
C-IV-13-0675                                                          

                                                                                   

Paditësi: B M, Vushtrri. 

 

Kundër 

   

E paditura: Agjencia Kosovare e Privatizimit, rruga “Agim Ramadani”, nr. 23, Prishtinë. 

 

 

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

Kosovare të Privatizimit, gjyqtarja Manushe Karaqi, me datë 30 korrik 2020, merr këtë: 

 

A K T G J Y K I M 

 

I. REFUZOHET ankesa si e pabazuar dhe VËRTETOHET vendimi i Autoritetit të 

Likuidimit MIT027-0225 i datës 22 shkurt 2013, si i drejtë dhe i bazuar në ligj. 

II. Secila palë i bartë shpenzimet e veta.  

 

Rrethanat faktike dhe procedurale 

 

Me 13 maj 2013, paditësi - ankuesi dorëzoi në Dhomën e Posaçme, kundërshtim - ankesë 

kundër vendimit nr. MIT027-0225 i datës 22 shkurt 2013, të Autoritetit të Likuidimit në 

Agjencinë Kosovare të Privatizimit (më tej Autoriteti i Likuidimit ose shkurt AL) lidhur me 

NSh “L” në Vushtrri, për shkak vërtetimit të gabuar ose jo të plotë të gjendjes faktike, zbatimit 

të gabuar të së drejtës materiale me propozim që të aprovohet ankesa, të  anulohet vendimi i 

AL, të miratohet kundërshtimi i paditësit, të urdhërohet AL që paditësit për ndërprerje të 

parakohshme të marrëdhënies së punës t’i kompensoj shumën prej 944.00 euro. Në pretendimin 

e mëtejmë njofton se, kërkesën e ka parashtruar brenda afatit dhe e ka diskutuar këtë me AL 

me qëllim që të sigurohet që kërkesa të trajtohet me kohë, por që paditësi nuk ka marrë përgjigje 

për më shumë se 6 vite, dhe përfundimisht e paditura refuzoi kërkesën në arsyetimin se kërkesa 

është dorëzuar jashtë afatit ligjor dhe se AL ka patur parasysh marrëveshjen e punësimit si 

pjesë e privatizimit me Spin off  Special  të NSH “Ll” dhe se paditësi ka vazhduar marrëdhënien 

e punës në N në pajtim me nenin 3 par.1 të marrëveshjes së punësimit, pjesë e privatizimit të 

NSH.   

 

Si provë parashtruesi kundërshtimit - ankesës i ka bashkangjitur: Vendimin e Autoritetit te 

Likuidimit MIT027-0225 i datës 22 shkurt 2013, njoftimin e AKP të datës 22 korrik 2005, 

vendimi i AKP datë 14/05/2013 dhe shkresën MIT027-0001 të datës 13/04/2011 

 

 

 

REPUBLIKA E KOSOVËS 

REPUBLIKA KOSOVA – REPUBLIC OF KOSOVO 

GJYKATA SUPREME E KOSOVËS 

VRHOVNI SUD KOSOVA – SUPREME COURT OF KOSOVO 
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Me 02 gusht 2016, e paditura AKP-ja ka parashtruar mbrojtje / përgjigje në ankesë dhe i 

kundërshton të gjitha pretendimet e parashtruesit të paraqitura në ankesë, duke i konsideruar si 

të pa bazuara në ligj dhe si e tillë të refuzohet dhe se vendimi i AL është i drejtë dhe i bazuar 

në ligj. Më tej në kundërshtimin e saj AKP, njofton se NSH “Ll” ka hyrë në procedurë të 

likuidimit më 16.11.2005, dhe se pas futjes në likuidim të ndërmarrjes AKM kishte shpallur 

njoftimin publik me anë të së cilës ftohen të gjithë kreditorët apo pretendentët kundër 

ndërmarrjes në likuidim që në afat prej 60 dite nga publikimi të parashtrojnë kërkesat e tyre 

kreditore, dhe se parashtruesi kishte parashtruar kërkesën kreditore përmes së cilës kërkonte 

kompensimin e të ardhurave personale në shumë prej 944.00 euro, në emër të shpërblimit për 

shkëputje të parakohshme të kontratës së punës, të cilën kërkesë edhe se të dorëzuar pas afatit, 

AKP - AL ka shqyrtuar dhe vendosur. Kërkesa e paditësit nuk ishte refuzuar për shkaqe të 

papranueshmërisë edhe se paditësi e kishte humbur afatin ligjor për ushtrimin e të drejtave në 

këtë procedurë likuidimi, por që Kërkesa e paditësit është refuzuar për faktin se në kohën kur 

paditësi kishte parashtruar kërkesën e tij në likuidim, ligji i asaj kohe nuk garantonte 

kompensim të dëmshpërblimit për shkak të ndërprerjes së parakohshme të kontratës së punës, 

dhe se paditësi para fillimit të likuidimit të kësaj NSH kishte krijuar marrëdhënie pune me 

kompaninë private, në një aspekt paditësi kishte hequr dorë vullnetarisht nga statusi i tij i të 

qenurit punëtorë i NSH.   

