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AC-I-19-0127-A0001 

 

Në ankesën e                                                                       Paditësi/Ankuesi 

 

I (H) V, Klinë, përfaqësuar nga Av. B I, Prishtinë 

 

kundër 

                                                                                   

    E paditura 

NSH ’’B’’, përfaqësuar nga: 

Agjencia Kosovare e Privatizimit, Rr. “Agim Ramadani” nr.23, Prishtinë 

 
 
  

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 të paraqitur kundër Aktgjykimit të 

Gjyqtarit të vetëm me kompetenca të deleguara të Kolegjit të Specializuar të 

DHPGJS-së, C-II-16-0345-C0001 të datës 16 korrik 2019, pas seancës 

vendimmarrëse të mbajtur më  15 tetor 2020,  lëshon këtë: 

 

                                  

                              A K T GJ Y K I M 

 

REPUBLIKA E KOSOVËS 
REPUBLIKA KOSOVA – REPUBLIC OF KOSOVO 

GJYKATA SUPREME E KOSOVËS 
VRHOVNI SUD KOSOVA – SUPREME COURT OF KOSOVO 
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1. Ankesa e paditësit refuzohet si e pabazuar. 

2. Vërtetohet Aktgjykimi i Gjyqtarit të vetëm me kompetenca të 

deleguara të Kolegjit të Specializuar të DHPGJS-së,  C-II-16-0345-

C0001 i datës 16 korrik 2019. 

3. Nuk caktohen taksa gjyqësore për procedurën ankimore. 

 

Rrethanat procedurale dhe faktike  

 

Me datë 14 tetor 2016, paditësi e ka dorëzuar një padi në DHPGJS  për 

kompensimin e pagave të papaguara dhe  ka kërkuar nga gjykata  që ta obligon të 

paditurën që  ti paguan  pagat e papaguara  në shumë prej 2.194,98 euro për 

periudhën kohore prej 15.05.1990 deri me 31.12.1990, për 7 muaj e gjysmë,  dhe 

shumën  prej 29.559,01 euro për periudhën prej 01.01.1991 deri me  31.05.1999, 

gjithsej për 101 muaj. Paditësi në këtë padi për pagat e papaguara kërkon 

shumën e përgjithshme prej 31.753,99 euro, pastaj kërkon kamatën në shumë 

prej 7.198,63 euro  prej datës 20.11.2013 e deri në përmbushjen përfundimtare 

të detyrimeve, si dhe kërkon shpenzimet e përfaqësimit në bazë të tarifës së OAK 

në shumë prej 104.00 euro. Paditësi në padi pohon se me datë 15.11.2013, ka 

bërë një kërkesë në NSH për njohjen e borxhit lidhur me pagat e papaguara, 

ndërsa ky borxh është pranuar me vendimin e Bordit të Drejtorëve të NSH-së “B” 

me se seli në Klinë Nr.380 të datës 10.10.2016. Andaj ai pohon se NSH-ja pasi që 

e ka pranuar borxhin, atëherë ky borxh duhet të paguhet për periudhat e cekura 

kohore.  

 

Me datë 16 korrik 2019, Gjyqtari i vetëm me kompetenca të deleguara i Kolegjit të 

Specializuar i DHPGJS-së me Aktgjykimin C-II-16-0345-C0001 padinë e paditësit e 

ka refuzuar si të pabazuar. Gjyqtari i vetëm me kompetenca të deleguara të 

Kolegjit të  Specializuar ka arsyetuar se kërkesa për pagat e papaguara është 

parashtruar në NSH me datë 15.11.2013, ndërsa padia është dorëzuar në Gjykatë 

me datë 14.10.2016, dhe shumat e kërkuara në emër të pagave të papaguara 

asnjëherë nuk janë kërkuar më parë në Gjykatë. Tutje Gjyqtari i vetëm me 
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kompetenca të deleguara të Kolegjit të Specializuar ka konstatuar se afati i 

parashkrimit lidhur me të gjitha pagat e kërkuara i bie të jetë me datë 

31.05.2002, andaj në bazë të nenit 608, të Ligjit të Punës së Bashkuara dhe nenit 

87 të Ligjit të Punës Nr03/L-212, kërkesa është parashkruar, andaj padinë duhet 

të refuzuar si të  pabazuar. 

 

Me datë 19 gusht 2019, paditësi ( në tekstin e mëtejmë ankuesi) e dorëzon një 

ankesë të afatshme kundër Aktgjykimit të Gjyqtarit të vetëm me kompetenca të 

deleguara të Kolegjit të Specializuar të DHPGJS C-II-16-0345-C0001 datës 16 

korrik 2019, dhe kërkon  nga Kolegji i Apelit që të aprovohet  ankesa e tij si e 

bazuar, të anulohet Aktgjykimi i ankimuar,  dhe të aprovohet padia si e pabazuar, 

duke e detyruar të paditurën ti paguaj shumat e kërkuara për pagat e papaguara 

në periudhat e lartcekura. Me ankesë ai po ashtu kërkon edhe kamatën ligjore nga 

data e pranimit të borxhit 20.11.2013 e deri në përmbushjen përfundimtare të 

kërkesës, si dhe shpenzimet e përfaqësimit për padinë dhe ankesën në vlerë prej 

208,00 euro. Për më tepër në ankesë ankuesi ka pohuar se nuk qëndron 

konstatimi i Gjyqtarit të vetëm me kompetenca të deleguara të Kolegjit të 

Specializuar se kërkesa për pagat e papaguara është parashkruar. Tutje paditësi 

pohon se borxhi i është njohur atij nga NSH-ja me vendimin nr.380 të datës 

10.10.2016, andaj me njohjen e borxhit është ndërprerë edhe parashkrimi i 

kërkesës. Tutje ankuesi pohon se në bazë të dokumentacionit të arkivës së 

ndërmarrjes borxhi i kërkuar nga paditësi në shumat e cekura është verifikuar nga 

kontabiliteti dhe zyrtarët tjerë të ndërmarrjes, andaj edhe është njohur ky borxh 

me vendimin e NSH-së. 

