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                                                                                                      AC-I-18-0448- A0001 

Në çështjen kontestimore të, 

N H , i  përfaqësuar nga av B I Prishtinë. 
                                             Paditësi/ankuesi 

Kundër           

Agjencisë Kosovare të Privatizimit (AKP),   rr. “Agim Ramadani” nr. 23, Prishtinë. 

             E paditura 

   

Kolegji i Apelit të Dhomës së Posaçme të Gjykarës Supreme të Kosovës, për çështjet që 

lidhen me Agjencinë Kosovare të Privatizimit (DHPGJS), në përbërje të Ilmi Bajrami,gjyqtar 

kryesues, Sabri Halili dhe Mr.sc Sahit Sylejmani gjyqtarë, duke vendosur lidhur me ankesën  e 

parashtruar nga paditësi kundër Aktgjykimit të Kolegjit të Specializuar të DHPGJS C-IV-16-

0222, të datës 17 korrik 2018, pas seancës vendimmarrëse të mbajtur më  15 tetor 2020, e 

lëshon këtë: 

 

A K T G J Y K I M 

 

1. Ankesa e paditësit refuzohet si e pa bazuar.  

2. Vërtetohet Aktgjykimi i Kolegjit të Specializuar të DHPGJS C-IV-16-0222, i datës 

17 korrik 2018. 

3. Nuk caktohen taksa gjyqësore në 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 ka paraqitur një ankesë në Dhomën e Posaçme të Gjykatës 

Supreme të Kosovës kundër vendimit të Autoritetit të Likuidimit të AKP-së(AL të AKP-së), 

1591/09/15 FPSH të datës 23 shtator 2015, ku kërkesa e tij për përmbushjen e kompensimit 

monetar, për shkak të lëndimit në vend të punës në vlerë prej 51,217.12 ishte refuzuar. 

Paditësi në arsyetimin e tij theksoi se asnjë afat për kërkesa kreditore nuk është i zbatueshëm, 

sepse likuidimi i NSH-së ka qenë një likuidim vullnetar, bazuar në nenin 9.1 të Ligjit për AKP-

në, dhe si i tillë dispozitat e nenit 43.3 (d), dhe (e), të Rregullores së UNMIK-ut nr.2005/48 nuk 

janë të aplikueshme. Paditësi kërkoi nga Dhoma e Posaçme që ta konsideroj kërkesën e tij si 

të bazuar, ta anuloj vendimin e kundërshtuar dhe t’ia njeh të drejtën për kompensim monetar, 

për shkak të sëmundjes së shkaktuar në vendin e tij të punës në NSH.  

E paditura –AL i AKP-së në përgjigjen e saj ndaj kësaj ankese thekson se të gjitha kërkesat e 

punëtorëve (lista prej 61 punëtorëve), përkitazi me kompensim monetar nga AL i AKP-së, janë 

të parashkruara, pasi që të gjithë këta punëtorë janë njoftuar me rregull mbi mundësin e 

paraqitjes së kërkesave e kreditore të tyre ndaj NSH-së, por paditësi kërkesën aktuale e ka 

parashtruar shumë  kohë pas afatit të përcaktuar 

 

Më 17 korrik 2018, Kolegji i Specializuar i DHPGJSK-së me Aktgjykimin C-IV-16-0222, e 

kishte refuzuar ankesën e paditësit si të pa bazuar. Kolegji i Specializuar kishte vërejtur se 

Rregullorja e UNMIK-ut nr. 2002/12 mbi AKP-në, kapitulli 2, seksioni 9, paragrafi 9.1 i 

Rregullores së UNMIK 2001/16 mbi Organizatat e Biznesit e konfirmon autoritetin e AKM-së 

për zhvillimin e procedurës së likuidimit të NSH-ve, andaj pohimi i paditësit se nuk ka ekzistuar 

afati ligjor, pasi që likuidimi ishte akt vullnetar nga AL i AKP-së, nuk qëndron. Edhe Rregullorja 

e UNMIK-ut mbi Shoqëritë Tregtare 2001/6 neni 39, paragrafi 29.6 i përshkruan kërkesat e 

kreditorëve, jo si afat fiks, por i vendos nën diskrecionin e Komisionit të Likuidimit që  kishte 

për detyrë, publikimin zyrtar nëpër gazeta, për hyrjen në procedurë të likuidimit të NSH-së, gjë 

të cilën AL i AKP-së e kishte bërë. Kreditori kërkesën e tij ia kishte parashtruar tek AL i AKP-

së më 07 shtator 2015, çfarë nënkupton 2 vjet pas afatit të paraparë për paraqitjen e 

kërkesave, ndësra data e fundit ishte qershori 2011.  

 

Më 06 gusht 2018, paditësi/ankuesi parashtroi ankesë kundër këtij aktgjykimi për shkak të 

zbatimit të gabuar të dispozitave procedurale. Ankuesi e kundërshtoi këtë aktgjykim sepse 

sipas tij, të gjitha organet, përfshirë edhe UNMIK-un, ishin të informuar se punëtorët e NSH 

“Sh”, punonin me material të rrezikshëm azbest që krijon materie kancerogjene, dhe se për 

këtë arsye kjo NSH nga ana e UNMIK ishte mbyllur në vitin 2002. Përkitazi me tejkalimin e 
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afatit ligjor për parashtrimin e kërkesës kreditore ndaj NSH, ankuesi thekson se agjencia ishte 

e detyruar ta informoj kreditorin personalisht e jo përmes publikimit zyrtar në gazetë. Në 

vazhdim ankuesi thekson se gjykata vet kishte konstatuar se AL i AKP-së kishte shkelur 

dispozitën e nenit 9.3 pika d) të Ligjit të AKP-së. Ankuesi gjithashtu theksoi se në bazë të Ligjit 

të AKP-së, si dhe Rregullores së UNMIK 2005/48, theksohet se njoftimi personalisht i 

kreditorëve është rregull, gjersa publikimi në gazetë përjashtim, gjë të cilën AL i AKP-së ka 

dështuar ta zbatoj, andaj nuk kemi të bëjmë me parashkrimin e kërkesës kreditore në këtë 

