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C-IV.-13-1493 

 

Parashtruesja e ankesës: 

 

L S M Komuna Nish, e përfaqësuar nga P G. 

 

Kundër   

Pala kundërshtare: 

 

Ndërmarrja Shoqërore “B”, 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 26 prill 2021, 

lëshon këtë:  

 

AKTGJYKIM 

 

 

I. Ankesa refuzohet si e pabazuar ndërsa vendimi i Autoritetit të Likuidimit 

GJI095-0585i datës 18 qershor 2013 vërtetohet si i drejtë dhe i bazuar në ligj.  

 

II. Në këtë çështje juridike nuk caktohen taksa gjyqësore.  

 

 

Rrethanat faktike dhe procedurale : 

 

Më 9 gusht 2013 Dhoma e Posaçme e Gjykatës Supreme të Kosovës ka pranuar ankesë nga 

Parashtruesja e ankesës kundër vendimit të Autoritetit të Likuidimit të AKP-sëGJI095-0585të 

datës 18 qershor 2013.  

 

Parashtruesja kërkon nga gjykata që të rishikoj kontestin dhe të obligohet e paditura që t’ia 

paguajë të ardhurat në shumë prej 6,000.00 euro.  

 

Për më tepër parashtruesja ka kërkuar gjithashtu pjesën e 20% nga të ardhurat e privatizimit 

të NSH-së. Lidhur me këtë pjesë të kërkesës parashtruesja udhëzohet që të kundërshtojë 

vendimin përkatës që ndërlidhen me listat e punëtorëve nga kjo NSH me të drejta legjitime 

për të përfituar pjesën e 20%.  

Me këtë ankesë parashtruesja nuk ka dorëzuar në gjykatë ndonjë provë në mbështetje të 

 
  

REPUBLIKA E KOSOVËS / REPUBLIKA KOSOVA  

 

http://sq.wikipedia.org/wiki/Skeda:Coat_of_arms_of_Kosovo.svg


2 

 

pretendimeve ankimore.  

 

Më 13 shkurt 2014 gjyqtari i Dhomës së Posaçme i ka dërguar paditëses një urdhër me të 

cilin kërkon që brenda 15 ditëve nga pranimi i këtij urdhri që mes tjerash të dorëzojë në 

gjykatë: Kopjen e vendimit të Autoritetit të Likuidimit GJI095-0585 i datës 18 qershor 2013. 

 

Në bazë të fletëkthesës e cila gjendet në shkresa të lëndës gjykata vëren se parashtruesja e ka 

pranuar urdhrin e gjykatës më 28 shkurt 2014 por të njëjtin nuk e ka përmbushur.  

 

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 Parashtruesja e ankesës i 

dërgohet AKP-së për përgjigje në ankesë.  

 

Më 13 qershor 2019 AKP-ja dorëzon mbrojtjen e saj ndaj ankesës së Parashtrueses të 

dorëzuar më  9 gusht 2013 kundër vendimit të Autoritetit të Likuidimit GJI095-0585 të datës 

18 qershor 2013 të NSH “B”. 

 

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 GJI095-0585 të datës 18 qershor 2013. 

 

Bashkë me mbrojtjen e saj AKP-ja ka dorëzuar në gjykatë: 

 

- Kopjen e vendimit të Autoritetit të Likuidimit GJI095-0585 i datës 18 qershor 2013. 

- Vendimin për emërimin e anëtarëve të Autoritetit të Likuidimit të datës 12 gusht 2016. 

 

Më 20 qershor 2018 gjyqtari i Dhomës së Posaçme i ka dërguar një urdhër paditëses që në 

afat prej 15 ditëve të dorëzojë përgjigjen e vet ndaj mbrojtjes së AKP-së.  

 

Duke ju referuar fletëkthesës e cila gjendet në shkresat e lëndës gjykata vëren se 

Parashtruesja e ka pranuar urdhrin e gjykatës më 21 qershor 2018dhe ndaj mbrojtjes së AKP-

së më 13 qershor 2018 ka dorëzuar përgjigjen e saj  

 

Më 30 korrik 2018 AKP-ja dorëzon në gjykatë kundërpërgjigjen e saj 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 GJI095-0585 të datës 18 qershor 2013. 

