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                                                                                      AC-I.-18-0286-A0001 

Në çështjen juridike të:                                                          

N. M (trashëgimtare e të ndjerit Sh M), K Z (trashëgimtare e të ndjerit Z Z), B M dhe E M të 

gjithë nga Komuna e Kaçanikut, të cilët sipas autorizimit i përfaqëson Q Z av. Prishtinë.  

Paditësit/ankuesit 

Kundër 

N.SH P.M.N “Sh” e përfaqësuar nga Agjencia Kosovare e Privatizimit (AKP), rr. “Agim 

Ramadani” nr. 23, Prishtinë. 

E paditura 

 

Kolegji i Apelit i Dhomës së Posaçme të Gjykatës Supreme të Kosovës për çështjet që lidhen 

me Agjencinë Kosovare të Privatizimit (DHPGJS), i përberë nga Ilmi Bajrami, gjyqtar kryesues, 

Sabri Halili dhe Mr.sc. Sahit Sylejmani gjyqtarë, duke vendosur sipas ankesës së paditësve të 

paraqitur kundër Aktgjykimit të Kolegjit të Specializuar C-IV-13-1749 të datës 28 mars 2018, pas 

seancës vendimmarrëse të mbajtur më 22 tetor 2020, me shumicë votash lëshon këtë: 

 

A  K  T  V  E  N  D  I  M 

 

1. Ankesa e paditësve është e bazuar. 

2. Anulohet Aktgjykimi i Kolegjit të Specializuar të DHPGJSK-së C-IV-13-1749 i datës 

28 mars 2018 

3. Lënda kthehet në rigjykim në shkallë të parë të DHPGJSK-së. 

4. Nuk caktohen taksa gjyqësore për këtë procedurë ankimore. 

 

Rrethanat faktike dhe procedurale: 

 

REPUBLIKA E KOSOVËS 

REPUBLIKA KOSOVA – REPUBLIC OF KOSOVO 

GJYKATA SUPREME E KOSOVËS 

VRHOVNI SUD KOSOVA – SUPREME COURT OF KOSOVO 
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Më 23 shtator 2013, ish punëtorët e NSH, P.M.N “Sh”, e cila është në fazën e likuidimit, 

parashtruan ankesë në DHPGJSK kundër vendimeve të Autoritetit të Likuidimit të kësaj NSH-

je(AL të AKP-së), nr. GJI42-0638 të datës 16 gusht 2013, GJI142-0712 të datës 16 gusht 2013, 

GJI42-0459 të datës 07 gusht 2013 dhe GJI42-0625 12 gusht 2013. Ata kërkuan anulimin e 

këtyre vendimeve dhe aprovimin e kërkesave të tyre si ligjërisht të bazuara, për kompensimin e 

pagave të papaguara. Parashtrimi i ankesave ndaj Vendimeve tw AL tw AKP-sw nw emwr tw Sh 

M wshtw bwrw nga bashkëshortja e tij N M, ndwrsa nw emwr tw Z Z bashkëshortja e tij K Z. 

Asnjwra nga kwto ankuese nuk kishin prezantuar ndonjw akt përfaqësimi. AL i AKP-sw i kishte 

refuzuar kwto kwrkesa, duke u bazuar në nenin 608 të Ligjit tw Punws sw Bashkuar(LPB). 

Paditwsja N M kwrkoi shumwn prej 553.00, K Z kwrkoi shumwn prej 1,302,00 euro, E M kishte 

kwrkuar shumwn prej 1.317,00 euro, ndwrsa B M shumw prej 1.186,00 euro, tw gjithw kwta pwr 

periudhwn kohore gusht 2003 deri nw mars 2004.  

 

Më 01 shkurt 2017, e paditura parashtroi mbrojtje ndaj padisë se parashtruar, duke kërkuar 

refuzimin e kërkesave të tyre si ligjërisht të pabazuara. Sipas tw paditurws, avokati i paditwsve 

nuk e kishte dorëzuar në DHPGJSK autorizimin për përfaqësim pranë kësaj gjykate, siç 

parashihet në nenin 24 pikën 4 të Shtojcës së Ligjit për DHPGJSK. Gjithashtu e paditura 

thekson se paditësit kishin dështuar të dëshmojnë bazën ligjore se ku ata supozonin se e kishte 

cwnuar AL i AKP-së Ligjin për AKP-në, apo  ku AL i AKP-së kishte dështuar të aplikoj dispozitat 

ligjore gjatë fazës së likuidimit të NSH-së. E paditura konsideron se mbështetur në dispozitën e 

nenit 70.2 të Ligjit për AKP-në, ankesa e tillë duhet të konsiderohet si ligjërisht e pabazuar dhe 

si e tillë të refuzohet.  

