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C-IV.-13-2250 

                                                                                              Parashtruesja e ankesës: 

 

N. T, Komuna Gjilan 

 

Kundër   

Pala kundërshtare: 

    

Ndërmarrja Shoqërore, e përfaqësuar nga Agjencia Kosovare e Privatizimit, rr. “Agim 

Ramadani”, Nr. 23, Prishtinë. 

 

 

Dhoma e Posaçme e Gjykatës Supreme të Kosovës për çështjet në lidhje me Agjencinë 

Kosovare të Privatizimit (Dhoma e Posaçme) gjyqtarja Manushe Karaçi më 26 nëntor 2019, 

lëshon këtë:  

 

AKTGJYKIM 

 

I. Padia në tërësi refuzohet si e pabazuar. 

 

II. Në këtë çështje juridike nuk caktohen taksa gjyqësore.  

 

 

Rrethanat faktike dhe procedurale 

 

Më 14 tetor 2013 Dhoma e Posaçme ka pranuar ankesë nga parashtruesja e ankesës kundër 

vendimit të Autoritetit të Likuidimit të AKP-së, me të cilën kërkon pagat e papaguara për 

periudhën dhjetor 2003-dhjetor 2006 në shumë prej 2.937,00 euro.  

 

Më 18 shtator 2013 Agjencia Kosovare e Privatizimit kishte nxjerr vendimin sipas kërkesës 

GJI058-0081, me të cilin refuzon kërkesën e parashtrueses së ankesës si të pavlefshme. 

 

AKP-ja e refuzon kërkesën si të pavlefshme duke ju referuar Nenit 36.2 të Shtojcës së Ligjit 

nr. 04/L-034 për AKP-në dhe Nenin 608 të Ligjit të Punës së Bashkuar (publikuar në 

Gazetën Zyrtare nr. 53 të vitit 1976), i aplikueshëm sipas Nenit 1 të Rregullores së UNMIK-

ut nr. 1999/24, që parashikon që ‘pagesa e shumës së pagës apo rrogës, apo secilës kërkesë 

tjetër e punëtorit që rrjedh nga marrëdhënia e punës do të jetë e parashkruar për tre vjet’.  

 

REPUBLIKA E KOSOVËS 
REPUBLIKA KOSOVA – REPUBLIC OF KOSOVO 

GJYKATA SUPREME E KOSOVËS 
VRHOVNI SUD KOSOVA – SUPREME COURT OF KOSOVO 
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AKP-ja në vendim thekson se parashtruesja e ankesës do të duhej të dorëzonte kërkesën për 

pagat e papaguara në gjykatë apo te ndonjë autoritet tjetër kompetent brenda tre vjetëve nga 

momenti kur NSH pretendohet të mos ketë përmbushur obligimet e saj ndaj parashtrueses që 

rrjedhin nga marrëdhënia e punësimit, d.m.th. tre vite prej muajit dhjetor 2003.     

 

AKP-ja gjithashtu thekson se pranë Autoritetit të Likuidimit nuk ka asnjë provë që 

parashtruesja ka dorëzuar këtë kërkesë para ndonjë gjykate apo organi kompetent brenda 

periudhës tre vjeçare si më sipër.   

 

Sipas AKP-së, padia kolektive e dorëzuar në Gjykatën Komunale në Gjilan gjithashtu nuk 

është dorëzuar brenda afatit trevjeçar për të ndërprerë parashkrimin. Kjo padi ishte dorëzuar 

më 13 mars 2007.  

 

Kësaj ankese parashtruesi si provë i ka bashkëngjitur:  

 

- Kopjen e pavërtetuar të vendimit të AKP-së sipas kërkesës GJI058-0081, për refuzimin e 

kërkesës së paraqitur nga parashtruesja e ankesës; 

- Kopjen e pavërtetuar të letërnjoftimit, data e lindjes 10.09.1962; 

- Kopjen e pavërtetuar të Aktgjykimit  C. nr. 147/2007 të Gjykatës Komunale në Gjilan, të 

nxjerrë më datën 14.04.2011; 

- Kopjen e librezës së punës me nr. 212629. 

- Kopjen e pavërtetuar të vendimit për themelimin e marrëdhënies së punës nr. 126/5; 

- Kopjen e pavërtetuar të aktvendimit për mungesë nga puna pa kompensim nr. 190/2001. 

