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                                                                                              AC-I-18-0495-A0001 

Në çështjen kontestimore të:                                                          

M. H G,  Malishevë, i përfaqësuar nga av.  B.  I Prishtinë                      

                                                                                                         Paditësi/ankuesi 

Kundër 

NSH “B”, 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/ankuesit,  të 

ushtruar ndaj Aktgjykimit të Kolegjit të Specializuar C-II.-16-0403-C0001, të datës 07 shtator 

2018, pas seancës vendimmarrëse të mbajtur më 22 tetor 2020, me shumicë votash 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-II-16-0403-C0001, 

i datës 07 shtator 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 14 tetor  2016, paditësi/ankuesi ushtroi një padi, tek Dhoma e Posaçme e Gjykatës Supreme 

të Kosovës (në vijim: DHPGJSK), ndaj vendimit të AKP-së, për njohjen e të drejtës së pagave të 

papaguara, për periudhën prej 15.05.1990 deri më 31.12.1990, në shumë prej 1,469.45 Euro, 

prej 01.01.1991 deri më 31.05.1999, në shumë prej 19,788.63 euro, dhe për periudhën prej 

01.02.2002 deri më 31.03.2013, në shumë prej 16.191.48 euro.  

 

Më 30 korrik 2018, e paditura dorëzoi mbrojtje ndaj padisë/kërkesës duke e kundërshtuar atë me 

arsyetimin se kërkesa ishte parashkruar konform nenit 608 të Ligjit të Punës së Bashkuar, sepse 

nuk ishte parashtruar brenda 3 vjetësh, siç parashihet me këtë nen. 

 

Më 07 shtator 2018, Kolegji i Specializuar i DHPGJSK kishte marrë Aktgjykimin C-II-16-0403-

C0001, me të cilin padinë e paditësit e refuzoi si të pa bazuar.  Në arsyetimin e dhënë Kolegji i 

Specializuar konstatoi se afati i fundit i parashtrimit të kërkesës ishte 31 mars 2013, derisa kjo 

kërkesë për herë të para është parashtruar në gjykatë më 14 tetor 2016, dhe se nuk është 

dëshmuar me asnjë dëshmi që ky afat të jetë ndërprerë ndonjëherë 

Vendimi i Bordit të drejtorëve të NSH-së i datës 10 tetor 2016, nuk e ndërpreu parashkrimin pasi 

që më 20 janar 2012 NSH-ja ishte vendosur nën administrim direkt të AKP-së, dhe më 31 tetor 

2016 Bordi i AKP-së, përmes vendimit nr.ref. BD-83/3 kishte shkarkuar Bordin e NSH-së  për 

keqmenaxhim.    

 

Më 21 shtator 2018, paditësi/ankuesi ushtroi ankesë në Kolegjin e Apelit ndaj këtij aktgjykimi me 

të cilin e kundërshtoi në tërësi këtë aktgjykim për shkak të të gjitha bazave ankimore. Sipas 

ankuesit, ky borxh i ishte njohur nga NSH “B” më 10 tetor 2016, andaj parashkrimi ishte ndërprerë 

me këtë datë, andaj konsideron se ishte bërë shkelje e dispozitave të 182.2 pika n) e LPK-së, si 

dhe shkelje e dispozitave të LMD-së me të cilat është paraparë pranimi i borxhit ndaj kreditorit. 

Sipas ankuesit, në këtë çështje kontestimore kemi edhe shkelje të jurisprudencës së Gjykatës 

Evropiane për të Drejtat e Njeriut, andaj  propozoi që ankesa të miratohet si e bazuar, të prishet 

aktgjykimin i ankimuar dhe të obligohet e paditura që të bëj kompensimin e pagave të papaguara 

si në kërkesë padi.  

Përfaqësuesi i paditësit gjithashtu ka kërkuar që të kompensohet për shpenzimet e procedurës 

gjyqësore. 

 

Më 04 shtator 2020, e paditura parashtroi përgjigje ndaj kësaj ankese, duke e konsideruar si të 

pa bazuar. E paditura theksoi se ankesa e parashtruar ishte në kundërshtim me dispozitën e nenit 
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35 alinea 2, pika 4 e Ligjit për DHPGJSK, pasi që i mungon baza ligjore në mbështetje të saj. 

AKP i propozoi Kolegjit të Apelit që ankesën e tillë ta refuzoj si të pabazuar dhe ta vërtetoj 

aktgjykimin e ankimuar.  

 

Arsyetimi ligjor 

 

Ankesa është e pabazuar. 

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 pretendimeve ankimore, aktgjykimit të ankimuar dhe provave në 

shkresat e lëndës vlerëson se ankesa është e pa bazuar. Kolegji i Apelit konstaton se aktgjykimi 

i ankimuar është i drejtë, i bazuar, i arsyetuar mirë dhe nuk përmbante shkelje procedurale. 

 

Kolegji i Specializuar duke e trajtuar këtë çështje kontestimore, kishte aplikuar drejtë të drejtën 

materiale dhe procedurale, si dhe kishte vërtetuar drejtë gjendjen faktike. Duke u mbështetur, në 

provat e parashtruara nga palët kontestimore, Kolegji i Specializuar kishte arritur në vlerësimin 

se vendimi i bordit të Drejtorëve të NSH “B” për njohjen e borxhit ndaj kreditorëve, në këtë rast 

ish të punësuarve ishte i kundërligjshëm pasi që ishte nxjerrë me 10 tetor 2016, gjersa kjo NSH 

ishte marrë nën administrim të AKP-së më 20 janar 2012, çfarë nënkupton se Bordi i NSH “B” 

nuk kishte kompetenca për vendime të tilla pas datës 20 janar 2012, pa konsultë paraprake me 

AKP-në. Për këtë arsye, më 31 tetor 2016 ky bord i kësaj NSH ishte shkarkuar nga AKP përmes 

Vendimit nr. Ref.BD-83/3, për shkak të keqmenaxhimit të NSH-së dhe si pasojë vendimi i Bordit 

të NSH-së nuk kishte efekt në ndërprerje të parashkrimit. 

Paditësi insiston se ka pasur ndërprerje të parashkrimit me Vendimin e Bordit të NSH-së me të 

cilin ishte njohur borxhi ndaj kreditorit. 

 

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

miraton pretendimet ankimore të paditësit, pasi që ato nuk janë të mbështetura me prova dhe 

argumente të besueshme juridike. 

 

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 
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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 ka shqyrtuar edhe kërkesën e përfaqësuesit të paditësit për për kompensimin e 

shpenzimeve gjyqësore. Në bazë të nenit 62 të LDHPGJSK-së dhe 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 kishte paguar taksën gjyqësore në emër të ankesës së parashtruar, ai 

nuk ngarkohet me taksë shtesë në këtë procedurë ankimore.  

 

Vendosur nga Kolegji i Apelit të DHPGJSK-së më 22 tetor 2020. 

 

Ilmi Bajrami, Gjyqtari kryesues     __________________   
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