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Në çështjen juridike të :                                                 AC-I-17-0090 

F M      Suharekë.                                                                      Paditësi / Ankuesi                    

Kundër:            

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

 

 

Kolegji i Apelit i Dhomës së Posaçme e Gjykatës Supreme të Kosovës për çështje që lidhen me 

Agjencinë Kosovare të Privatizimit (DHPGJS), i përberë nga Ilmi Bajrami, Gjyqtar Kryesues, 

Sabri Halili dhe Hajrie Shala gjyqtarë,duke vendosur sipas ankesës së paditëses të 

paraqitur  kundër Aktgjykimit të gjyqtarit të vetëm me kompetenca te deleguara të Kolegjit të 

Specializuar të DHPGJS-së, C-IV-13-0883 të datës 27 shkurt 2017 pas seancës vendimmarrëse të 

mbajtur më 15 prill 2021 , lëshon këtë: 

 

AKTGJYKIM  

 

1. Ankesa e paditëses ,refuzohet si e pa bazuar. 

2. Vërtetohet,Aktgjykimi i gjyqtarit të vetëm me kompetenca te deleguara të Kolegjit të  

Specializuar të DHPGJS-së, C-IV-13-0883 të datës 27 shkurt  2017. 

3. Nuk caktohen taksa gjyqësore në proceduren ankimore. 

Rrethanat faktike dhe procedural 

Me datë 14 qershor 2013, ankuesja F M nga Suhareka, ka parashtruar  ankesë  në DHPGJS-së 

kundër Vendimit të Autoritetit të Likuidimit të AKP-së, nr. PRZ006-0162  të datës 03qershor 2013 
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(më tutje AL) me të cilin ishte refuzuar si  e pavlefshme kërkesa e saj për ndërprerje tëparakohshme 

të kontratës së punës për bashkëshortin e saj tëndjerë Xhevdet Mazreku  nga Suhareka, në vlerë 

prej 1.527.12 Euro ndaj  N.SH”N S” në Suharekë (nëlikuidim). Parashtruesja e  ankesës kërkon 

prishjen e këtij vendimi dhe aprovimin e kërkesës së saj. 

Ankesës i’a ka bashkangjitur Aktvdekjen për bashkëshortin e sajë dt.05/10/2016, Aktvendimin e 

Gjykatës Komunale në Suharekë nr.T.nr.3/2011 më të cilin ankuesja shpallet trashëgimtare e 

bashkëshortit, librezën e punës së të ndjerit e mbyllur me 29/08/2007, njoftimin e AKP-së të datës 

29/08/2007 për ndërprerjen e marrëdhënies së punës si pasojë e shitjes së asetëve dhe i ka 

propozuar gjykatës që ta aprovoj ankesën e saj dha ta anuloj vendimin e ankimuar. 

Më 27 shkurt 2017 , Gjyqtari i vetëm me kompetenca të deleguara i DHPGJS me Aktgjykim C-

IV-13-0883 refuzoi ankesën e paditëses si të pa bazuar me arsyetim punëtori Xh M ish punëtor i 

N.SH ”N S” në Suharekë (në likuidim) kishte vdekur më 30/08/2010 dhe sipas nenit 359 të Ligjit 

mbi Marrëdhëniet e Detyrimeve,  detyrimet që rrjedhin nga marrëdhënia e punesa janëtë bazuar 

mbiveçorit personale,nëketërast të punëtorit dhe nuk mund të barten tek pasardhësit e tij.  

Me datë 07 mars 2017,  paditësja  e ka dorëzuar në DHPGJS një ankesë ( më tutje Ankuesja)  

kundër Aktgjykimit të gjyqtarit të vetëm me kompetenca të deleguara të  Kolegjit të Specializuar 

të DHPGJS-së C-IV-13-0883 të datës 27/02/2017( më tutje Aktgjykimi ankimor ), dhe kërkon nga 

Kolegji i Apelit që të aprovohet ankesa e saj, tëndryshohet ose te prishet, Aktgjykimi i ankimuar 

dhe lënda të kthehet në rigjykim ose ti aprovohet kërkesa e tij qe ti njihet kompensimi i pretenduar 

me ankesën para Kolegjit te Specializuar deri në shumë prej 1.527.12 euro.Mëtutje, thekson se nuk 

kemi të bëjmë me borgj nga një raport kontraktual por me realizimin e një të drejte ligjore dhe një 

kërkesë që rrjedh nga mardhë dhënia e punës.  Si trashëgimtare evetme e të ndjerit Xhevdet 

Mazreku me legjitimitet aktiv ajo kërkoi një të drejtë që i ka i takuar bashkëshortit të saj. 

Nëpërgjigjen e vete tëdatës 09/02/2021, AKP-ja kundërshton ne tersi ankesën e ankueses  me 

arsyetim se ankuesi nuk ka arritur të ofrojë asnjë prove të re ne procedurën ankimore  me të cilën 

do tëkonstatojëgjendje tjetër faktike nga ajo që ka konstatuar Kolegji i Specializuar. Për me tepër 

sipas nenit 359 të Ligjit mbi Marrëdhëniet Detyrimore me vdekjen e punëtorit shuhet çdo obligim 

i NSh-së ndaj tij.  Andaj ankesa duhet të refuzohet si e pa bazuar.  
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Në përgjigjën ndaj Urdhrit të DHPGJS-së të datës për parashtrimin e Aktvendimit të  trashëgimisë 

me te cilin do te mund te vërtetohej se ajo është trashëgimtare e të ndjerit Xh M, Ankuesja përsëri 

ka parashtruar Aktvendimin i cili veç ishte në shkresat e lendes atë të Xh M. 

