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                                  REPUBLIKA E KOSOVËS / REPUBLIKA KOSOVA 

___________________________________________________________________________ 

AC-I-20-0191 

 

Në ankesën e                                                                                                                     

 Paditësi/Ankuesi 

I S, Drenas, të cilin e përfaqëson B I, av Prishtinë 

 

kundër 

                                                                                                 E paditura 

NSH. ”Ferronikeli’’, (në likuidim) të cilën e përfaqëson:  

Agjencia Kosovare e Privatizimit, Rr. ” Dritan Hoxha”, nr.55 Lakrishtë, 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 Shkallës së I-rë të DHPGJS-së, C-IV-19-0096 të datës 12 

qershor 2020, pas seancës vendimmarrëse të mbajtur më  24 qershor   2022,  lëshon këtë: 

 

A K T GJ Y K I M 

 

1. Ankesa e paditësit refuzohet si e pabazuar. 

2. Vërtetohet Aktgjykimi i shkallës së -I-rë të DHPGJS-së, C-IV-19-0096 i datës 12 qershor 

2020. 

3. Nuk caktohen taksa gjyqësore për procedurën ankimore. 

Rrethanat procedurale dhe faktike  

http://sq.wikipedia.org/wiki/Skeda:Coat_of_arms_of_Kosovo.svg
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Me datë 24 shtator 2013, avokati i paditësit e dorëzoi në DHPGJS-ë një padi të përbashkët kundër 

vendimit të Autoritetit të Likuidimit PRN052-0152 të datës 23 gusht 2013, me të cilin ishte 

refuzuar si e pa vlefshme kërkesa e paditësit e datës 26.09.2006 për pagesën e pagave të pa 

paguara në shumë prej 755,00 euro, nga NSH “Ferronikeli”, Drenas për periudhën 2001- 2002. 

 

Pas Urdhrit të gjykatës për ndarjen e lëndës- padia e përbashkët në padi të veçanta lënda 

regjistrohet si C-IV-19-0096. 

 

Me datë 27 dhjetor 2019, AKP-ja e dorëzoi në DHPGJS-ë mbrojtjen në ankesë. Në mbrojtjen në 

ankesë AKP-ja pohoi se Autoriteti i Likuidimit ka kryer një vlerësim të saktë të rrethanave faktike 

dhe ka zbatuar në mënyrë të drejtë dispozitat ligjore. Në këtë parashtresë AKP-ja pohon se 

paditësi ka dështuar të paraqesë cila dispozitë ligjore e Ligjit të AKP-së është shkelur me 

vendimin e Autoritetit të Likuidimit. Tutje AKP-ja pohon se kërkesa është parashkruar në kuptim 

të nenit 608 të Ligjit të Punës së Bashkuar, pasi që paditësi nuk ka sjellë ndonjë dëshmi që i ka 

kërkuar këto paga më parë në ndonjë gjykatë kompetente. Pasi që kërkesa është parashkruar, 

AKP-ja pohon se Autoriteti i Likuidimit nuk ka pasur mundësi t’i shqyrtojë meritat e rastit. Nga 

këto arsye AKP-ja kërkon që të refuzohet ankesa si e pa bazuar.  

 

Me datë 12 qershor 2020, Shkalla e I-rë e DHPGJS-së me Aktgjykimin C-IV-19-0096 padinë e 

paditësit e ka refuzuar si të pabazuar dhe e ka vërtetuar vendimin e ankimuar të Autoritetit të 

Likuidimit. Shkalla e I-rë e  DHPGJS-së ka arsyetuar se kërkesa për pagat e papaguara për vitin 

2001-2002, në vlerë të përgjithshme prej 755.00 euro, është paraqitur në Autoritetin e Likuidimit 

me datë 26.09.2006, ndërsa kërkesa është parashkruar në vitin 2004-2005, pasi që paditësi nga 

viti 2001  nuk ka marrë ndonjë veprim  para një gjykate në kërkim të realizimit të së drejtës së 

tij, para se ato të parashkruheshin. Andaj në bazë të nenit 608, të Ligjit të Punës së Bashkuar, 

nenit 372, paragrafi 1 i LMD-së dhe nenit 87 të Ligjit të Punës Nr03/L-212, kërkesa është 

parashkruar, andaj padinë duhet refuzuar si të  pabazuar. 

 

Me datë 26 qershor 2020, paditësi e dorëzon një ankesë të afatshme kundër Aktgjykimit të 

Shkallës së I-rë të DHPGJS C-IV-19-0096 datës 12 qershor 2020, dhe kërkon  nga Kolegji i 
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Apelit që të aprovohet  ankesa e tij si e bazuar, të anulohet Aktgjykimi i ankimuar,  dhe të 

aprovohet padia si e bazuar, 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 30 korrik 2006 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 Shkallës së I-rë se kërkesa për pagat e 

papaguara është parashkruar. Paditësi ka pohuar se nuk është i kontestuar fakti se ai ishte 

punëtorë i NSH “Feronikeli” dhe as faktin e mos pagesës së pagave dhe lartësinë e kompensimit.  