 

Si provë ka bashkangjitur: Njoftimi për Likuidim të publikuar në Gazetën Koha Ditore të datës 

28/12/2005, dhe vendimin MIT027-0225 të datës 22 shkurt 2013. 

 

Gjykata mori në shqyrtim lëndën sipas kundërshtimit të ankuesit - paditësit dhe provat e 

paraqitura, njëashtu edhe kundërshtimet e palës së kundërshtare dhe provat e paraqitura dhe 

nga shkresat e lëndës konstaton si në vijim: 

 

Arsyetimi ligjor: 

 

Në bazë të Nenit 76.3 të Ligjit mbi Dhomën e Posaçme, lidhur me Nenin 399 të Ligjit mbi 

Procedurën Kontestimore, Gjykata konstaton se faktet që përmban ankesa nuk e vërtetojnë 

atë dhe merr këtë Aktgjykim pa caktuar seancë kryesore. 

 

Ankesa refuzohet si e pabazuar, kurse vendimi i Autoritetit të Likuidimit të AKP-së, MIT027-

0225 i datës 22 shkurt 2013, vërtetohet si i drejtë dhe i bazuar në ligj. 

 

Ne bazë të nenit 2.4 dhe nenit 77.1.1.1, të Ligjit Nr.06-L-086 të Dhomës së Posaçme të 

Gjykatës Supreme të Kosovës, gjykata zbaton dispozitat procedurale të këtij ligji. 

 

Gjykata gjenë se NSH “Ll” në Vushtrri ka hyrë në procedurë të likuidimit më 16.11.2005, 
ndërsa kërkesa e parashtruesit është paraqitur me 13.03.2006, si dhe me vendimin MIT027-

0225 i datës 22 shkurt 2013, të AL është refuzuar kërkesa e parashtruesit në shumë prej 944.00 

euro në pajtim me dispozitat e nenit 40.1.6.2 të Shtojcës së Ligjit Nr.04/L-034 lidhur me nenin 

6.1 dhe 6.2 të Ligjit për AKP, dhe se parashtruesi ishte punësuar në NewCO në pajtim të plotë 

me Marëveshjen e Angazhimit dhe ka vazhduar marrëdhënien e punës me N sipas nenit 3 par.1 

të Marrëveshjes së Angazhimit pjesë e privatizimit me Spin of Special të NSH “Ll” dhe si të 

till paditësi nuk është liruar nga puna si pasoj e një veprimi  nga Agjencia siq parashikohet me 

nenin 6.1 dhe 6.2, të Ligjit për AKP, andaj paditësi nuk është dëmtuar nga veprimet e 

Agjencisë. 
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Parashtruesi edhe në ankesën e dorëzuar gjykatës nuk ka arritur të sigurojë ndonjë provë tjerë 

për të cilën gjykata mund të vepronte për të ndryshuar vendimin e AL nga ajo që ka vendosur 

me vendimin MIT027-0225 i datës 22 shkurt 2013, andaj me të drejtë AL ka refuzuar kërkesën 

në shumë 944.00 euro, si e pa bazuar konform dispozitave ligjore të aplikueshme. 

 

Gjykata me ndërgjegje dhe me kujdes ka çmuar ç’do provë veç e veç dhe të gjitha provat së 

bashku, por që nuk ka gjetur ndonjë fakt apo provë se në çështjen konkrete AL ka shkelur të 

drejtat e parashtruesit me rastin e marrjes së vendimit të atakuar.  

 

Andaj në bazë të të lartcekurave dhe në pajtim me nenet 54.1 dhe 74.4 të Ligjit për Dhomën e 

Posaçme u vendos si në dispozitiv të aktgjykimit. 

 

Taksat gjyqësore 

 

Në bazë të nenit 62.5 të Ligjit për Dhomën e Posaçme  secila palë do ti mbulojë shpenzimet e 

veta. Në bazë të nenit 13 par.13.1 të Udhëzimit Administrativ Nr.01/20-17 për Unifikimin e 

Taksave Gjyqësore nuk caktohet taksa gjyqësore. 

 

Këshilla juridike 

 

Kundër këtij aktgjykimi mund të parashtrohet ankesë brenda afatit 15 ditësh nga pranimi i të 

njëjtit. Ankesa dorëzohet në këtë gjykatë për Kolegjin e Apelit të kësaj gjykate. 

 

 

 

 

 

  Gjyqtarja  

 Manushe Karaçi   

 

 __________________ 