 

Më 28 mars 2018, Kolegji i Specializuar i DHPGJSK-së, nxorri Aktgjykim nr. C-IV-13-1749 me 

të cilin e refuzoi ankesën e paditësve/ankuesve si të pabazuar dhe i vërtetoi vendimet e AL-

AKP-së. Në arsyetimin e dhënë Kolegji vërejti se sipas nenit 36.2 të Ligjit të AKP-së se kërkesa 

është e pas afatëshme konform nenit 608 të Ligjit të Punës së Bashkuar i cili përcakton se afati 

ligjor i përmbushjes së një obigimi kreditor është 3 vjeçar, gjersa kërkesat ishin parashtruar në 

periudhën prill-maj 2011. Kolegji gjithashtu vërejti se pretendimet e palëve se njoftimi për 

ndërprerje të marrëdhënies së punës përbën një marrëveshje të arritur ndërmjet palëve për 

përmbushjen e pagave të papaguara nuk qëndron, sepse një marrëveshje e arritur duhet të 

përmbajë saktë shumën që duhet paguar dhe duhet të bëhet nga të dyja palët në marrëveshje 

me anë të nënshkrimit. Këto kushte nuk u përmbushën nga njoftimi i dërguar nga AKM. Kolegji 

gjithashtu iu referua LMD (1978), që ishte në fuqi deri më 10 maj 2012, konkretisht dispozitave 
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të neneve 360, 387, dhe 392.1 dhe 392.6, letrës që ka ndaluar parashkrimin dhe se afati i ri ka 

filluar më 09 mars 2007, gjersa kërkesa është parashtruar në prill të vitit 2011. Kjo dëshmon për 

parashkrimin e kërkesës, andaj kërkesa është e pabazuar dhe si e tillë refuzohet..  

 

Më 17 maj 2018, paditësit/ankuesit ushtruan një ankesë ndaj këtij atgjykimi për shkak të të 

gjitha bazave ankimore. Sipas ankuesve, gjykata ka dështuar të bëjë ballafaqimin e palëve në 

procedurë kontestimore, ku do arrihej të bëhej konstatimi dhe administrimi i provave të 

parashtruara nga palët kontestimore. Në këtë rast është bërë shkelje e dispozitave të nenit 182 

par.2 pika nën n), dhe nenit 399 të LPK-së. Sipas ankuesve, gjykata ka dështuar të marrë si 

provë njoftimin e të paditurës ku ata informohen se pagat e papaguara do të merren pas fillimit 

të procedurës së likuidimit të NSH, për të cilin fakt paditësit paraprakisht ishin pajtuar dhe se 

asnjë arsyetim nga gjykata nuk është dhënë përse kjo provë relevante në këtë çështje 

kontestimore nuk është përfill nga ana e saj, sepse do ishte në favor të paditësve/ankuesve për 

të ndërprerë afatin e parashkrimit të kërkesës. Në vazhdim theksohet se sipas nenit 387 të 

LMD-së, është përcaktuar se parashkrimi ndërpritet kur debitori e pranon borxhin, gjë që në 

këtë rast kemi të bëjmë me pranim të borxhit. Në përfundim ata theksojnë se aktgjykimi i 

ankimuar ishte jo i drejtë, andaj kërkuan që aktgjykimi i ankimuar të anulohet dhe kërkesa e tyre 

të cilësohet si ligjërisht e bazuar, dhe si e tillë të aprovohet.  

 

Më 01 nëntor 2018, e paditura, parashtroi përgjigje ndaj ankesës, duke e cilësuar aktgjykimin e 

ankimuar si ligjërisht të bazuar dhe ankesën si të pabazuar, dhe kërkon nga Kolegji i Apelit 

vërtetimin e aktgjykimit të ankimuar.  

 

Arsyetimi ligjor 

 

Ankesa është e bazuar. 

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. 

 

Meritat e ankesës dhe vlerësimi i Kolegjit të Apelit 

Kolegji i Apelit gjeti se aktgjykimi i ankimuar i Kolegjit të Specializuar nuk është i saktë në 

rezultat dhe në arsyetimin ligjor, andaj duhet të anulohet dhe lënda të kthehet në rigjykim në 

shkallë të parë të DHPGJSK-së.  
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Kolegji i Apelit vërejti se në rastin konkret nuk kemi të bëjmë me parashkrim të kërkesës, pasi 

që AKM si administratore e kësaj NSH-je, më 09 mars 2004 i kishte informuar punëtorët se 

kompensimi i pagave të papaguara do të ndodhte gjatë nisjes së fazës së likuidimit të NSH-së. 

