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C-IV-13-3817 
 

Parashtruesi i Ankesës 

N D Prizren 

 

Kundër 

Pala kundërshtare 

Agjencia Kosovare e Privatizimit- (AKP) ( NSH “I P” 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 12 korrik 2021, lëshon këtë: 

 

AKTGJYKIM 

I. Ankesa e ankuesit refuzohet si e pabazuar. 

II. VËRTETOHET vendimi i Autoritetit të Likuidimit PRZ034-1810 datë  11 nëntor 

2013. 

III. Secila palë i bartë shpenzimet e veta.  

 

Rrethanat faktike dhe procedurale 

Me 17 dhjetor 2013, pranë DHPGJS, është parashtruar një kërkesë, e emërtuar padi, për 

rishqyrtimin e  vendimit të Autoritetit të Likuidimit (AL) PRZ034-1810 datë 11 nëntor 2013 (tani 

e tutje Vendimi), me të cilin i ishte refuzuar si e pa vlefshme kërkesa për kompensim për ndërprerje 

të parakohshme të marrëdhënies së punës në shumë prej 2.100.00 (dy një zero zero) Euro, ndaj 

NSH “I P” (në likuidim). 

Ankuesi pohon se është i diskriminuar, se AKP-AL ka aplikuar gabimisht dispozitat e Ligjit të 

AKP (shtojcës së ligjit), se me një vendim të tillë ankuesi e konsideron veten të diskriminuar.  

Ankuesi tutje pohon se i takojnë të ardhurat, bazuar në Rregulloren e UNMIK-ut 2001/27, dhe atë 

sipas përvojës së punës.  Po ashtu me ankesë pohon se asaj akoma nuk i janë ndarë mjetet e 

tërësishme nga 20% nga shuma e mjeteve nga privatizimi i NSH. 

 

    REPUBLIKA E KOSOVËS/REPUBLIKA KOSOVA  
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Kërkesës i është bashkangjitur: 

- Kopja e Vendimit të AL. 

 

AKP me 28 gusht 2018, parashtroj përgjigjen. 

 

AKP kundërshtoj ankesën si të pabazuar. AKP fillimisht pohoj se ankesa nuk përmban argumentet 

e saj ashtu siç parashihet sipas dispozitave ligjore të Ligjit për procedurën kontestimore- LPK. 

AKP tutje pohoi se ankuesi nuk i ka plotësuar kushtet ligjore ashtu siç parashihen sipas nenit 40 

të Ligjit për AKP (Shtojca e ligjit). AKP nga gjitha arsyet propozoj që ankesa të hedhet si e 

papranueshme ose refuzohet si e pabazuar. 

 

Ankuesi me 20 shtator 2018 parashtroj përgjigjen. 

 

Ankuesi mbeti në tërësi si pranë kërkesës për rishqyrtim. 

 

AKP me 9 tetor 2018 parashtroj kundërpërgjigje. 

 

AKP mbeti në tërësi si pranë përgjigjes. 

 

Me Aktvendimin e DHPGJS, datë 25 shkurt 2021, kërkesa e ankuesit mbi lirimin nga pagesa e 

taksës gjyqësore është refuzuar.  

 

Arsyetimi Ligjor 

 

Ankesa është e pabazuar. 

 

Në bazë të nenit 76.3 të Ligjit Nr.06/L-086 për DHPGJS në lidhje me nenin 399 të Ligjit mbi 

Procedurën Kontestimore, Gjykata përcakton se faktet relevante të rastit janë të pakontestueshme 

dhe nxjerrë këtë aktgjykim pa caktuar seancë dëgjimore. 

 

Bazuar në nenin 40 të SHTOJCËS së Ligjit për AKP, mbi prioritet e kërkesave dhe interesave 

sipas nenit 1.6.2 parashihet se punëtorëve ju takon e drejta në kërkesa për dëmshpërblim për 

ndërprerje të 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 lartëcekur, mund të konkludohet se, 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. 

 

 

Ankuesi nuk ka dëshmuar se i është ndërprerë marrëdhënia e punës me veprim të Agjencisë.  

 

Andaj ankuesi nuk ka ofruar asnjë dëshmi, fakt, apo ndonjë arsyetim ligjor që do të argumentonte 
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dhe të dëshmonte bazueshmërinë e ankesës, ashtu siç edhe parashihet sipas nenit 31 paragrafi 4 

dhe 5  dhe nenit 35 paragrafi 2.4 të Ligjit për DHPGJS ( ligji nr. 06/L-086).  

 

Barra e provave bie mbi ankuesin, që të dëshmoj se i njëjti ka plotësuar kushtet ligjore ashtu siç 

parashihen sipas nenit 40 paragrafi 1 1.6.2, të SHTOJCËS së Ligjit për AKP. 

 

Lidhur me shpërndarjen e 20% nga shuma e privatizimit të NSH, për të cilën ankuesi pretendon 

gjykata thekson se shpërndarja e 20%, nuk është pjesë e vendimit të AL dhe se AL nuk i takon e 

drejta ligjore dhe procedurale që të vendos lidhur me shpërndarjen e shumës së mbetur.  

 

Nga gjitha arsyet u vendos si në dispozitiv.   

 

Taksa Gjyqësore: 

 

Ankuesi ka paguar taksat gjyqësore. 

 

Në bazë të nenit 62 të Ligjit për DHPGJS  secila palë do ti mbulojë shpenzimet e veta.  

 

 Andaj u vendos si në dispozitiv.  

 

Këshillë Juridike: 

 

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

brenda 15 ditësh nga pranimi i këtij aktgjykimi. Ankesa duhet të dorëzohet në bazë të nenit 9 

paragrafi 6 të Ligjit për DHPGJS. 

 

 

 

___________________________ 

Gazmend Sylaj, Gjyqtar         


