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GJYKATA SUPREME E KOSOVËS-kolegji i përbërë nga gjyqtarët: Erdogan Haxhibeqiri , 

kryetar, Gyltene Sylejmani  dhe Isa Kelmendi, anëtarë, në çështjen juridike të paditëses B. (K.)B., S, I, nga 

Shtimja, të cilën përfaqëson Labinota Qosa-Ilazi , avokate nga  Ferizaj, kundër të paditurës NTP “Nerakond” 

..., me pronarë R. H., për shkak të përmbushjes të kontratës lidhur me pagesën e të ardhurave personale, duke 

vendosur lidhur me revizionin e të autorizuarit të paditësit të paraqitur kundër aktgjykimit të Gjykatës së 

Apelit të Kosovës Ac.nr.680/2017 datë 07.06.2018, në seancën e kolegjit të mbajtur më datën 13.11.2018, 

merr këtë: 

    

                                   A  K  T  GJ  Y  K  I  M 

Refuzohet si i pabazuar revizioni i të autorizuarit të paditësit, i paraqitur kundër  aktgjykimit të Gjykatës së 

Apelit të Kosovës Ac.nr.680/2017 datë 07.06.2018  

     

                                   A  r  s  y  e  t  i  m  i 

 

Me aktgjykimin e Gjykatës së Apelit të Kosovës Ac.nr.680/2017 datë 07.06.2018, është refuzuar si e 

pabazuar ankesa e paditësit dhe është vërtetuar aktgjykimi i Gjykatës Themelore në Ferizaj C.nr.205/11/ të 

datës 03.10.2016, me të cilin është refuzuar në tërësi kërkesëpadia e paditëses që të detyrohet e paditura që 

në emër të përmbushjes së kontratës , paditëses t’i paguajë të ardhurat personale në shumë prej 7,660.00€, . 

Për shpenzime procedurale është vendosur që paditësja është obliguar që të paguajë taksën gjyqësore në 

shumë prej  50 €, në afat prej 7 ditësh, pas marrjes së aktgjykimit, nën kërcënim të përmbarimit me dhunë. 

Kundër aktgjykimit të gjykatës së shkallës së dytë, i autorizuari i paditësit me kohë ka paraqitur revizion për 

shkak të shkeljes thelbësore të dispozitave të procedurës kontestimore dhe zbatimit të gabuar të së drejtës 

materiale me propozim që Gjykata Supreme t’i ndryshojë të dy këto aktgjykime, ashtu që kërkesëpadia e 
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paditësit të aprovohet si e bazuar ose që të njëjtat aktgjykime të prishen dhe lëndën ta kthejë në rigjykim në 

gjykatën e shkallës së parë.  

Gjykata Supreme e Kosovës, shqyrtoi aktgjykimin e goditur me revizion në kuptim të nenit 215 të Ligjit për 

Procedurën Kontestimore (LPK), dhe gjeti se: 

Revizioni i të autorizuarit të paditësit është i pabazuar. 

Nga shkresat e lëndës rezulton se paditësi me të paditurën kishte lidhur kontratë pune nr.136, datë 

28.08.2002, për të ardhurat personale në shumë prej 240 €, në muaj, mirëpo me kontratën tjetër të lidhur në 

mes të Misionit të Administratës së Përkohshme të Kombeve të Bashkuara , dhe Kompanisë Private N.T. “N. 

I.” të ...,  e cila tani mban emrin e të paditurës NTP,,N.’’, e paditura ka pranuar që paditësit dhe punëtorëve 

tjerë, pagën t’ua rrisë , për vitin e dytë 50 DM, për vitin e tretë 80 DM, për vitin e katërt 100 DM, për vitin e 

pestë130 DM, për vitin e gjashtë 150 DM, për vitin e shtatë 170 DM, për vitin e tetë 180 DM, dhe për vitin e 

nëntë 200 DM. E paditura vetëm pjesërisht i ka përmbushur detyrimet e kontraktuara, kështu sipas një 

llogarie të përafërt të paditësit , e paditura për tërë periudhën kohore prej 01.02.2002 deri më 13 korrik 2010, 

paditësit i ka paguar më pak të ardhura personale në shumën e përgjithshme prej7,660.00€, të cilën shumë 

nga e paditura , e kërkon me paraqitjen e padisë. 

Në këtë gjendje të çështjes, gjykata e shkallës së parë pas administrimit të provave ka refuzuar si të pabazuar 

kërkesëpadinë e paditësit, duke gjetur se e paditura ndaj paditësit ka përmbushur rregullisht kontratën e punës 

nr..., të datës ..., duke ia paguar të ardhurat personale, por se në realizimin e pagesës ka pasur vonesa. Pasi që 

e paditura ka paraqitur kundërshtimin e parashkrimit, gjykata e shkallës së parë në bazë të shkresës së 

Agjencisë Kosovare të Privatizimit të datës 27.05.2009, ka vërtetuar faktin se periudha kohore për të cilën ka 

qenë në fuqi kontrata e komercializimit e lidhur në mes të UNMIK-ut dhe kompanisë N.T. “N. I.”, ka filluar 

të zbatohet më datën 01.02.2002, kurse data e përfundimit të kësaj kontrate të komercializimit ka qenë data 

21.09.2007. Meqë paditësi padinë e ka paraqitur në gjykatë më datën 05.01.2011, do të thotë pas kalimit të 

afatit prej 3 viteve, e njëjta gjykatë ka gjetur se kërkesëpadia e paditësit është parashkruar në kuptim të nënti 

372 të LMD.  

