
 

C-IV-13-2319 

                                                                                                

     Parashtruesi  i  Ankesës                                                                                   

A. T,  Prizren 

 

Kundër 

                                                                                                           Pala kundërshtare 

 

Agjencia Kosovare e Privatizimit – AKP  (N.SH. “D” në Likuidim),  Rr. “Agim Ramadani” 

nr. 23, Prishtinë. 

 

 

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

Kosovare të Privatizimit (DHPGJS), sipas gjyqtarit Gazmend Sylaj me 14 shtator 2020, lëshon 

këtë: 

 

A K T V E N D I M 

  1.  Kërkesa për rishikim të vendimit aprovohet si e bazuar. 

  2.  Shfuqizohet aktvendimi i Autoritetit të Likuidimit PRZ038-0027 i datës 9 shtator  

       2013. 

  3. Obligohet Autoriteti i Likuidimit që ta rishqyrtoj kërkesën kreditore të   

      parashtruesit të kërkesës.  

 4.  Nuk caktohen shpenzime gjyqësore.   

 

Rrethanat faktike dhe procedurale 

Me 14 tetor 2013, ankuesi parashtroj kërkesë për rishqyrtimin e Vendimit të Autoritetit të 

Likuidimit ( në tekstin e mëposhtëm AL )  PRZ038-0027 i datës 09 shtator 2013, (në tekstin e 

mëposhtëm Vendimi), me të cilin i është refuzuar si e pa vlefshme kërkesa për kompensim e 

tri pagave të papaguara në shumë prej 882.36 (tetë tetë dy tre gjashtë) Euro nga N.SH. “D” (në 

Likuidim).   

 

Ankuesi, ndër të tjerash pohon se, AL me rastin e shqyrtimit të kërkesës kreditore, gabimisht 

ka aplikuar dispozitat ligjore, si ajo të Ligjit për punën e bashkuar (LPB) dhe Ligjit për AKP 

(shtojca e ligjit), dhe se AKP nuk ka marr në konsiderim dhe nuk ka aplikuar dispozitat e 

ligjeve, si ato për likuidimin dhe riorganizimin e personave juridik në falimentim, Rregulloren 

e UNMIK-ut mbi shoqëritë tregtare, Ligjin e punës dhe Ligjin mbi marrëdhëniet e detyrimeve. 

 

 

 

REPUBLIKA E KOSOVËS 
REPUBLIKA KOSOVA – REPUBLIC OF KOSOVO 

GJYKATA SUPREME E KOSOVËS 
VRHOVNI SUD KOSOVA – SUPREME COURT OF KOSOVO 
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Nga gjitha arsyet kërkon nga gjykata marrjen e një vendimi të drejtë me rastin e shqyrtimit të 

kërkesës-ankesës. 

 

Kërkesës i janë bashkangjitur: 

- Kopja e kërkesës kreditore, e datës 8 korrik 2013. 

- Kopja e Vendimit. 

- Kopja e Njoftimit lëshuar nga ana e Agjencionit Kosovar të Mirëbesimit (AKM), e 

datës 11 korrik 2007. Sipas këtij njoftimi shihet se ankuesi i është ndërprerë mardhënia 

e punës duke filluar nga data e lëshimit, si rezultat i shitjes përmes tenderit dhe se pagat 

– shumat e papaguara do të mbesin përgjegjësi e punëdhënësit ( në tekstin e 

mëtutjeshëm NJOFTIMI). 

- Kopja  e Aktvendimit, e datës 1 gusht 2000, mbi caktimin e punëtorit për kryerjen e 

punëve dhe detyrave të punës. 

- Kopjet e listës së pagave të punëtorëve të NSH, për periudhën janar gjer qershor 2007, 

i cili përmban edhe emrin e ankuesit (nr. rendor 2). 

- Kopja e listës së punëtorëve së NSH, drejtuar AKM, i cili përmban emrin e ankuesit 

(nr. rendor 3). 

- Kopja e vërtetimit, lëshuar nga NSH., e datës 10 korrik 2007, në të cilin thuhet se 

ankuesi ka punuar pranë NSH gjer me 11 korrik 2007. 

- Kopja e Librezës së punës, për ankuesin. 

- Kopja e Vendimit të AL, PRZ041-0151 i datës 25 shtator 2013, për Asim Sinik. 

 

Me 20 shkurt 2014, gjykata lëshoj një urdhër për ankuesin nga i cili u kërkua që të parashtroj 

kopjen e autorizimit për përfaqësuesin e tij ligjor i cili duhet të jetë anëtar i Odës së Avokatëve 

dhe përkthimin në gjuhën Angleze të ankesës dhe parashtresave mbështetëse. 

