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C-IV.-13-1454 

               Parashtruesi i ankesës: 

 

O S, (në emër të të ndjerit T S) i përfaqësuar nga Projekti për Ndihmë Juridike Falas, Rruga 

Knjaz Lazar pa numër, Qendra Tregtare, kati II, Graçanicë  

 

Kundër   

Pala kundërshtare: 

    

Ndërmarrja Shoqërore “EKONOMIA E PESHKATARISË”, e përfaqësuar nga 

Agjencia Kosovare e Privatizimit, rr. “Agim Ramadani”, Nr. 23, Prishtinë. 

 

 

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

Kosovare të Privatizimit (Dhoma e Posaçme) gjyqtarja Manushe Karaçi më 27 korrik 2021, 

lëshon këtë:  

 

AKTVENDIM 

 

 

I. Ankesa e parashtruesit hedhet poshtë si e papranueshme.  

 

II. Në këtë çështje juridike nuk caktohen taksa gjyqësore.  

 

Rrethanat faktike dhe procedurale 

 

Më 5 gusht 2013, Dhoma e Posaçme ka pranuar ankesë nga Parashtruesi i ankesës kundër 

vendimit të Autoritetit të Likuidimit të AKP-së PRN127-0165 të datës 27 qershor 2013.  

 

Parashtruesi me ankesë kërkon nga gjykata që të aprovojë kërkesën e tij në tërësi si të 

bazuar për kompensimin e të ardhurave të papaguara në shumë prej 15,000.00 euro nga 

Ndërmarrja Shoqërore “EKONOMIA E PESHKATARISË”.  

 

Kësaj ankese parashtruesi si provë i ka bashkëngjitur:  

 

- Deklaratën për vazhdimin e procedurës ligjore në cilësinë e trashëgimtarit ligjor 

(bashkëshortja e ankuesit) të datës 31.07.2013;  

- Kopjen e vendimit të Autoritetit të Likuidimit të AKP-së PRN127-0165 të datës 27 

qershor 2013; 
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- Kopjen e Ekstraktit të martesës, të datës 23.12.2011; 

- Kopjen e Ekstraktit të vdekjes, të datës 07.12.2011; 

- Kërkesën për lirim nga pagesa e taksës gjyqësore dhe ndihmë për përkthim; 

- Kopjen e kartelës së personave të shpërngulur. 

 

Duke ju referuar vendimit të Autoritetit të Likuidimit të AKP-së PRN127-0165, gjykata 

vëren se Parashtruesi i ankesës kishte paraqitur kërkesë më 28 shkurt 2006 me të cilën 

kishte kërkuar kompensimin e pagave të papaguara në shumë prej 15,000.00 euro nga 

Ndërmarrja Shoqërore “EKONOMIA E PESHKATARISË”.  

 

Tutje në këtë vendim ceket se më 5 prill 2006 Agjencia ka dhënë njoftimin për fillimin e 

likuidimit të NSH-së. Një njoftim i tillë është dhënë në shtypin ditor serb ‘Blic’, ‘Danas’ 

dhe në shtypin ditor në gjuhën shqipe ‘Koha Ditore’ dhe ‘Zëri’. Afati i fundit për dorëzimin 

e kërkesave në bazë të ligjit të aplikueshëm ka qenë më 5 qershor 2006.  

 

Parashtruesi i ankesës nuk e ka dorëzuar kërkesën e vet brenda afatit për parashtrimin e 

kërkesave si dhe nuk e ka dorëzuar të njëjtën brenda 30 ditëve që është periudha e vetme 

të cilën Organi i Likuidimit mund ta tolerojë në përputhje me nenin 35, pika 3 të Shtojcës 

së Ligjit nr. 04/L-034 për AKP-në.  

 

Për më tepër, lidhur me parashtrimin e kërkesës jashtë afatit pranë Autoritetit të Likuidimit, 

ankuesi me ankesë nuk ka paraqitur kurrfarë arsye bindëse për gjykatën që të merr në 

shqyrtim për dorëzimin jashtë afatit.    

 

Në vlerësim të provave të prezantuara gjykata vendos që kërkesën e paditësit për lirim nga 

pagesa e taksës gjyqësore ta aprovojë si të bazuar dhe në këtë mënyrë lirohet nga pagesa e 

saj.  