 

Edhe pse parashtruesja nuk e ka përmbushur urdhrin e gjykatës për të dorëzuar vendimin e 

kundërshtuar të AKP-së, gjykata do të vazhdojë me procedurën ngase i njëjti është dorëzuar 

me mbrojtje të AKP-së.  

 

Duke ju referuar vendimit të Autoritetit të Likuidimit nr. GJI095-0585të datës 18 qershor 

2013 gjykata vëren se Parashtruesja e ankesësmë 14 janar 2013kishte paraqitur kërkesë të 

afatshme duke kërkuar kompensimin e të ardhurave në shumë prej 6,000.00 euro nga NSH 

“B”.Me këtë vendim Agjencia Kosovare e Privatizimit e kishte refuzuar kërkesën e 

Parashtrueses si të pavlefshme. 

AKP-ja e refuzoi kërkesën si të pavlefshme duke ju referuar Nenit 40.1.6  të shtojcës së Ligjit 
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nr. 04/L/-034 i cili parasheh që punëtorët kanë të drejtë të përfitojnë kompensimin për 

ndërprerje të parakohshme të kontratës së punës nëse ata janë të pushuar nga puna si 

rrjedhoje (apo në lidhje) me veprimin e  ndërmarr  nga AKP-ja sipas nenit 6.1 apo 6.2. 

 

Në bazë të listës së pagave për dy muajt e fundit para privatizimit të NSH-së Parashtruesja 

nuk ka qenë punëtore aktivee NSH-së. Sipas listës së pagave dhe evidencave të ndërmarrjes, 

Parashtruesja nuk ka ofruar shërbime për ndërmarrjen kur është privatizuar e njëjta dhe si 

rrjedhojë marrëdhënia e saj e punës nuk është ndërprerë si rezultat i privatizimit të NSH-së.   

 

Gjykata për rastin në fjalë merr për bazë provat e parashtruara nga të dyja palët dhe lëshohet 

në merita të lëndës.  

 

 

Arsyetimi Ligjor: 

 

Ankesa refuzohet si e pabazuar ndërsa vendimi i Autoritetit të Likuidimit GJI095-0585 i 

datës 18 qershor 2013, vërtetohet si i drejtë dhe i bazuar në ligj.  

 

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 Aktgjykim 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 

(eiincumbitprobatioquidicit).  

 

Në bazë të vendimit të Autoritetit të Likuidimit më10 janar 2011Parashtruesjakishte paraqitur 

kërkesë për kompensimin e të ardhurave në shumë prej 6,000.00 euro nga NSH “B”. 

 

Gjykata merr për bazë Nenin 40.1.6  të shtojcës së Ligjit nr. 04/L/-034 i cili parasheh që 

punëtorët kanë të drejtë të përfitojnë kompensimin për ndërprerje të parakohshme të 

kontratës së punës nëse ata janë të pushuar nga puna si rrjedhoje (apo në lidhje) me veprimin 

e  ndërmarr  nga AKP-ja sipas nenit 6.1 apo 6.2. 
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Duke ju referuar provave në shkresa të lëndës gjykata gjen se në 12 muajt e fundit para 

privatizimit të NSH-së Parashtruesja nuk ka qenë punëtore aktive e NSH-së.  

 

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 mutatismutandis dispozita përkatëse të Ligjit mbi 

Procedurën Kontestimore’. 

 

Sipas nenit 7, paragrafi 1 i Ligjit për Procedurën Kontestimore parasheh që: Palët kanë për 

detyrë të paraqesin të gjitha faktet mbi të cilat i mbështesin kërkesat e veta dhe të propozojnë 

prova me të cilat konstatohen faktet e tilla. 

 

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

përfundim se në këtë çështje juridiko-civile ankesa është e pabazuar.   

 

 

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 Parashtrueses së ankesës nuk caktohet taksë gjyqësore sipas Nenit 13, pika 13.3 e 

Udhëzimit Administrativ të Këshillit Gjyqësor të Kosovës nr. 01/2017 të datës 1 maj 2017 

për Unifikimin e Taksave Gjyqësore. 

 

 

Këshillë Juridike: 

 

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

Dhomës së Posaçme brenda 15 ditësh nga pranimi i këtij aktgjykimi. 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 

 