Arsyetimi ligjor: 

Ankesa është e pabazuar. 

Kolegji i Apelit vendosi që të mos mbajë pjesën gojore të procedurës, në bazë të   nenit 69 paragrafi 

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. 

Merita e ankesës dhe vlerësimi i Kolegjit të Apelit 

 

Aktvendimi i ankimuar i Kolegjit të Specializuar është i saktë në rezultat dhe në arsyetimin ligjor, 

andaj  ai duhet të vërtetohet.  

Paditësi pa mëdyshje ishte punëtor i NSH-së së paditur deri në ditën e privatizimit të saj me datë 

29 gusht 2007, kur paditësit  ish AKM-ja ia kishte dërguar një njoftim zyrtar se për shkak të 

privatizimit të NSH-së, atij i ndërprehet kontrata e punës. 

Tutje Kolegji i Apelit vëren se Autoriteti i Likuidimit i AKP-së në mbrojtje në padi  i referohet 

faktit se paditësja nuk ka përfaqësues ne kuptim te nenit 24.1 te shtojcës Aktvendimi mbi 

trashëgimin është leshur në emër të trashëgimlënësit Xh M dhe se në kuptim të nenit 359 te LMD-

së  me vdekjen e ndonjërës palë  pushon detyrimi  duke marr parasysh veçoritëpersonale.  

Gjyqtari i vetëm me kompetenca të deleguar me Aktgjykim C-IV-13-0883 kishte refuzuar padinë 

e paditësessi të pa bazuar dhe vërtetoi vendimin e AL PRZ006-0162 tëdatash 03 qershor 2013 me 

arsyetim se kompensimi në të holla për shkak të ndërprerje se mardhënies së punës bazohet 

nëveçoritë personale dhe si të tilla nuk mund tëtrashëgohen 

 

Kolegji i Apelit konsideron se në rast të një padie në lidhje me të drejtat mbi një pasuri të 

trashëguar, Gjykata duhet të shqyrtojë ex officio nëse të gjithë trashëgimtarët janë të përfaqësuar. 

Aktvendimi i Trashëgimisë është dokument i vetëm për të dëshmuar në mënyrë të mjaftueshme 
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pozitën trashëgimore dhe duhet të kërkohet nga paditësit sa më parë që lind ndonjë dyshim se jo 

të gjithë trashëgimtarët janë të përfaqësuar si paditës për rastin në fjalë.  Nëse Aktvendimi i 

Trashëgimisë nuk është paraqitur brenda afatit të arsyeshëm, padia duhet hedhur poshtë si e 

papranueshme. Ankuesja parashtroi Aktvendimin e trashëgimisë T.nr.3/2011 për të ndjerin Xh M 

sipas të cilit përveç saj janë edhe dy trashëgimtarë tjerë. Ndërse padia për kompensim është ngritur 

ne emër të personit tjetër, Xh M për të cilin paditësja nuk ka parashutuar Aktvendimin e 

trashëgimisë edhe pse si bazë për refuzimin e kërkesës nga Autoriteti i Likuidimit me Vendimin 

AL PRZ006-0162 të datës 03 qershor 2013 ishte edhe përfaqësimi në kundërshtim me nenin 24.1. 

të Shtojcës.  Për më tepër edhe  AKP-ja e konteston që nëmbrojtjen e saj tëdatës 28/04/2014 të 

cilën ankuesja e kishte pranuar me datën 27/05/2014. 

Paditësja nuk e parashtroi Aktvendimin e trashëgimisë as pas kërkesës eksplicite te Kolegjit të 

Apelit  të specifikuar ne urdhrin e datës 19/03/2021. 

 

Për mes Aktvdekjeve, njoftimeve noteriale apo certifikatave nga shërbimi i ofiçarisë, në bazë të 

qëndrimit ligjor konstant të Kolegjit të Apelit e duke u bazuar në nenin 171 lidhur me neni 178 të 

Ligjit për procedurën jashtë kontestimore Nr.03/L-007, nuk mund të vërtetohet legjitimiteti aktiv 

i paditësve. Në bazë të këtyre dispozitave ligjore të Ligjit mbi procedurën kontestimore 

Aktvendimi mbi trashëgiminë është i vetmi dokument përmes së cilit përcaktohen pasardhësit 

ligjor  të personit të vdekur. 

 

Në bazë të arsyeve të cekura, ankesa e paditësve është refuzuar si e  pabazuar dhe është vërtetuar 

si i drejtë dhe i bazuar në ligj Aktgjykimi i ankimuar i gjyqtarit të vetëm me kompetenca të 

deleguara të Kolegjit të Specializuar të DHPGJS-së.  

 

Prandaj nga këto arsye, e në bazë të nenit 9.10 të LDHP-së, është vendosur sikurse  në dispozitiv 

të këtij Aktgjykimi.   

Me sa u tha më sipër, u vendos në dispozitiv.  

Taksat gjyqësore  
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Me Aktvendimin e Kryesuesintë Kolegjit tëApelit tadatës 17/05/2019 ankuesja ishte liruar nga 

pagesa e takse gjyqësori . Anësja e njëjta nuk ngarkohet me taksa shtesë në procedurën ankimore. 

 

 

Vendosur nga Kolegji i Ankesave i DHPGJS-së më 15/04/2021. 

 

 

 

Ilmi Bajrami, Gjyqtar Kryesues  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