 

Më 10 mars 2017 AKP-ja dorëzon në Dhomën e Posaçme mbrojtjen e saj dhe kërkon nga 

gjykata që të refuzohet ankesa e parashtrueses si e pabazuar dhe të vërtetohet vendimi 

GJI058-0081 i Autoritetit të Likuidimit si i drejtë  

 

Më 29 tetor 2019 Zyrtarja e Financave të Dhomës së Posaçme i dërgon vërejtjen 

parashtrueses së ankesës për të paguar taksën gjyqësore. 

 

Më 26 nëntor 2019 parashtruesja e ankesës e pagoi taksën gjyqësore në shumë prej 20 euro.  

 

Arsyetimi Ligjor 

 

Në kuptim të nenit 76 paragrafi 3 i Ligjit Nr. 06-L-086 të Dhomës së Posaçme të Gjykatës 

Supreme të Kosovës për çështjet që lidhen me Agjencinë Kosovare të Privatizimit (në tekstin 

e mëtejmë Ligji për Dhomën e Posaçme), në lidhje me nenin 398 dhe 399 të Ligjit për 

Procedurën Kontestimore, gjykata vlerëson se ndërmjet palëve nuk është kontestuese gjendja 

faktike dhe lëshon këtë aktgjykim pa caktuar seancë dëgjimore. 

 

Parashtruesja e ankesës kërkon pagat e papaguara për periudhën dhjetor 2003-dhjetor 2006 

në shumë prej 2.937,00 euro.  

 

Afati kohor për të cilën Paditësja kishte kërkuar pagat e papaguara ka skaduar në dhjetor të 

vitit 2006 gjersa parashtruesja e ankesës kishte paraqitur kërkesë për kompensimin e këtyre 

pagave të papaguara më 13 mars 2007 duke ju drejtuar Gjykatës Komunale në Gjilan. 
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Për më tepër, Aktgjykimit  C. nr. 147/2007 i Gjykatës Komunale në Gjilan, i nxjerrë më 

datën 14.04.2011, nuk është i formës së prerë, ngase nuk e ka vulën e plotfuqishmërisë.  

 

Afati për dorëzimin e kërkesëpadisë lidhur me kompensimin e pagave të papaguara ka filluar 

të rrjedhë nga muaji dhjetor i vitit 2003. 

 

Sipas Nenit 608 të Ligjit mbi Punën e Bashkuar, një kërkesë e tillë e arrin afatin e 

parashkrimit të saj brenda 3 vite. Neni 87 i Ligjit të punës nr. 03/L-212 e parasheh afatin e 

njëjtë kohor për parashkrimin e të gjitha kërkesave me para si rezultat i marrëdhënies së 

punës.  

 

Sipas Nenit 374 paragrafi 1 i Ligjit për Marrëdhëniet e Detyrimeve nr. 29/1978 (i publikuar 

në Gazetën Zyrtare të RSFJ-së) parashihet që: ‘pretendimet reciproke kontraktuale në sferën 

e shitjes së mallrave dhe shërbimeve, si dhe kërkesave që lidhen me rimbursimin e 

shpenzimeve të bëra në lidhje me këto kontrata do të skadojnë për shkak të parashkrimit pas 

një periudhe tre vjeçare. 

 

Për më tepër, edhe Ligji nr. 04/L-077 për Marrëdhëniet e Detyrimeve (LMD) i cili ka hyrë në 

fuqi më 19 dhjetor 2012, neni 353, paragrafi 1 i LMD-së përcakton parashkrimin e kërkesave 

periodike është tri (3) vjet. 

 

Prandaj, Gjykata ka ardhur në përfundim se padia në fjalë në tërësi refuzohet si e pabazuar 

pasi që ajo është parashkruar.  

 

Duke pasur parasysh atë çfarë u tha më sipër dhe duke iu referuar nenit 74.4 të Ligjit Nr. 06-

L-086 për Dhomën e Posaçme, ankesa refuzohet si e pabazuar. 

 

 

Taksa Gjyqësore: 

  

Në këtë lëndë ankueses nuk i caktohet taksë gjyqësore ngase atë veçse e ka paguar sipas 

shkresave të lëndës më 26 nëntor 2019.  

 

 

Këshillë Juridike: 

 

Kundër këtij aktgjykimi mund të parashtrohet ankesë me shkrim në Kolegjin e Apelit të 

Dhomës së Posaçme brenda 15 ditësh nga pranimi i këtij aktgjykimi. Ankesa duhet të 

dorëzohet në bazë të nenit 9 paragrafi 6 të Ligjit për Dhomën e Posaçme. 

 

 

 

GJ Y Q T A R J A, 

Manushe Karaçi  
 