 

Në bazë të Ligjit për Dhomën e Posaçme të Gjykatës Supreme të Kosovës, gjyqtari i 

Dhomës së Posaçme nxjerr një urdhër me të cilin ankesa e dorëzuar nga Parashtruesi i 

ankesës i dërgohet AKP-së për përgjigje në ankesë.  

 

Më 2 nëntor 2017 AKP-ja dorëzon mbrojtjen e saj ndaj ankesës së parashtruesit të dorëzuar 

më 5 gusht 2013 kundër vendimit të Autoritetit të Likuidimit PRN127-0165 të NSH 

“EKONOMIA E PESHKATARISË”. 

 

AKP-ja përmes mbrojtjes së saj kërkon nga Dhoma e Posaçme që të refuzojë ankesën si të 

papranueshme dhe/ose të pabazuar, dhe të vërtetojë (lë në fuqi) Vendimin e Autoritetit të 

Likuidimit PRN127-0165 të datës 27 qershor 2013.  

 

Më 23 nëntor 2017 ankuesi i përfaqësuar nga Projekti për Ndihmë Juridike në Graçanicë 

parashtroi përgjigje ndaj mbrojtjes së AKP-së me të cilën i kundërshton pretendimet e 

AKP-së dhe kërkon nga gjykata që të aprovojë kërkesëpadinë e vet për pagat e papaguara.  

 

Më 30 nëntor 2017 AKP-ja dorëzoi në gjykatë kundërpërgjigjen e vet duke kërkuar sërish 

nga gjykata që të refuzojë ankesën si të papranueshme dhe/ose të pabazuar, dhe të vërtetojë 

(lë në fuqi) Vendimin e Autoritetit të Likuidimit PRN127-0165 të datës 27 qershor 2013. 
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Arsyetimi Ligjor: 

 

Ankesa e parashtruesit hedhet poshtë si e papranueshme.   

 

Në 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 për çështjet që lidhen me Agjencinë Kosovare të Privatizimit 

(në tekstin e mëtejmë Ligji për Dhomën e Posaçme), gjykata zbaton dispozitat procedurale 

të këtij ligji. 

 

Në kuptim të nenit 76.3 të Ligjit për Dhomën e Posaçme në lidhje me nenin 399 të Ligjit 

për Procedurën Kontestimore, gjykata vlerëson se faktet që përmban ankesa nuk e 

vërtetojnë atë dhe merr Aktvendim pa caktuar seancë dëgjimore. 

 

Neni 42 pika 2 e Ligjit për Dhomën e Posaçme, parasheh se pala që pretendon një fakt apo 

ngjarje ka barrën e dëshmisë për të dëshmuar vërtetësinë e pretendimit të tillë, duke 

paraqitur parashtresat apo duke paraqitur provat materiale (të dokumentuara, fizike dhe/ose 

dëshmuese), ndërsa pika 3 parasheh se pala që pretendon një fakt apo ngjarje ka mundësinë 

e arsyeshme për të paraqitur apo dorëzuar provat materiale për të mbështetur një pretendim 

të tillë, nëse pala e tillë dështon që të paraqesë apo dorëzojë provat e tilla, atëherë vlerësohet 

se pala nuk ka ofruar barrën e dëshmisë lidhur me pretendimin e tillë. 

 

Sipas nenit 7 të Ligjit për Procedurën Kontestimore, palët kanë për detyrë t’i paraqesin të 

gjitha faktet mbi të cilat i mbështesin kërkesat e veta dhe të propozojnë prova me të cilat 

konstatohen faktet e tilla. Me fjalë të tjera, kushdo që thotë diçka duhet ta dëshmojë atë (ei 

incumbit probatio qui dicit).  

 

Dhoma e Posaçme, pasi që shqyrtoi ankesën e dorëzuar dhe shkresat e tjera të lëndës 

konstatoi se ankesa duhet të hedhet poshtë si e papranueshme. 

 

Neni 36 paragrafi 2 pika 2.5 e Ligjit për Dhomën e Posaçme, përcakton se ”kërkesa/ ankesa 

është parashtruar në pajtim me nenin 33 dhe 35 të këtij ligji”.  

