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                                                                                              AC-I-18-0420-A0001 

Në çështjen kontestimore të:                                                          

M L, nga H E, i përfaqësuar nga av B I, nga Prishtina,                       

Paditësi/ankuesi 

Kundër 

NSH “Sh”, e përfaqësuar nga Agjencia Kosovare e Privatizimit ( AKP) , rr. “Agim Ramadani” nr. 

23, Prishtinë. 

                                                                                                                 E paditura 

Kolegji i Apelit i Dhomës së Posaçme e 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 paditësit/ankuesit,  të 

ushtruar ndaj Aktgjykimit të gjyqtarit të vetëm me kompetenca të deleguara të Kolegjit të 

Specializuar C-IV.-16-0221 të datës 11 qershor 2018, pas seancës vendimmarrëse të mbajtur më 

22 tetor 2020, lëshon këtë: 

                               

A K T GJ Y K I M 

 

1. Ankesa e paditësit refuzohet si e pabazuar. 

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

të Specializuar të  DHPGJSK-së C-IV.-16-0221 i datës 11 qershor 2018.  

3. Nuk caktohen taksa gjyqësorë 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 07 prill 2014, paditësi/ankuesi kishte parashtruar padi në DHPGJSK me të cilën kërkon që 

kompensimi monetar për dëmin shëndetësor në shumën prej 13.682,92 euro. Kjo padi ishte 

parashtruar pas përgjigjes së AKP-së nr. 1591/09/15 FPSH të datës 23 shtator 2015. AKP i 

drejtohet përfaqësuesit të paditësit se për 61 këresat që ky përfaqësues i ka listuar së bashku me 

letrën dërguar AKP-së, nuk ka kërkesa të parashtruara dhe si rrjedhojë nuk mund të shqyrtohen, 

pasi që nuk plotësohen kriteret që i jep Ligji mbi AKP-në. Sipas kësaj përgjigje, këto kërkesa janë 

dorëzuar jashtë afatit dhe nuk mund të trajtohen nga Autoriteti i Likuidimit të AKP-së(AL i AKP-

së). Sipas paditësit, asnjë afat dhe kërkesa kreditore nuk është i zbatueshëm, sepse likuidimi i 

NSH-së ka qenë një likuidim vullnetar, bazuar në nenin 9.1 të Ligjit mbi AKP-në dhe si i tillë, 

dispozitast e nenit 43.3(d) dhe € të Rregullorres së UNMIK-ut 2005/48, nuk ishin të aplikueshme.  

 

Në përgjigjen e saj ndaj padisë AKP ka bërë të ditur se të gjitha kërkesat e 61 punëtorëve të 

parashtruara para AL të AKP-së janë parashtruar pas afatit të caktuar nga ligji, edhe pse ishin 

njoftuar me rregull lidhur me afatin për parashtrimin e kërkesave të tyre tek AL i AKP-së. Sipas 

AKP-së, paditësi ka pranuar në padi se tashmë kërkesa e tij për kompensimin e dëmit 

shëndetësor në vlerën prej 702,00 eurosh, është aprovuar nga e paditura në process të likuidimit    

 

Më 11 qershor 2018 gjyqtari i vetëm me kompetenca të deleguara i Kolegji i Specializuar të 

DHPGJSK-së kishte marrë Aktgjykimin C-IV.-16-0221 me të cilin padia ishte refuzuar si e 

pabazuar.  

Gjykata konstatoi se nuk është i bazuar argumenti i paditësit se nuk ka pasur afat ligjor sepse 

likuidimi i NSH-së është vullnetar, sepse Rregullorja e UNMIK-ut mbi Shoqëritë Tregtare 2001/6 

në nenin 39 paragrafi 6 ka përshkruar këresat e kredotorëve jo si afat fiks, por në diskrecionin e 

Autoritetit të Likuidimit që ishte i obliguar publikimin në gazeta me qarkullim të përgjithshëm, e që 

përcakton afatin prej 30 ditësh, duke përcaktuar edhe formatin e shpalljes në gazetë, por edhe 

mënyrën se si mund t’i paraqesin kreditorët kërkesat e tyre. Sipas arsyetimit të dhënë, afati për 

paraqitjen e kërkesave është me rëndësi të madhe për efikasitetin e çdo procedure të likuidimit, 

sepse në mungesë të afatit, procedura nuk mund të vazhdoj tutje, nuk mund të vendoset një 

tabelë definitive e borxheve dhe AL i AKP-së nuk mund të merr parasysh një radhë të përparësisë 

ndërmjet kreditorëve para se t’i kryej pagesat sepse në çdo moment në të ardhmen mund të 

paraqitet një kreditor i ranguar më mirë. Në rastin konkret paditësi e ka parashtruar kërkesën e tij 

më 7 shtator 2015 me argumentin se pala nuk e ka ditur për fillimin e procesit të likuidimit. Ky 

argument nuk është i pranueshëm për gjykatën, sepse ky argument kundërshtohet nga fakti se 
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ai ka parashtruar dy këresa, njëra para gushtit 2013, e cila tashmë është aprovuar nga e padtira 

dhe kërkesa që aktualisht gjendet në gjykim në Dhomën e Posaçme. 

Kërkesa aktuale është parashtruar me një vonesë prej më shumë se dy vitesh para AL të AKP-

së, andaj padia e parashtruar në gjykatë është e pa bazuar.  

