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Ankuesi / Paditësi: I D,  K. Lipjan 

 

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 28 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 PRN051-0127 i datës 03 korrik 2014, si i drejtë dhe i bazuar në ligj. 

II. Secila palë i bartë shpenzimet e veta.  

 

Rrethanat faktike dhe procedurale 

 

Me 29 korrik 2014, ankuesi dorëzoi në Dhomën e Posaçme, ankesë - kërkesë kundër vendimit 

nr. PRN051-0127, të datës 03 korrik 2014, të Autoritetit të Likuidimit të Agjencisë Kosovare 

të Privatizimit (më tej Autoriteti i Likuidimit ose shkurt AL), me pretendimin për rishikimin e 

vendimit të AL, për shkak të shkeljes së dispozitave materiale, shkeljes së dispozitave 

procedurale dhe vërtetimit të gabuar dhe jo të plotë të gjendjes faktike me propozim që të 

prishet vendimi i AL, të detyrohet AL të NSH “S” që ushtruesi të kërkesës t’ia kompensoi një 

shumë të pacaktuar në emër të ndërprerjes së parakohshme të marrëdhënies së punës, duke 

aplikuar edhe kamatën ligjore nga data e paraqitjes së kërkesës gjerë  në pagesën definitive. Në 

pretendimin e mëtejmë se AKP me rastin e arsyetimit të vendimit të atakuar thekson se, duke 

u bazuar në dispozitën  e nenit 36.2, të Ligjit për AKP, kjo dispozitë ligjore kërkesën e kërkuesit  

e bënë të pa vlefshme dhe të parashkruar, AKP është kufizuar vetëm në këto dispozita të 

legjislacionit duke i konsideruar si ligj material dhe procedural, ndërsa kërkesa e kërkuesit nuk 

kufizohet vetëm në një kornizë të vetme ligjore, por që duhet të shiqohet edhe nga dispozitat 

që ka qenë në fuqi, si LMD, Ligji i Punës, veprimet e mëhershme të AL si dhe një varg dispozita 

tjera ligjore që janë të lidhura ngushtë me kërkesën e kërkuesit për kompensim dëmi, tutje AKP 

të vetmin arsyetim për refuzim e jep, se edhe pse të afatshëm, thirret në dokumentet e gjetura 

në arkivin e NSH “S”, si dhe fakti se kërkuesi nuk ka dëshmu me asnjë provë se brenda afatit 
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prej tre viteve nuk ka parashtruar kërkesë apo padi në gjykatë apo në AL. Si provë parashtruesi 

kërkesës-ankesës i ka bashkangjitur vendimin e Autoritetit te Likuidimit PRN051-0127, të 

datës 03 korrik 2014. 

 

Me 11 shkurt 2020, e paditura AKP-ja ka parashtruar mbrojtje / përgjigje në ankesë - kërkesë, 

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

konsideruar si të pa bazuara në ligj, po ashtu e paditura ka pohuar se ankuesi me datë 

07.11.2013 ka parashtruar kërkesën për kompensim për ndërprerje të parakohshme të 

marrëdhënies së punës në shumë të pa përcaktuar. Më tej në kundërshtimin e saj AKP, njofton 

se NSH “S” është privatizuar me 23 tetor 2009, dhe ka hyrë në procedurë të likuidimit më 

16.09.2013, ndërsa kërkesa e parashtruesit është pranuar me 07.11.2013, dhe me vendimin 

PRN051-0127, të datës 03.07.2014 të AL është refuzuar kërkesa e  parashtruesit bazuar në 

nenin 36.1.2 i Shtojcës së Ligjit Nr.04/L-034 parasheh që kur  2.1. kërkesa apo interesi i 

pretenduar i paraqitur nga kreditori apo bartësi i interesit të pretenduar “është i pasafatshëm 

sipas kufizimeve kohore të aplikueshme” përbën bazë të mirë dhe të mjaftueshme sipas këtij 

ligji për refuzim të kërkesës, parashtruesi nuk ka ofruar asnjë dëshmi se ka ndërprerë afatin e 

parashkrimit lidhur me kërkesën e tij për kompezim për ndërprerje të parkohëshme të kontratës 

së punës, prandaj në bazë të në bazë të nenit 36.1.2 të Ligjit Nr.04/L-034 dhe nenit 608 të Ligjit 

për Punë të Bashkuar (publikuar në Gazetën Zyrtare Nr.53 të vitit 1976) që parashikon se 

