
  

 

REPUBLIKA E KOSOVËS / REPUBLIKA KOSOVA 

 

             

C-IV-14-1417                                                                                 

                                                                                                                                 Ankuesja                                                                                  

G V J Kraljevo, Srbia 

Përfaqësuar nga Projekti i ndihmës juridike (Projekat pravne pomoci ) ul. Skolska bb Gracanice  

   

Kundër 

                                                                                                                             E paditura 

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

 

Për: Palët 

 

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

Kosovare të Privatizimit (Dhoma e Posaçme), gjyqtarja Diellza Hoxha, me 03 nëntor  2021, 

lëshon këtë: 

 

A K T G J Y K I M 

 

I. REFUZOHET ankesa si e pabazuar  

II. VËRTETOHET vendimi i Autoritetit të Likuidimit, PRZ-034-1692 te datës 20 

janar 2014 , Persi i drejtë dhe i bazuar në ligj. 

III. Nuk caktohen taksa gjyqësore për ankuesin.  

 

 

Rrethanat faktike dhe procedurale 

 

Me 07 mars 2014, ankuesja dorëzoi në Dhomën e Posaçme, ankesë kundër Vendimit nr. PRZ-

034-1692, të datës 20 janar 2014, të Autoritetit të Likuidimit të Agjencisë Kosovare të 

Privatizimit (më tej Autoriteti i Likuidimit ose shkurt AL), me të cilin ka kërkuar kompensimin 

për  paga të pa paguara, për periudhën 1999-2013, në shumë prej 33,600.00 Euro, nga NSH 

“IFS Progres” (në likuidim). Ankuesja pohoi se me veprimin e organit të shkallës së parë në 

procesin e vërtetimit të gjendjes relevante faktike dhe të gjitha provave të rëndësishme për 

vendosje në këtë çështje administrative janë bërë lëshime elementare dhe janë shkelur rëndë 

parimet themelore të sigurisë juridike si dhe është shkelur e drejtë për qasje në drejtësi, vendimi 

i arsyetuar gjyqësor, gjykimi në kohë të arsyeshme, kurse në përputhje me nenin 31 të 

Kushtetutës së Republikës së Kosovës, neni 6 të Konventës Evropiane mbi të drejtat dhe liritë 
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e njeriut si dhe të drejtën në gëzimin paqësor të pasurisë në përputhje me nenin 1 të Protokollit 

nr. 1 të Konventës Europiane mbi të drejtat dhe liritë e njeriut. Po ashtu ankuesja pohoi se gjatë 

procedurës së likuidimit në afat ka dorëzuar tërë dokumentacionin e besueshëm në dispozicion 

dhe se me kohë ka parashtruar kërkesën për pagesën e pagave të papaguara në vendin e punës 

në ndërmarrjen IFS Progres. Sipas ankueses vendimi i kundërshtuar është i paligjshëm dhe i 

gabuar, me refuzimin e kërkesës si të pavlefshme, ankueses i është pamundësuar që të realizoj 

të drejtën e saj.  

 

Në mbështetje të ankesës si provë ka dorëzuar kopjen e kopjen e vendimit të kundërshtuar me 

nr, PRZ034-1692 të datës 20 janar 2014. 

 

Me 16 tetor 2017, e paditura AKP-ja parashtroi mbrojtjen e saj, në të cilën ka pohuar se AL-ja 

ka bërë një vlerësim të saktë të rrethanave faktike dhe se dispozitat ligjore janë zbatuar saktë. 

AKP pohoi se pretendimi i ankuesit është parashkruar konform nenit 608 të Ligjit për Punë të 

Bashkuar. Sipas të paditurës afati i parashkrimit ka filluar të rrjedh nga korriku i vitit 1999 dhe 

kështu kërkesa është parashkruar në korrik të vitit 2002. 

 

Me  01 nëntor 2017, ankuesja parashtroi përgjigje në mbrojtjen e AKP, ndërsa me 24 nëntor 

2017 e paditura parashtroi kundërpërgjigje.  

 

 

Arsyetimi ligjor: 

 

Ankesa refuzohet si e pabazuar, kurse vendimi i Autoritetit të Likuidimit të AKP-së, PRZ034-

1692, i datës 20 janar 2014, 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 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 bazë të nenit 76.3 të Ligjit mbi Dhomën e Posaçme, në lidhje me nenin 399 të Ligjit për 

Procedurën Kontestimore, gjykata vlerëson se faktet relevante të lëndës janë të 

pakontestueshme dhe lëshon këtë 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 ti 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).  
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Në këtë rast ankuesja nuk ka ofruar ndonjë dëshmi relevante që dëshmon se NSH i ka mbetur 

borxh pagat e kërkuara, po ashtu ankuesja nuk ka dorëzuar ndonjë dëshmi për të vërtetuar faktin 

se ka ofruar shërbime për NSH për periudhën 1999-2013, ankuesja nuk ka ofruar ndonjë 

dëshmi lidhur me lartësinë dhe llogaritjen e pagave të kërkuara, por vetëm në mënyrë të 

përgjithësuar ka parashtruar kërkese në shumë prej 33,600.00 Euro. Ankuesja ka dështuar që 

të dorëzojë prova relevante edhe pas pranimit të mbrojtjes së të paditurës, duke u përgjigjur në 

të njëjtën, por nuk ka bashkangjitur ndonjë dëshmi për ti mbështetur pretendimet e saj. Gjykata 

gjen se në mungesë të dëshmive, pretendimet e ankueses lidhur me të drejtën e saj në 

kompensim për  paga të pa paguara, nuk janë të mbështetura me provat e nevojshme materiale, 

prandaj si të tilla janë refuzuar si të pabazuara.   

 

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 aktvendimit C-IV-14-0279 të datës 29 mars 2019, ankuesi është liruar nga pagesa e 

taksave gjyqësore. 

  

Këshilla juridike 

 

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

së Posaçme brenda 15 ditëve nga pranimi i këtij aktgjykimi. Ankesa duhet të dorëzohet në bazë 

të nenit 9.6 të Ligjit për Dhomën e Posaçme. 

 

____________________ 

Diellza Hoxha, Gjyqtare  

 

 

   