 

Neni 35 paragrafi 2 pika 2.4 e Ligjit për Dhomën e Posaçme, përcakton se ankesa duhet të 

përmbajë: “lëndën dhe të gjitha faktet materiale që kanë të bëjnë me kërkesën ose ankesën, 

bazën për juridiksionin parësor të Dhomës së Posaçme në lidhje me kërkesën apo ankesën, 

argumentet ligjore mbi të cilat mbështetet kërkesa apo ankesa dhe një listë provash që 

parashtruesi synon t'i paraqes”. 

 

Neni 35.3 të Shtojcës së Ligjit nr. 04/L-034 parasheh se: ‘Nëse një kreditor i supozuar apo 

bartës i interesit paraqet arsyetim bindës për parashtrim të vonuar, Autoriteti i Likuidimit, 

në diskrecion vetanak, mund të pranojë Dëshminë e Kërkesës apo Interesit të dorëzuar pas 

Afatit për Parashtrimin e Kërkesave, nëse dëshmia e Kërkesës apo Interesit është 

parashtruar jo më vonë se tridhjetë (30) ditë pas Afatit për Parashtrimin e Kërkesave’. 

 

Duke ju referuar shkresave të lëndës gjykata gjen se parashtruesi i ankesës e ka dorëzuar 

kërkesën e vet pranë Autoritetit të Likuidimit më 28 shkurt 2006, që do të thotë para fillimit 

të procedurës së likuidimit të NSH-së.  
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Dorëzimin jashtë afatit të paraparë e ka pohuar edhe vet ankuesi në ankesën e tij të 

parashtruar në gjykatë kundër vendimit të Autoritetit të Likuidimit të AKP-së.  

 

Neni 35, në lidhje me nenin 7, pika 2.6 e Shtojcës së Ligjit nr. 04/L-034 për Agjencinë 

Kosovare të Privatizimit përcakton që: ‘Kërkesat dhe Interesat që nuk janë parashtruar si 

duhet deri në Afatin për parashtrimin e kërkesave do të refuzohen dhe do të jenë 

përgjithmonë të parashkruara dhe të pa ekzekutueshme’.   

 

Në bazë të nenit 31, paragrafi 1 i Ligjit Nr. 06-L-086 për Dhomën e Posaçme të Gjykatës 

Supreme të Kosovës i cili përcakton se: ‘Palët, në parashtresat e tyre me shkrim, duhet të 

paraqesin një pasqyrë gjithëpërfshirëse të fakteve që ato palë i dinë, apo me arsye besojnë 

të jenë relevante apo materiale për kërkesën, lëndën, procedurën apo rastin përkatës’. 

 

Me nenin 76 paragrafi 3 i Ligjit Nr. 06-L-086 për Dhomën e Posaçme të Gjykatës Supreme 

të Kosovës parashihet që: ‘në interpretimin dhe zbatimin e këtij ligji, kudo që është e 

nevojshme për të zgjidhur një çështje procedurale që nuk trajtohet mjaftueshëm me këtë 

ligj, Dhoma e Posaçme do të zbatojë mutatis mutandis dispozita përkatëse të Ligjit mbi 

Procedurën Kontestimore’.  

 

Gjykata pasi që bëri vlerësimin e secilës provë veç e veç dhe të gjitha së bashku në pajtim 

me nenin 33 paragrafi 1 dhe nenin 36 paragrafi 2 pika 2.3 e Ligjit për Dhomën e Posaçme 

vendosi si në dispozitiv të këtij aktvendimi. 

 

 

Shpenzimet Gjyqësore: 

  

Duke u bazuar në Nenin 62 paragrafi 5 i Ligjit Nr. 06/L-086 për Dhomën e Posaçme të 

Gjykatës Supreme secila palë i bartë shpenzimet e veta. 

 

Ndaj parashtruesit të ankesës nuk caktohet taksë gjyqësore ngase kërkesa për lirim nga 

pagesa e taksës gjyqësore është aprovuar sipas Udhëzimit Administrativ të Këshillit 

Gjyqësor të Kosovës nr. 01/2017 të datës 1 maj 2017 për Unifikimin e Taksave Gjyqësore. 

 

 

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. Ankesa duhet të 

dorëzohet në bazë të nenit 9 paragrafi 6 të Ligjit Nr. 06/L-086 për Dhomën e Posaçme të 

Gjykatës Supreme. 

 

 

 

GJ Y Q T A R J A, 

Manushe Karaçi  

 


