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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- 2317 

 

 

Paditës :     S. E H nga Hali Elezit, të cilin me autorizim e përfaqëson av. B I nga Prishtina   

 

Kundër 

 

Të paditurës :  NSH  PMN ,, SH  ’’ e përfaqësuar nga Agjencia Kosovare e Privatizimit- 

(AKP) 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  14 tetor   2020,  

lëshon këtë: 

 

A K T V E N D I M  

 

 

KONSTATOHET  se Dhoma e Posaçme jep pëlqimin për tërheqjen e ankesës së 

paditësit.    

 

 

Rrethanat Faktike dhe Procedurale 

 

 

Me 28 dhjetor  2015, pranë DHPGJS, është parashtruar  ankesa  e paditësit kundër të paditurit 

në lidhje me Vendimin e Autoritetit të Likuidimit ( A L ) për NSH ,, Sh ’’ GJI042- 3541, me 

të cilin është refuzuar kërkesa e paditësit për dëmshpërblim për ndërprerje të parakohshme të 

kontratës së punës në shumën 999. 65€.  

AKP-ja më dt. 11 mars .2016, përmes përfaqësuesit ka ushtruar përgjigje në padi, ndaj ankesës 

së paditësit më dt. 28 dhjetor  2015, kundër Vendimit të AL GJI042- 3541,  me të cilin ka 

kërkuar të refuzohet ankesa e paditësit, si e pa pranueshme ose të vërtetoj Vendimin e 

Autoritetit të Likuidimit .  

Më dt. 22 mars 2016, i autorizuari i paditësit ka ushtruar përgjigje në mbrojtjen e të paditurit 

duke i kundërshtuar pretendimet e të paditurit në përgjigje në padi . 
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Më dt. 04  prill 2016, nga AKP-ja është dhënë kundërpërgjigje në përgjigje të paditësit dhe e 

njëjta është deklaruar se mbetem pranë pretendimeve në përgjigje në padi.  

Më dt. 21 gusht 2020, i autorizuari i paditësit me parashtresë është deklaruar se tërhiqet nga 

ankesa, me arsyetim se Kolegji i Apelit i DHPGJSK , ka nxjerr disa aktgjykime lidhur me 

dëmshpërblimin për ndërprerje të parakohshme të marrëdhënies së punës me të cilat ka refuzuar 

kërkesat për disa punëtor të të njëjtës ndërmarrje.     

   

Arsyetimi ligjor 

 

Dhoma e Posaçme jep pëlqimin për tërheqjen e ankesës . 

 

Me dispozitën e nenit 34 , paragrafi 1, të Ligjit nr. 06/L-086,  rregullohet,   ,,. Paditësi mund ta 

tërheqë kërkesën apo ankesën e tij në çdo kohë me pajtimin e Dhomës së Posaçme. Me dhënien 

e pëlqimit të tillë, Dhoma e Posaçme merr parasysh interesin e të gjitha palëve të tjera. Vendimi 

për dhënien e pëlqimit për tërheqje mund të përfshijë urdhërpagesën për shpenzimet e 

procedurës nga pala që tërhiqet. Vendimi i tillë nuk e ndalon palën nga parashtrimi i serishëm 

i kërkesës apo ankesës. ’’ . 

Meqenëse i autorizuari i paditësit me parashtresë dt. 21 gusht 2020, është tërhequr nga ankesa, 

Gjykata e Konstatoi dhënien e pëlqimit për tërheqjen e ankesës .  

Për këtë arsye u vendos si në dispozitiv . 

 

Shpenzimet Gjyqësore: 

 

Në bazë të nenit 62.3 të Ligjit për Dhomën e Posaçme secila palë do ti heqë shpenzimet e veta. 

 

Këshillë Juridike: 

 

Kundër këtij aktvendimi nuk  mund të parashtrohet ankesë me shkrim, por lejohet që pala të 

paraqes sërish ankesë sipas nenit 34, par 1  të Ligjit nr. 06/L-034 . 

 

 

Hasim Sogojeva 

Gjyqtar  

 

 

 