 

Me datë 27 shtator 2019, AKP-ja e dorëzon një parashtresë në DHPGJS dhe i 

përgjigjet ankesës së paditësit. Në këtë parashtresë AKP-ja i kundërshton 

pretendimet ankimore të paditësit dhe e mbështet në tërësi Aktgjykimin e 

ankimuar të Gjyqtarit të vetëm me kompetenca të deleguara të Kolegjit të 

Specializuar. Tutje AKP-ja në këtë parashtresë pohon se ajo mbetet pranë gjitha 

thënieve dhe provave të paraqitura lidhur me rastin AC-I-19-0127. Tutje AKP-ja 

pohon se paditësi nuk ka paraqit ndonjë bazë juridike të besueshëm dhe as nuk ka 
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mundur të konstatoj një gjendje tjetër faktike  nga ajo që është vërtetuar me 

Aktgjykimin e  ankimuar. Nga këto arsye AKP-ja kërkon nga Kolegji i Apelit që të 

refuzohet ankesa si e pabazuar dhe të vërtetohet Aktgjykimi i ankimuar si i drejtë 

dhe i bazuar në ligj. 

 

Arsyetimi ligjor:  

Ankesa e paditësit refuzohet si pabazuar. 

 

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.  

 

Merita e ankesës dhe vlerësimi i Kolegjit të Apelit 

 

Aktgjykimi i ankimuar i Gjyqtarit të vetëm me kompetenca të deleguara të Kolegjit 

të Specializuar është i saktë në rezultat dhe në arsyetimin ligjor, andaj duhet të 

vërtetohet. 

 

Paditësi me padinë e tij të dorëzuar në DHPGJS me datë 14.10.2016, ka kërkuar 

nga NSH-ja që të paguhen pagat e papaguara në shumë prej 2.194,98 euro për 

periudhën kohore prej 15.05.1990 deri me 31.12.1990, për 7 muaj e gjysmë, dhe 

shumën  prej 29.559,01 euro për periudhën prej 01.01.1991 deri me  31.05.1999, 

gjithsej për 101 muaj. Paditësi në këtë padi për pagat e papaguara kërkon 

shumën e përgjithshme prej 31.753,99 euro, pastaj kërkon kamatën në shumë 

prej 7.198,63 euro  prej datës 20.11.2013 e deri në përmbushjen përfundimtare 

të detyrimeve, 

 

Kolegji i Apelit vëren se në këtë periudhë kohore ligj i zbatueshëm në Kosovë në 

bazë të Rregullores së UNMIK-ut 1999/24, ishte  Ligji i Punës së Bashkuar. Sipas 

nenit 608 të këtij ligji kërkesat për paga parashkruhen në periudhën prej 3 vite. 
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Nga padia e paditësit shihet se paga e fundit e kërkuar prej NSH-së është e muajit 

maj të vitit 1999. Paga e fundit e kësaj periudhe tashmë ishte parashkruar  me 

datë 31 maj 2002, ndërsa pagat tjera edhe më herët.  

 

Tutje Kolegji i Apelit vëren se  paditësi kërkesën për paga e ka dorëzuar  në NSH  

vetëm me datë 15.11.2013, ndërsa në gjykatë me datë 14.10.2016, që është 

tashmë tepër vonë. Andaj  kërkesa për këto paga për periudhat e cekura tashmë 

ishte parashkruar.  

 

Kolegji i Apelit e njeh faktin  që Bordi i Drejtorëve i NSH “B”, e ka njohur borxhin e 

kërkuar nga paditësi me vendimin nr.380 të datës 10.10.2016, mirëpo ky vendim 

në asnjë mënyrë nuk ka efekt të ndërprerjes së parashkrimit. Kërkesa për paga 

tashmë ishte parashkruar para këtij vendimi. Andaj me këtë vendim nuk ka 

mundur të ndërpritet afati ekzistues e të rrjedhë afat i ri i parashkrimit, pasi që 

afati prej tri viteve, sa kërkohet në këtë rast shumë më herët para këtij vendimi 

kishte kaluar. 

 

Sipas nenit 11 të Ligjit për DHPGJS-në, pala e pasuksesshme duhet t’i paguaj 

shpenzimet procedurale, përfshirë taksat gjyqësore të palës tjetër. Ankuesi në 

këtë çështje është palë e pasuksesshme, prandaj shpenzimet  gjyqësore janë në 

barrë e tij.  

 

Nga arsyet e cekura ankesa e paditësit refuzohet si e pabazuar dhe vërtetohet 

Aktgjykimi i ankimuar si i drejtë dhe i bazuar në ligj. 

 

Nga se u tha më sipër në bazë të nenit 9.10 të LDHP është vendosur si në 

dispozitiv. 

 

Taksat gjyqësore 

Ankuesi lirohet nga pagesa e taksës gjyqësore për procedurën ankimore, bazuar 

në kërkesën për lirim nga pagesa e taksës gjyqësore, dhe dëshmive mbështetëse 

te saj. 
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U vendos nga Kolegji i Apelit i DHPGJS-së më  15 tetor  2020 

 

 

Ilmi Bajrami, Gjyqtar kryesues                _______________ 
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