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    REPUBLIKA E KOSOVËS  

         GJYKATA SUPREME E KOSOVËS  

DHOMA E POSAÇME E GJYKATËS SUPREME TË KOSOVËS PËR ÇËSHTJE  

            NË LIDHJE ME AGJENCINË KOSOVARE TË PRIVATIZIMIT 

 

 

C-II-15- 0306 – C0001   

 

 

Paditës: H U Gjilan të cilin e përfaqëson av.  E H  nga Gjilani   

 

Kundër 

 

Të paditurës:  NSH , K ’’  në Gjilan ,  

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

Kosovare të Privatizimit (Dhoma e Posaçme), gjyqtari Hasim Sogojeva, me  12 Tetor  2020, 

lëshon këtë: 

 

A K T V E N D I M  

 

 

I. Dhoma e Posaçme e Gjykatës Supreme të Kosovës shpallet, jo kompetente për të 

vendosur, sipas padisë së paditësit në lidhje me anulimin e vendimit për ndërprerje 

të marrëdhënies së punës.  

II. Padia dhe shkresat e lëndës, ti dërgohen në vendosje Gjykatës Themelore në 

Gjilan , si kompetente në pikëpamje lëndore  për të vendosur  .  

 

 

Rrethanat Faktike dhe Procedurale 

 

 

Me 02.03. 1992, paditësi ka ushtruar padi kundër të paditurit në Gjykatën Komunale në 

Gjilan për anulimin e vendimit të paditurës,  nr. 165, dt. 03.02.1992 për ndërprerje të 

marrëdhënies së punës.  

Gjykata Komunale në Gjilan, me Aktgjykimin C. nr. 267/96, dt. 01.10.1996, e kishte refuzuar 

kërkesëpadinë e paditësit në lidhje me anulimin e Vendimit të paditurit nr. 165, dt. 

03.02.1992.   

Gjykata e Qarkut në Gjilan,  me Aktvendimin AC  nr. 130/97, dt. 19.09.1997, kishte aprovuar 

ankesën e paditësit dhe kishte prishur Aktgjykimin e Gjykatës Komunale në Gjilan C. nr. 

267/1996, dt. 01.10.1996.  
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Gjykata Themelore në Gjilan,  me Aktvendimin C. nr. 197/13, dt. 30.04.2015, ishte shpallur 

jo kompetente në pikëpamje lëndore dhe padinë ja ka dërguar Dhomës së Posaçme të 

Gjykatës Supreme të Kosovës.  

Më dt. 28.09.2020, AKP- ja , me parashtresë drejtuar kësaj Gjykate është deklaruar se bazuar 

në Ligjin nr. 03/L- 87, për Ndërmarrjet Publike , si dhe në qëndrimin e Kolegjit të Apelit të 

DHPGJSK  dhënë me Aktvendimin AC – I-17- 0642, është konstatuar    se N  ,, K ’’   

largohen   nga kompetenca dhe autoriteti i AKP-së . 

Po ashtu edhe me Vendimin Ref  BD -120/21,  të Bordit të Drejtorëve  të AKP-së,  në pikën 

një N ,, K’’ largohen nga kompetenca dhe autoriteti administrativ i AKP-së, provohet se NSH 

,, K ( K) ’’ Gjilan nuk është në administrimin e AKP-së  

 

Arsyetimi ligjor 

 

Dhoma e Posaçme e Gjykatës Supreme të Kosovës nuk është me kompetencë lëndore për të 

vendosur në lidhje me padinë e paditësit, kundër të paditurit  .   

 

Dhoma e Posaçme e Gjykatës Supreme të Kosovës, ka juridiksion për të vendosur në bazë të 

nenit 5  të Ligjit nr. 06/L-086 Për DHPGJSK Për  Agjencinë Kosovare të Privatizimit për 

Ndërmarrjet apo Korporatat të cilat i nënshtrohen autoritetit administrativ të AKP-së . 

Me nxjerrjen e Ligjit nr. 03/L- 087, mbi Ndërmarrjet Publike , i ndryshuar me Ligjin nr. 

04/L_ 111, të dt. 20.04.2012, kompetenca për vendosjen e padive ndaj subjekteve të 

Ndërmarrjeve Publike, kalon në Gjykatat e rregullta . 

Në rastin konkret i padituri Ndërmarrja ,, K ’’ që gjatë periudhës 1991-1999 është quajtur ,, 

Kosmetprevoz ’’ me Ligjin nr.03/L-087, dhe me Vendimin e Bordit të Agjencisë Kosovare të 

Privatizimit  Ref BD -120/21, dt. 31 korrik 2019  nuk është më nën administrimin e AKP-së  .   

Një qëndrim juridik  të tillë  e  ka edhe Kolegji i Apelit i DHPGJSK , sipas rastit  AC- I-17- 

0624- A0001. 

Meqenëse DHPGJSK nuk ka kompetencë lëndore për rastin konkret, u vendos që padia ti 

dërgohet Gjykatës Themelore në Gjilan.    

Për këtë arsye u vendos si në dispozitiv . 

 

Këshillë Juridike: 

 

Kundër këtij aktvendimi  mund të parashtrohet ankesë,  me shkrim në Kolegjin e Apelit të 

Dhomës së Posaçme brenda 15 ditësh, nga pranimi i këtij aktvendimi. 

 

 

Hasim Sogojeva 

Gjyqtar  
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