 

Paditësi pretendon  se me datë 30 korrik 2006 paditësi nga AKM-ja ka pranuar letër njoftimin 

për ndërprerje të parakohshme të kontratës së punës  dhe ai i është përmbajtur udhëzimeve të atij 

njoftimit dhe kur ka fillua procedura e likuidimit ka paraqitur kërkesë. Paditësi po ashtu 

pretendon se është i gabuar qëndrimi i Gjykatës së Shkallës së I-rë, se kërkesa për paga është 

parashkruar në bazë të nenit 608 të Ligjit të Punës së Bashkuar, i cili është shfuqizuar me Ligjin 

e Punës nr. 03/L-212, i cili hyri në fuqi me 01 nëntor 2010. Ligji i Punës nuk parasheh  

parashkrimin lidhur me pagesat e të ardhurave, prandaj duhet të aplikohet parashkrimi i 

përgjithshëm i përcaktuar me LMD të vitit 1978. Paditësi pohon se likuidimi i ndërmarrjes bëhet 

në bazë të Ligjit të AKP-së, e po ashtu edhe letër-pezullimi lëshohet në bazë të këtij ligji, pra me 

ligj të veçantë, andaj si është e mundur që të zbatohet dispozitat e përgjithshme mbi parashkrimin 

e mos të aplikohen dispozitat të veçanta që e përjashtojnë parashkrimin. Në ankesë paditësi i 

referohet edhe disa rasteve të jurisprudencës të Kolegjit të Apelit që ndërlidhen me pagesën e 

pagave, duke cekur numrat konkret të këtyre rasteve.  

 

Me datë 26 mars  2021, AKP-ja 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 Shkalles së I-rë të DHPGJS-së. Tutje AKP-ja në 

këtë parashtresë pohon se ajo mbetet pranë gjitha thënieve dhe provave të paraqitura lidhur me 

rastin C-IV-19-0096, të paraqitura në mbrojtjen në ankesë, andaj nuk do të përsëriten më. Tutje 

AKP-ja pohon se paditësi nuk ka paraqitë ndonjë bazë juridike të besueshëm dhe as nuk ka 

mundur të konstatoj një gjendje tjetër faktike  nga ajo që është vërtetuar me Aktgjykimin e  
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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 e 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 Shkallës së I-rë të DHPGJS-së është i saktë në rezultat dhe në arsyetimin 

ligjor, andaj duhet të vërtetohet. 

 

Paditësi me padinë e përbashkët të dorëzuar në DHPGJS me datë 24 shtator 2013, dhe të ri 

regjistruar me padinë individuale me datë 06 nëntor 2019, ka kërkuar që të ndryshohet vendimi 

i ankimuar i Autoritetit të Likuidimit PRN052-0152 i datës 23 gusht 2013, dhe ka kërkuar nga 

gjykata të obligohet e paditura të paguajë pagat për periudhën  2001- 2002.  

 

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. 

 

Nga padia e paditësit shihet se paga e fundit e kërkuar prej NSH-së është e vitit 2002. Paga e 

fundit e kësaj periudhe tashmë ishte parashkruar  me datë 31 dhjetor 2005, ndërsa pagat paraprake 

edhe më herët.  

Tutje Kolegji i Apelit vëren se  paditësi kërkesën për paga e ka dorëzuar  tek Autoriteti i 

Likuidimit  vetëm me datë 26.09.2006, ndërsa në gjykatë me datë 26 shtator 2013, që është 

tashmë tepër vonë. Andaj  kërkesa për këto paga për muajt e cekur tashmë ishte parashkruar.  
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Prandaj me të drejtë Shkalla e I-rë, duke zbatuar nenin 608 të Ligjit të Punës së Bashkuar dhe 

nenin 372 paragrafin 1 të LMD-së, e ka refuzuar padinë si të pa bazuar dhe e ka vërtetuar 

vendimin e ankimuar të Autoritetit të Likuidimit, pasi që i njëjti është i bazuar dhe ka mbështetje 

ligjore.  

 

Paditësi është e qartë se ka dështuar të ofrojë dëshmi për ndërprerjen e parashkrimit të kërkesës. 

 

Kolegji i Apelit vëren se paditësi përveç pretendimit se ai ka pranuar letër njoftimin e lëshuar 

nga AKM për ndërprerje të parakohshme të kontratës së punës, ai të njëjtën nuk e ka dërguar as 

pranë shkallës së parë e as me ankesën e tij në procedurën ankimore nuk ka dorëzuar asnjë provë, 

andaj  në bazë të nenit 7 të LPK-së si dhe nenit 31.5 të LDHP-së, barra e provës bie mbi  paditësit.  

 

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 në bazë të nenit 13.9 të Udhëzimit Administrativ të KGJK-së nr.01/88 të datës 

22.03.2017, i zbatueshëm nga data  1 maj 2017, është i liruar nga pagesa e taksës gjyqësore për 

procedurën ankimore, pasi që vlera e kontestit është më pak se 1000 euro. 

 

U vendos nga Kolegji i Apelit i DHPGJS-së më 24 qershor  2022. 

 

Ilmi Bajrami, Gjyqtar kryesues                _______________ 
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