Pretendimin e të autorizuarit të paditësit se parashkrimi është ndërprerë disa herë nga vet e paditura, pasi ajo 

ka pranuar gjatë tërë kohës detyrimin e pagesës , sipas kontratës së lartë përmendur të lidhur me UNMIK-un 

në Kosovë, gjykata ka konsideruar se ky pretendim nuk është mbështetur me asnjë provë shkresore në bazë të 

së cilës do të vërtetohej se paditësi i është drejtuar palës së paditur për realizimin e kërkesës së padisë që ka 
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të bëjë me ngritjen e të ardhurave personale. E njëjta gjykatë ka refuzuar propozimin e të autorizuarit të 

paditësit për dëgjimin e dëshmitarëve , duke vlerësuar se ndërprerja e parashkrimit duhet të vërtetohet përmes 

provave shkresore në rastin konkret, e jo me dëshmitarë. 

Gjykata e shkallës së dytë, në procedurë ankimore ka refuzuar si të pabazuar ankesën e paditësit dhe ka 

vërtetuar aktgjykimin e gjykatës së shkallës së parë, duke pranuar si të bazuara të gjitha konstatimet faktike 

dhe juridike të saj , pasi që ka gjetur se në kuptim të nenit 387 të LMD, pranimi i borxhit që ndërprenë 

parashkrimin e kërkesës, duhet të përmbajë edhe pranimin e bazës juridike të borxhit dhe lartësinë e tij. 

Madje , pranimi  i bazës juridike , pa pranimin e lartësisë së borxhit nuk sjell ndërprerjen e parashkrimit, pra 

me fjalë tjera për tu konsideruar ndërprerje e parashkrimit kërkohet një deklarim i saktë , i plotë dhe 

shprehimor i të paditurës lidhur me pranimin e borxhit , gjë që këtu nuk është rasti.  

Në një gjendje të tillë të çështjes, Gjykata Supreme e Kosovës, pranon si të bazuar qëndrimin juridik të 

gjykatës së shkallës së parë dhe të dytë lidhur me refuzimin si të pabazuar të kërkesëpadisë së paditësit , pasi 

që aktgjykimet e lartë përmendura të këtyre gjykatave, nuk përfshihen me shkelje thelbësore procedurale të 

cilat gjykata e revizionit i vëren sipas detyrës zyrtare në kuptim të nenit 215 të LPK, e as me zbatim të gabuar 

të së drejtës materiale.  

Së këndejmi, u vlerësuan si të pabazuara pretendimet e revizionit për shkelje thelbësore procedurale nga neni 

182.2 pika n) të LPK, lidhur me nenin 204 të LPK, të cilat konsistojnë në atë se , gjithnjë sipas revizionit, në 

arsyetimin e aktgjykimit gjykata e shkallës së dytë nuk i ka vlerësuar thëniet në ankesë që kanë qenë të 

rëndësisë vendimtare për dhënien e vendimit të saj. Këto pretendime të revizionit janë të pabazuara, për 

faktin se lidhur me faktin vendimtar të mos ndërprerjes së parashkrimit , gjykata e shkallës së dytë dhe ajo e 

shkallës së parë kanë dhënë arsye të mjaftueshme dhe të pranueshme edhe për gjykatën e revizionit për atë se 

si dhe në çfarë mënyre duhet të bëhet deklarimi i të paditurit për pranimin e borxhit , i cili deklarim do të 

paraqiste ndërprerje të parashkrimit, për çka në këtë kontekst , nuk mund të pranohet si i bazuar deklarimi i 

revizionit se pohimi i borxhit mund të bëhet në mënyrë të thjeshtë.  

Pretendimet tjera të revizionit të cilat në përgjithësi i referohen parashkrimit dhe ndërprerjes  së tij, Gjykata 

Supreme nuk i pranoi si të bazuara , për faktin se në rastin konkret në mënyrë të sigurt është vërtetuar jo 

vetëm parashkrimi i borxhit , por edhe se nga aneksi i gjashtë i kontratës së përshkruar më lartë të lidhur në 

mes të UNMIK-ut dhe kompanisë private N.T. “N.” në Ferizaj,  rezulton se  këtë kontratë e paditura nuk e ka 

lidhur me punëtorët , por e ka lidhur me UNMIK-un, kështu që kontrata është ligj për palët (pacta sunt 
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servanda) por jo edhe për personat tjerë , kështu që kësaj kontrate paditësi nuk mund  t’i referohet me 

detyrimin e të paditurës ndaj paditësit që patjetër t’ia risë të ardhurat personale për dhjetë vite me radhë.  

 Sa i përket thënieve të revizionit se  paditësja ngel pranë propozimit të dhënë ankimor ,kjo gjykata vlerëson 

si pa bazuar nga arsyeja  se në asnjë dispozitë të LPK n nuk parashikon se ankesa mund të jetë pjesë e 

revizionit  dhe se të gjitha pretendimet në ankesë ka qenë të vlerësuar në procedurë ankimore në shkallë të 

dytë  dhe nuk mund t[ë jenë objekt i shqyrtimit me revizion nga kjo gjykatë. 

Për arsyet e paraqitura më lartë , dhe në pajtim me nenin 222 të LPK, revizioni i të autorizuarit të paditësit u 

refuzua si i pabazuar , andaj edhe u vendos si në dispozitiv të këtij aktgjykimi. 

 

GJYKATA SUPREME E KOSOVËS NË PRISHTINË 

Rev.nr.304/2018 datë 13.11.2018 

 

 

  

Kryetar i Kolegjit, 

          Erdogan Haxhibeqiri 

  

 