“pagesa e pagës apo rrogës, apo çdo lloj tjetër kerkese e punëtorit që buron nga marrëdhënia e 

punës parashkruhet për tre vjet” andaj kërkesa u refuzuar si e parashkruar, sepse parashtruesi 

nuk kishte ndërmarrë ndonjë veprim ligjor për të kërkuar pagat e tij brenda afatit të 

parashkrimit. Meqë NSH “S” është privatizuar me 23 tetor 2009, kërkesat për ndërprerje të 

parakohshme do të ishin të vlefshme nëse do ishin paraqitur deri me datë 23 tetor 2012, andaj 

në përfundim i paraqet gjykatës që të refuzoj ankesën si të papranueshme ose të pabazuar dhe 

të vërtetoj vendimin e AL.   

 

Gjykata mori në shqyrtim lëndën sipas ankesës së ankuesit - paditësit dhe provat e paraqitura, 

njëashtu edhe kundërshtimet e palës së kundërshtare - paditur 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, PRN051-

0127, i datës 03 korrik 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, gjykata zbaton dispozitat procedurale të këtij ligji. 

 

Gjykata gjenë se NSH “S” është privatizuar me 23 tetor 2009, dhe ka hyrë në procedurë të 

likuidimit më 16.09.2013. Ankuesi ka dorëzuar kërkesën me datë 07 tetor 2013 tek Autoriteti 



3 

 

i Likuidimit të AKP-së që është brenda afatit ligjor të shpallur nga ana e AKM-së për 

parashtrimin e kërkesave kreditore. 

 

Me vendimin PRN051-0127, të datës 03.07.2013, Autoriteti i Likuidimit, ka refuzuar kërkesën 

e ankuesit, bazuar në nenin 36.1.2 i Shtojcës së Ligjit Nr.04/L-034 “Autoriteti i Likuidimit 

refuzon tërësisht apo pjesërisht, vlefshmërinë e Kërkesave apo interesit të pretenduar të 

kapitalit apo pronësisë nëse refuzimi i tillë obligohet apo lejohet sipas këtij ligji apo elementeve 

tjera të ligjeve të Kosovës në fuqi apo me urdhër të Gjykatës”  dhe “Pa kufizuar fushëveprimin 

apo zbatueshmërisë e paragrafit 1 më sipër, elementet në vijim përbëjnë bazë të mire dhe të 

mjaftueshme sipas këtij ligji për refuzimin e një Kërkese apo interesi të pretenduar të kapitalit 

apo pronësisë” lidhur me par. 2.1. “kërkesa apo pretendimi është i pasafatshëm sipas 

kufizimeve kohore të aplikueshme” të të njëjtit nen lidhur me nenin 608 të Ligjit për Punë të 

Bashkuar (publikuar në Gazetën Zyrtare Nr.53 të vitit 1976) që parashikon se “pagesa e pagës 

apo rrogës, apo çdo lloj tjetër kërkese e punëtorit që buron nga marrëdhënia e punës 

parashkruhet për tre vjet”, për të cilën parashtruesi nuk e ka paraqitur kërkesën gjerë me datë 

07 tetor 2013 tek Autoriteti i Likuidimit. 

 

Parashtruesi edhe në ankesën e dorëzuar gjykatës nuk ka arritur të sigurojë ndonjë provë se nga 

momenti ndërprerjes së marrdhënies së punës së datës 23 tetor 2009, gjerë me 07.11.2013, të 

ketë paraqitur ndonjë kërkesë kompensimi për ndërprerje të marrëdhënies së punës tek AKP, 

andaj kërkesa me të drejtë është refuzuar si e parashkruar nga AL, conform nenit 608 të Ligjit 

për Punë të Bashkuar, të cilin vendim gjykata e vlerëson si të drejtë dhe të bazuar në ligj. 

 

Neni 37.4.4.1 i Shtojcës së Ligjit nr. 04/L-034 për Agjencinë Kosovare të Privatizimit 

përcakton se kërkesat që konsiderohen të jenë të pasafatshme sipas afatit të kufizuar të 

përcaktuar me ligjet e aplikueshme si dhe kërkesat që nuk janë parashtruar në mënyrë të rregullt 

apo me kohë, refuzohen. 

 

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 këtij 

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

 

 

  Gjyqtarja  

 Manushe Karaçi   

 

 __________________ 


