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    REPUBLIKA E KOSOVËS  

         GJYKATA SUPREME E KOSOVËS  

DHOMA E POSAÇME E GJYKATËS SUPREME TË KOSOVËS PËR ÇËSHTJE  

            NË LIDHJE ME AGJENCINË KOSOVARE TË PRIVATIZIMIT 

 

 

C-IV-15- 0036  

 

 

Paditës :           Sh S   nga Kaçaniku, që për të ka vepruar b.. N S nga Kaçaniku .  

 

 

Kundër 

 

Të paditurës :  NSH PMN,, SH ’’ në likuidim  e përfaqëson Agjencia Kosovare e 

Privatizimit (AKP) Prishtinë  Rr. “Agim Ramadani” nr. 23. 

 

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

Kosovare të Privatizimit (Dhoma e Posaçme), gjyqtari Hasim Sogojeva, me  12 Tetor  2020, 

lëshon këtë: 

 

A K T V E N D I M  

 

 

I. Padia e Paditësit, hedhet nga baza e pa papranueshmërisë.    

II.       Ky aktvendim të publikohet në tabelë të shpalljeve të gjykatës, për paditësin.  

 

 

 

Rrethanat Faktike dhe Procedurale 

 

 

Me 19 janar  2015, pranë DHPGJS, është parashtruar  ankesa  e paditësit që në emër të tij 

është prezantuar bashkëshortja e tij Nadire Sopa   kundër   të paditurit në lidhje me  Vendimit 

të Autoritetit të Likuidimit  ( AL )  NSH P  ,, SH ’’   GJI 042- 3446,   dt. 24.12.2014  (tani e 

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

dëmit  për periudhën dhe shumën e pa caktuar . 

Më dt. 27.01.2015, AKP-ja , përmes përfaqësuesit të saj,  me parashtresë të përgjigjes në 

mbrojtje ka kërkuar  nga Gjykata që ankesa të refuzohet, si e pa pranueshme, ose e pa bazuar, 

dhe të vërtetojë Vendimin e Autoritetit të Likuidimit .  
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AKP-ja në parashtresë është deklaruar se NSH P ,, SH ’’ ka hyrë në procedurë të likuidimit 

më dt. 22.03.2011, ndërsa Parashtruesi i kërkesës më dt. 21.11.2014, ka ushtruar kërkesë ku 

nuk është përcaktuar natyra e kërkesës apo shuma e saj.  

Më dt. 21.11.2014, AL pasi ka konstatuar mangësitë e kërkesës ju është kërkuar Parashtruesit 

të kërkesës informacione shtesë në lidhje me kërkesën, por e njëjta nuk ishte plotësuar . 

Më dt. 24.12.2014, Autoritetit i Likuidimit ka marr Vendim GJI042- 2446,  me të cilën është 

refuzuar kërkesa .  

Në lidhje me vendimin e AL , AKP-ja është deklaruar se Vendimi mbështetet në faktet dhe 

bazat ligjore si në vijim: 

- Parashtruesi ka dështuar të dorëzoi një kërkesë të plotë, të argumentuar  dhe të 

mbështetur në prova,  

- Ky dështim u përsërit edhe pas Kërkesës së AL për plotësim të informatave ,  

- Rrjedhimisht Kërkesa e Parashtruesit ishte dhe mbeti e paplotë edhe pas kërkesës 

për informacion shtesë. 

Kësaj parashtresa, AKP-ja ka bashkangjitur si prova : 

- Kërkesën e Parashtruesit Sh S , dt. 19.12.2014,  

- Kërkesa për plotësimin me informata shtesë , për N S , 

- Kopja e Letërnjoftimit për N S,  

- Kopja e Librezës së Punës për Sh S , 

- Formulari për parashtrimin e kërkesave në likuidim,  

- Vërtetimit i lëshuar nga NSH ,, Sh ’’ , më dt. 03.07.2007, sipas të cilit vërtetohet 

se Sh S ju është ndërprerë marrëdhënia e punës më dt. 09.09.2000,  

- Dokumentacioni mjekësor për Sh S,  

- Certifikata e vdekjes për Sh S , i lindur më dt. 20.09.1957, ka vdekur më dt. 

08.12.2009,  

- Certifikatën e Martesës, për Sh S dhe N S .  

- Revizioni drejtuar Gjykatës Supreme të Kosovës , në lidhje me çështjen civile C. 

nr. 141/04, dhe Ac . 923/05. 

 

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

Kosovare të Privatizimit, bashkëshortes së paditësit të ndjerë,  N S më dt. 04.mars 2020, ja ka 

lëshuar Urdhërin për plotësimin e paditës /ankesës, ashtu ka tentuar Urdhërin t’ ia dorëzoi në 

adresën e saj , por nga fletë dozimi më dt. 06.08.2020, është konstatuar se është e pa njohur.   

Dhoma e Posaçme e Gjykatës Supreme më dt. 20 gusht të vitit 2020  ka lëshuar Urdhëresë që 

dorëzimet për palën N S të bëhen përmes tabelës së shpalljeve  të Gjykatës.  

Urdhëri i dt. 04 mars 2020 është publikuar në tabelë të shpalljeve,  më dt. 20.08.2020 .  

 

Arsyetimi ligjor 

 

Padia e paditësit,  hedhet poshtë si e pa pranueshme .. 
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Dhoma e Posaçme e Gjykatës Supreme e Kosovës, për ti hequr pengesat procedurale për të 

vendosur në lidhje me padinë/ ankesën e paditësit të ndjerë Sh S, me Urdhëresë, drejtuar 

bashkëshortes së paditësit, zonjës  N S,  padinë/ankesën ja ka kthyer në plotësim, më dt. 

04.mars 2020.  

Dhoma e Posaçme, për shkak të adresës jo të saktë më dt. 20 gusht 2020, bashkëshortes së 

paditësit ja ka publikuar Urdhërin e dt. 04 mars 2020 në tabelë të shpalljeve .   

Meqenëse bashkëshortja e paditësit të ndjerë  nuk ka vepruar sipas Urdhrit të Gjykatës, 

Gjykata duke zbatuar dispozitën e nenit 36, paragrafi 3 të Ligjit nr. 06/L-086, padinë/ankesën 

e hedhi poshtë, për shkak të pa papranueshmërisë .   

Gjykata ka vendosur që Aktvendimi të publikohet në tabelë të shpalljeve të Gjykatës , duke 

zbatuar dispozitën e nenit 116.5 të  LPK-së .  

Për këtë arsye u vendos si në dispozitiv . 

 

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. 

 

 

 

Hasim Sogojeva 

Gjyqtar  
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