
 

                   REPUBLIKA E KOSOVËS/REPUBLIKA KOSOVA             

C-IV-15-0250 

             

Parashtruesja e kërkesës: S N, nga K e P. 

 

Kundër    

 

Palës Kundërshtare: Agjencia  Kosovare e Privatizimit rruga “Dritan Hoxha” nr.55, Prishtinë 

 

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

të Privatizimit, përmes gjyqtarit Asllan Krasniqi, me datën:19.01.2023, merr këtë: 

 

A K T V E N D I M 

Hudhet kërkesa e parashtruar nga S N, me datën 20.03.2015, kundër palës kundërshtrate Agjencia 

Kosovare e Privatizimit, ngase kjo çështje juridike kontestimore është zgjidhur me aktgjykimin 

me nr.C.nr.974/2004, të datës 17.06.2005,andaj kjo është çështje e gjykuar. 

                                                                  A r s y e t i m 

Me datën 20.03.2015, pranë DHPGJS, është parashtruar ankesë nga S N, kundër palës 

kundërshtare Agjencia Kosovare e Privatizimit ndaj vendimit me numër.GJI023-0001, të datës 

11.03.2015, me të cilin i është refuzuar kërkesa për kompensimin e shumës prej 3,252.90 €, në 

emër të kompensimit të pagave për periudhën pa specifikuar si punëtore e NSH “Z B” (në 

likuidim).Parashtruesja e kërkesës në kërkesën e parashtruar e ka kontestuar vendimin e Autoritetit 

të Likuidimit me nr. GJI023-0001, të datës 11.03.2015, me të cilin i është refuzuar si e pa vlefshme 

kërkesa për kompensim të pagave. 

 

Ka shtuar se ka qenë punëtore e ndërmarrjes  dhe se përmes provave ka dëshmuar para Autoritetit 

të Likuidimit  se ka qenë në marrëdhënie punë në ndërmarrje. Vendimi i Autoritetit të Likuidimit 

për refuzimin e kërkesës është kontradiktor me aktgjykimin e plotfuqishëm të Gjykatës Komunale 

në Gjilan C.nr.974/04, të datës 17.06.2005, me të cilin i është njohur e drejta e kompensimit të të 

ardhurave personale në ndërmarrje nga data 06.12.1996, e deri me datën 14.08.2003, në shumën 

prej 3,252.90 €. I ka propozuar gjykatës që kërkesën  për rishqyrtim ta aprovoj si të bazuar dhe te 

detyrohet pala kundërshtare AKP-ja  që të bëjë pagesën e shumës prej 3,250.90 €, sipas aktgjykimit 

të Gjykatës Komunale në Gjilan. 

 

Me nenin 391, par 1 pika d) e LPK-së, është e përcaktuar se pas shqyrtimit paraprak të padisë 

gjykata me aktvendim e hedh poshtë padinë si të palejueshme po që se konstaton se çështja e 



ngritur me padi është çështje e gjykuar. Në rastin konkret  nga provat e lëndës rrjedh se në lidhje 

me kërkesën e parashtruar nga parashtruesja e kërkesës për rishqyrtimin e vendimit është vendosur 

nga Gjykata Komunale në Gjilan me aktgjykimin me numër C.nr.974/04, të datës 17.06.2005. Ku 

sipas aktgjykimit në fjalë kërkesëpadia e parashtruar nga parashtruesja e kërkesës për 

kompensimin e të ardhurave personale për periudhën kohore nga data 06.12.1996, e deri me datën 

14.08.2003, në shumën prej 3,252.90, është aprovuar si e bazuar. Rrjedhimisht duke u bazuar në 

rrethanat e lartë cekura dhe duke u bazuar edhe në dispozitën ligjore të cituara me lartë gjykata ka 

vendosur si në dispozitiv të këtij aktvendimi. 

 

KËSHILLË JURDIKE: Kundër këtij aktvendimi mund të parashtrohet ankesë me shkrim në 

Kolegjin e Apelit të Dhomës së Posaçme të Gjykatës Supreme të Kosovës,brenda afatit kohor 

prej;15 ditësh,llogaritur nga data e pranimit i këtij aktvendimi.  

 

                                                                                                                  Gjyqtari;Asllan Krasniqi 

 