çështje kontestimore. Ankuesi propozoi që duke i vlerësuar provat relevante në këtë ankesë, 

që shkojn në favor të paditësit/ankuesit, të ndryshohet aktgjykimi i ankimuar dhe të aprovohet 

kërkesa e paditësit si e bazuar si dhe të obligohet AKP që ta bëjë kompensimin material në 

shkallën e përcaktuar në padi, si dhe të detyroj agjencinë që të paguajë shpenzimet e 

procedurës kontestimore si dhe të përfaqësimit në përputhje me tarifat e OAK, në vlerë prej 

624 Euro (208 Euro për padi dhe 416 Euro për ankesë). 

 

Më 22 shtator 2020, AKP-ja iu përgjigj ankesës, duke theksuar se argumentet e ankuesit janë 

të pa bazuara dhe aktgjykimi i ankimuar i Kolegjit të Specializuar dhe vendimi i Autoritetit të 

Likuidimit duhet të vërtetohen. Për më tepër, AKP pohoi se argumentet e paditësit/ankuesit në 

ankesë janë asgjë tjetër pos përsëritje e pretendimeve në padi, e nuk kishte asnjë risi që 

kolegji të ndryshonte aktgjykimin e ankimuar, andaj propozon që të refuzohet ankesa si pa 

bazuar dhe të vërtetohet aktgjykimi i ankimuar.   

 

Arsyetimi ligjor 

Ankesa është e pa bazuar. 

Në pajtim të nenit 69.1 të Ligjit të Republikës së Kosovës nr. 06/L-086 mbi Dhomën e 

Posaçme të Gjykatës Supreme të Kosovës, për çështjet që lidhen me Agjencinë Kosovare të 

Privatizimit, Kolegji i Apelit vendosi që të heq dorë nga pjesa gojore e procedurës.  

 

Kolegji i Specializuar e kishte refuzuar ankesën e paditësit si të pa bazuar me arsyen se 

kërkesa ishte parashtruar tek AL i AKP-së më 07 shtator 2015, çfarë nënkupton 2 vjet pas 

afatit të paraparë për paraqitjen e kërkesave.  

Ankuesi në kundërshtimin e këtij aktgjykimi theksoi se në bazë të Ligjit të AKP-së, si dhe 

Rregullores së UNMIK 2005/48, njoftimi personalisht i kreditorëve është rregull, gjersa 
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publikimi në gazetë përjashtim, gjë të cilën AL i AKP-së ka dështuar ta zbatoj, andaj nuk kemi 

të bëjmë me parashkrimin e kërkesës kreditore në këtë çështje kontestimore. 

Kolegji i Apelit pas shqyrtimit të ankesës, aktgjykimit të ankimuar dhe provave të prezantuara 

në këtë lëndë, gjeti se ankesa është e pa bazuar. 

 

Kolegji i Apelit i mbështet të gjitha gjetjet dhe konstatimet e dhëna në aktgjykimin e ankimuar, 

sepse ato janë të bazuara në dispozita ligjore dhe nuk është konstatuar asnjë shkelje ligjore e 

pretenduar nga paditësi. 

AL i AKP-së njofimin për fillimin e procesit të likuidimit e ka bërë për të gjithë punëtorët 

konform ligjit, që do të thotë përmes gazetave ditore. Nuk qëndron pretendimi ankimor se AL i 

AKP-së ka qenë i obliguar që t’i njohtoj kreditorët potencial individualisht, sepse kjo nuk ka 

qenë as në praktikën e deri tashme të AL të AKP-së për asnjë NSH e për asnjë punëtor veç e 

veç. Madje edhe gjykata e shkallës së parë kishte konstatuar se paditësi kishte bërë dy 

kërkesa tek NSH-ja në vitin 2013, e që ishte aprovuar nga e paditura një shumë prej  702.00 

euro, ndërsa kërkesa tjetër ishte parashtruar tek AL i AKP-së, shumë pas afatit, në vitin 2015. 

Edhe kjo dëshmon se paditësi ka qenë në dijeni për rrjedhën e procesit të likuidimit, por nuk 

ka parashtruar kërkesë tjetër të afatshme.  

Kolegji i Apelit konstaton se fati i kërkesave të pa afatshme është se ato nuk merren në 

shqyrtim në meritata e tyre, pasi që do të ishte në kundërshtim me nenin 36 paragrafi 2 pika 4 

e Ligjit të Dhomës së Posaçme, e që ka të bëjë me pranueshmërinë e kërkesës/ankesës.  

 

Bazuar në faktet dhe argumentet e dhëna si më lartë, Kolegji i Apelit e refuzon ankesën si të 

pa bazuar dhe rrjedhimisht e vërteton aktgjykimin e ankimuar si të drejtë dhe të bazuar në ligj. 

 

Andaj, konform nenit 9.10 të LDHPGJSK-së është vendosur si në dispozitiv të këtij aktgjykimi. 

 

Taksa Gjyqësore 

Pasiqë ankuesi tashmë kae paguar taksën gjyqësore në emër të për ankesës së parashtruar, 

ai nuk ngarkohet me taksë shtesë.  

 

Vendosur nga Kolegji i Apelit i DHPGJS, më  15 tetor 2020. 

 

Ilmi Bajrami, Gjyqtari kryesues                     ____________________ 
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