Në këtë rast konkret, më e drejtë do të ishte që ankesa të hidhej si e pa pranueshme për shkak 

se dy ankueset në këtë procedurë nuk kanë dëshmuar se janë pasardhës ligjor të 

bashkëshortëve të tyre me asnjë provë materiale. 

 

Kolegji i Apelit gjeti se procedura e likuidimit kishte filluar më 28 prill 2011, gjersa kërkesat e 

punëtorëve u parashtrua menjëherë në prill dhe maj 2011, andaj nuk bëhet fjalë për parashkrim 

të kërkesave siç ka konstatuar AL i AKP-së dhe Kolegji i Specializuar. Punëtorët ishin në pritjet 

të fillimit të likuidimit, sepse ashtu ishin udhëzuar me njoftimin për ndërprerje të marrdhënies së 

punës nga AKM më 09 mars 2004, se kërkesat e tyre mund t’i paraqesin tek AL menjëherë pasi 

të fillon procesi i likuidimit. Kolegji i Specializuar nuk e ka vlerësuar në mënyrë të drejtë 

parashkrimin, sepse kërkesat e tilla janë konfirmuar nga NSH-ja dhe AKM-ja, duke e përcaktuar 

edhe institucionin dhe kohën se kur mund të paraqiten ato kërkesa. Deri në këtë fazë punëtorët 

nuk kanë pasur se ku t’i drejtojnë kërkesat e tyre.   

 

Kolegji i Apelit vëren se në dosje të lëndës ishte njoftimi  i AKM-së i datës 09  mars 2004, i cili i 

ishte dorëzuar paditësve. Përmes këtë njoftimi ishin informuar paditësit se marrëdhënia e 

punës, do të u ndërpritet më 09 mars 2004, si rezultat i aprovimit të kontratës së shitjes së 

aseteve të NSH-së. Përmes këtij njoftimi paditësit ishin informuar, se pagat e papaguara dhe 

çdo kërkesë tjetër, që rezulton sipas kontratës së punësimit me punëdhënësin, do të mbeten 

përgjegjësi e punëdhënësit, kërkesat  e tilla do të shqyrtohen, sipas procedurave të likuidimit 

dhe se ata do të kontaktohen kur të fillojnë këto procedura. Përmes këtij njoftimi NSH, ishte 

obliguar, pasi që vet paraprakisht ishte zotuar në përmbushjen e obligimit finansiar, që të 

përmbush këtë prestim finansiar ndaj paditësve/ankuesve kur të fillojë procesi i likuidimit të 

NSH-së.   

 

Nga arsyet e sipërcekura, ankesa e paditësve aprovohet si e bazuar, anulohet aktgjykimi i 

ankimuar dhe lënda dërgohet në rigjykim në shkallë të parë të DHPGJSK-së. Shkalla e parë e 

DHPGJSK-së në rastin në fjalë udhëzohet që gjatë procedurës së rigjykimit të kërkojë nga 

paditësit, të sigurohet njoftimi i AL-AKP-së për të gjithë paditësit, sepse në dosje të lëndës është 

vetëm njoftimi për një paditës, duhet të kërkohet aktvendimi i trashëgimisë për paditësit e 

vdekur, në mënyrë që të sigurohet legjitimiteti aktiv në këtë procedurë kontestimore, sepse në 
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emër dhe llogari të bashkëshortëve të ndjerë, rimbursimin finansiar të pagave të papaguara e 

kërkojnë bashkëshortet e tyre. Kërkohet gjithashtu të sigurohet lartësia e pagës mujore në 

mënyrë që të krahasohet kërkesa e tyre totale me lartësinë e pagës mujore.  

  

 Për këto arsye, është vendosur si në dispozitiv të këtij aktvendimi.  

 

Taksat gjyqësore: 

 

Pasi që taksa gjyqësore tashmë është paguar nga ankuesit për parashtrimin e ankesës, ata nuk 

ngarkohen me taksë shtesë. 

 

Vendosur nga Kolegji i Apelit i DHPGJS-së, më 22 tetor 2020. 

 

Ilmi Bajrami, gjyqtari kryesues   ____________________        
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