’i mbështes pretendimet e tij 

ankimore.  
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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 Apelit pas shqyrtimit të provave dhe vlerësimit të ligjshmërisë së Aktgjykimit të Kolegjit 

të Specializuar, vlerësojë se Aktgjykimi i ankimuar ishte i drejtë, i bazuar, i arsyetuar mirë, nuk 

përmbante shkelje procedurale, ishte i qartë dhe i kuptueshëm për palët dhe i përmbante të gjitha 

faktet vendimtare mbi të cilat u mbështet. 

 

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 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. 

 

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. Kolegji i Apelit 

e ka pasur parasysh edhe procedurën gjyqësore të filluar në kërkim të të drejtës së tij për pagat 

e pa paguara. Megjithatë, kjo kërkesë në gjykatë ishte parashtruar më 29 nëntor 2006, ndërsa 

afati prej tri vitesh nga ndërprerja e marrdhënies së punës kishte kaluar më 31 mars 2002. Nuk 

ka dëshmi që të jetë ndërprerë ky afat i parashkrimit. 

 

Për këto arsye ankesa e paditësit refuzohet si e pa bazuar dhe rrjedhimisht vërtetohet aktgjykimi 

i ankimuar si i drejtë dhe i bazuar në ligj. 

 

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

aktgjykimi. 
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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.  

 

Vendosur nga Kolegji i Apelit të DHPGJSK-së më 15 prill 2020. 

 

Ilmi Bajrami, gjyqtari kryesues     __________________ 
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