 

Bazuar në urdhrin e lartcekur, me 13 mars 2013, ankuesi parashtroj një parashtresë me të cilin 

kërkoj ndihmë në përkthim. Parashtresës i janë bashkangjitur dokumentacioni mbështetës. 

 

Bazuar në urdhrin e gjykatës, ankuesi parashtroj formën e kërkuar mbi ndihmën në përkthim 

dhe lirim nga pagesa e taksave gjyqësore. 

 

Bazuar në urdhrin e gjykatës, AKP me 11 korrik 2014, parashtroj mbrojtjen.  

 

AKP pohon se kërkesa është e pabazuar. AKP kërkesën kreditore të ankuesit e konsideron si 

të parashkruar. AKP gjithë vendimin e saj e mbështet në dispozitat e Shtojcës së Ligjit mbi 

AKP, lidhur me aplikimin e dispozitave ligjore të Ligjit për punën e bashkuar - LBP. Nga të 

gjitha arsyet propozoj që kërkesa të hedhet si e papranueshme ose refuzohet si e pabazuar dhe 

vendimi i atakuar të vërtetohet. 

 

 Mbrojtja e AKP ju dorëzua ankuesit me 4 gusht 2014. 

 

Nuk u parashtrua përgjigje. 

 

Arsyetimi ligjor 

Kërkesa për rishikim të vendimit konsiderohet e bazuar. 

 

Në bazë të Nenit 76.3 të Ligjit mbi DHPGJS, lidhur me Nenin 398 të Ligjit mbi Procedurën 

Kontestimore, gjykata konstaton se faktet relevante janë jokontestuese dhe merr këtë 

Aktvendim pa caktuar seancë.  
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Bazuar në nenin 40 të SHTOJCËS së Ligjit për AKP, mbi prioritet e kërkesave dhe interesave, 

paragrafi 1.6. pika 1.6.1 dhe 1.6.2 parasheh, bazueshmërinë, e kërkesave për dëmshpërblim si 

rezultat nga ndërprerja e parakohshme të kontratës të sjella nga punonjësit të cilat janë pushuar 

nga puna si rrjedhojë e Vendimit për Likuidim të ndërmarrjes, apo në lidhje me veprimin e 

ndërmarrë nga Agjencia sipas nenit 6.1 apo 6.2 të Ligjit për AKP-në. 

 

Nga dispozita e lartcekur punëtori gëzon të drejtën në dëmshpërblim nëse: 

 

a. Kontrata mbi punën i është ndërprerë para afatit të përfundimit, të saj; 

b. Pushimi nga puna ka ardhur si pasojë i Vendimit të AL, dhe 

c. Ndonjë veprim nga Agjencia, lidhur me administrimin e ndërmarrjes, shitjes, likuidimit 

etj. 

 

Ankuesit i është ndërprerë si rezultat i shitjes – privatizimit të NSH, dhe si rezultati i Vendimit 

të AKM mbi shitjen – privatizimin e NSH. 

 

Ankuesi me 11 korrik 2007, ka pranuar njoftimin, nga AKM, paraardhësja ligjore e AKP, dhe 

me këtë njoftim është informuar si në vijim, citat: 

 

a. Si pasojë e shitjes së aseteve të NSH ky njoftim është njoftim zyrtar se punësimi juaj 

përfundon menjëherë (marrëdhënia e punës i ndërprerë me veprim të Agjencisë), dhe 

 

b. Shumat – pagat e papaguara që u janë borxh do të shqyrtohen sipas procedurave të 

likuidimit ( pranim i borxhit). 

 

Ky fakt tregon se AKP përmes organeve të saj e kanë njoftuar ankuesin mbi  ndërprerjen e 

marrëdhënies së punës, fakt  ky i pamohueshëm që AKP merr dhe pranon obligimet monetare 

ndaj ankuesit dhe fakti tjetër që obligimet do të trajtohen sipas procedurave të likuidimit. 

 

AKP në përgjigjen e saj ndaj rastit të ngjashëm, tani, pohon se, ndër të tjerash: “parashtruesi 

nuk ka ndërmarr ndonjë hap ligjor për të ndërprerë afatin e parashkrimit”.  AKP i referohet 

nenit 608 paragrafi 1 pika 1 të Ligjit për punën e bashkuar - LPB ( gazeta zyrtare e RSFJ 53/76).  

 

Këtë konkludim të AKP, gjykata e konsideron si aplikim të gabuar të dispozitave ligjore, nga 

arsyet si në vijim. 

 

Në vazhdim të nenit  608 në paragrafin 2 të LPB thuhet: 

 

“Në parashkrimin e kërkesave sipas pikës 1 të këtij neni në mënyrë të ngjashme aplikohen 

rregullat e përgjithshme mbi parashkrimin e kërkesave, në rastet kur ato kërkesa parashkruhen 

për tri vite”.  