 

Më 29 qershor 2018 ankuesi kishte parashtruar ankesë kundër këtij aktgjykimi për shkak të 

zbatimit të gabuar të të drejtës materiale. Ankuesi thkeson se AKP e ka ditur se shumë punëtorë 

që kanë punuar në këtë fabrikë kanë qenë të dëmtuar për shkak të ekspozimit me azbest dhe 

rrjedhimisht e ka ditur se këta punëtorë kënë kërkesa valide për zhdëmtim. AL i AKP-së u’a ka 

njohur të drejtën në zhdëmtim të gjithë punëtorëve që kanë parashtruar këresat e tyre brenda 

afatit për paraqitjen e kërkesave. Kërkesa e paditësit në gjykatë për ta konsideruar këtë kërkesë 

si të afatshme arsyetohet me faktin se AKP e ka ditur për ekzistimin e këtyre kërkesave dhe është 

dashur që personalisht t’i njoftoj paditësit për fillimin e likuidimit. Konform Rregullores së UNMIK-

ut 2005/48 është e qartë se njoftimi personalisht i kreditorëve është rregull, ndërsa njoftimi përmes 

gazetave është përjashtim. Për këto arsye ankuesi pretendon se njoftimi për kreditorin nuk është 

bërë në bazë të ligjit dhe si pasojë nuk ka filluar të rrjedh afati. Ankuesi ka propozuar që të 

aprovohet ankesa, të ndryshohet aktgjykimi dhe të aprovohet kërkesëpadia dhe të obligohet AKP 

që të paguaj shpenzimet e procedurës dhe ato të përfaqësimit në përputhje me tarifën e Odës së 

Avokatëve të Kosovës(OAK) në shumën prej 624 eurosh. 

 

Më 19 tetor 2020 Kolegji i Apelit këtë ankesë ia ka dërguar AKP-së për përgjigje. Në përgjigjen e 

saj të datës 23 tetor 2020 AKP i kundërshton pretendimet ankimore të ankuesit dhe propozon që 

ankesa të refuzohet si e pabazuar dhe të vërtetohet aktgjykimi i ankimuar si i drejtë dhe i bazuar 

në ligj.  

 

Arsyetimi ligjor 

 

Ankesa është 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. 

 

Kolegji i Specializuar e kishte refuzuar si të pabazuar padinë e paditësit për shkak se paditësi 

kërkesën e tij para AL të AKP-së e kishte dorëzuar më shumë se dy vjet me vonesë. 
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Paditësi pretendon se AKP e ka ditur se shumë punëtorë të cilët ishin të ekspozuar materjeve të 

rrezikshme për shëndetin e tyre në vendin e tyre të punës. Ajo është dashur që personalisht ta 

njoftoj kreditorin për fillimin e procedurës së likuidimit, sepse në bazë të Rregullores së UNMIK-

ut 2005/48, sepse njoftimi personalisht i kreditorëve është rregull, ndërsa njoftimi përmes 

gazetave është përjashtim.  

  

Kolegji i Apelit, pasi që shqyrtoi pretendimet ankimore në ankesë, argumentet e parashtruara, 

aktgjykimin e ankimuar dhe të gjitha provat në shkresat e lëndës, erdhi në përfundim se ankesa 

është e pabazuar. 

Kolegji i Apelit pajtohet në tërësi me gjetjet dhe konstatimet e Kolegjit të Specializuar lidhur me 

këtë padi për kompensimin për dëmin shëndetësor. 

Kolegji i Apelit gjeti se edhe vetë paditësi e ka pranuar se është kompensuar nga AL i AKP-së në 

procesin e likuidimit për kërkesën e parashtyruar me kohë, në shumën prej 702,00 euro për çdo 

vit pune, për shkak të dëmit shëndetësor. 

Paditësi e pranon edhe vetë se janë zhdëmtuar të gjithë punëtorët që i kanë parashtruar kërkesat 

e tyre në afatin e paraparë, andaj nuk mund të pranohen standarde të dyfishta për një proces të 

njëjtë dhe nën kushte ligjore të njëjta.  

Kolegji i Apelit ka shqyrtuar edhe kërkesën e paditësit për kompensimin e shpenzimeve 

gjyqësore. Në bazë të nenit 452 paragrafi 1 të LPK-së, pala paditëse që e ka humbur këtë kontest 

obligohet që palës tjetër t’ia paguaj shpenzimet procedurale. Meqenëse pala tjetër nuk ka kërkuar 

kompensimin e këtyre shpenzimeve, konform nenit 450 të LPK-së, secila palë vetë i bartë 

shpenzimet që i ka shkaktuar me veprimet e veta procedurale.  

Për këto arsye, ankesa e paditësit refuzohet si e pabazuar dhe rrjedhimisht vërtetohet aktgjykimi 

i ankimuar si i drejtë dhe i bazuar në ligj. 

 

Me sa u tha më lërtë, është vendosur si në dispozitiv të këtij aktgjykimi. 

 

Taksat gjyqësore: 

Pasi që, paditësi/ankuesi, paraprakisht kishte paguar taksën gjyqësore, Kolegji i Apelit vendosi 

që të mos e ngarkoj me taksë shtesë në këtë procedurë ankimore.  

 

Vendosur nga Kolegji i Apelit më, 22 tetor 2020. 

 

Ilmi Bajrami, gjyqtari kryesues  __________________      



5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