 

Së pari, duke u nisur mbi parimet e përgjithshme mbi parashkrimin të aplikuara dhe referuar 

sipas Ligjit mbi marrëdhëniet e detyrimeve  (gazeta zyrtare  RSFJ nr. 29/78 me plotësime dhe 

ndryshime 39/85, 45/89, 31/93), dhe duke konsideruar se kërkesa është e natyrës kreditore, në 

nenin 366 paragrafi 1 thuhet, citat:  

 

“Njohja me shkrim i detyrimit të parashkruar konsiderohet si heqje dorë nga parashkrimi” 

 

Mëtutje sipas nenit 370, të po të njëjtit ligj, thuhet:  
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“ Rregullat për parashkrimin nuk zbatohen në rastet kur me ligj janë caktuar afatet brenda të 

cilave duhet të paraqitet padia ose të kryhet një veprim, nën kërcënim të humbjes së të 

drejtave”. 

 

Dispozitat e lartcekura të LMD, ishin në aplikim në kohën e marrjes së njoftimit. 

 

Dispozita identike parashihen edhe sipas Ligjit të Kosovës (nr. 04/L-077) për marrëdhëniet e 

detyrimeve (neni 347 dhe 351), dispozita ligjore këto, në aplikim në kohën e marrjes së 

Vendimit të AKP. 

 

Sipas dispozitave të lartcekura AKP me vet faktin e njoftimit me shkrim ndaj ankuesit për 

obligime nga marrëdhënia e punës konsiderohet se ka hekur dorë nga parashkrimi.  

 

Mëtutje,  rregullat  për parashkrim nuk mund të zbatohen sepse veprimi i vetëm i ankuesit, në 

rastin konkret, ishte kërkesa drejtuar pranë Komitetit të Likuidimit e që afatet dhe procedura e 

likuidimit rregullohet me ligj të veçantë e në këtë rast me Ligjin për AKP (shtojca e ligjit) dhe 

se përfundimisht afatet rrjedhin nga momenti i njoftimit së procedurës së likuidimit. 

 

 

Së dyti, duke u bazuar në nenin 370 të LMD Jugosllav, respektivisht nenit 351 të LMD të 

Kosovës, Ligji për AKP – shtojca e saj, rregullon procedurën e likuidimit të një NSH si 

procedurën dhe mënyrën e likuidimit si dhe përmbushjen e obligimeve ndaj kreditorëve 

eventual, afatet e parashtrimit të kërkesave etj.  

 

Si ilustrim, të lartcekurës, shih nenin 10 të Shtojcës së Ligjit për AKP ku parashihet se çdo 

procedurë eventuale, gjyqësore, administrative etj, ndaj një NSH e cila tani më ka hyrë në 

proces të Likuidimit, duhet të ndërpritet.  

 

Përfundimisht procedura e likuidimit të një NSH, bazuar në dispozitat ligjore në fuqi,  është e 

vetmja mënyrë proceduralo - ligjore lidhur me përmbushjen e obligimeve kreditore, si ndaj 

punëtorëve e po ashtu edhe ndaj kreditorëve tjerë potencial (lex specialis).  

 

Asnjë punëtor apo kreditor potencial, nuk mund ti realizoj të drejtat e tyre kreditore ndaj një 

NSH, pa hapjen e procedurës së likuidimit nga ana e AKP, dhe referenca si ajo se parashtruesi 

nuk ka iniciuar rast ligjor, konsiderohet i papranueshëm.  

 

AKP obligohet që në rastin konkret lidhur me kërkesën kreditore të ankuesit të vendos në 

merita e jo edhe ta refuzoj si të pavlefshme për shkak të parashkrimit. 

 

Në bazë të nenit 74 paragrafi 4 të Ligjit për DHPGJS u vendos si në dispozitiv të këtij 

Aktvendimi. 

 

Shpenzimet Gjyqësore 

Në bazë të Nenit 13, paragrafi 13.3 i Udhëzimit Administrativ nr. 01/2017 për Unifikimin e 

Taksave Gjyqësore, në këtë lëndë ankuesi lirohet nga pagesa e taksës gjyqësore. 

 

 Në pajtim me nenin 62 të Ligjit për DHPGJS palët i bartin vetë shpenzimet gjyqësore. 

 

 Andaj u vendos si në dispozitiv.  

 

Këshillë juridike: 
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Kundër këtij aktvendimi mund të parashtrohet ankesë me shkrim në Kolegjin e Apelit të 

DHPGJS brenda 15 ditëve nga pranimi i këtij aktvendimi. Ankesa duhet të dorëzohet në bazë 

të nenit 9.6 të Ligjit për DHPGJS. 

 

 

 

_____________________ 

Gazmend Sylaj, Gjyqtar 


