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C-IV-16-0147 

             

Parashtruesja e ankesës; H A të cilën e përfaqëson sipas autorizimit av B I nga Prishtina 

 

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;18.01.2023 merr këtë: 

 

A K T V E N D I M 

 

Hudhet poshtë ankesa e parashtruar nga H A, kundër palës kundërshtare Agjencia Kosovare e 

Privatizimit, me të cilën ka kërkuar kompensimin e shumës prej 1,200.00 €, në emër të 

kompensimit të 6 pagave si dëmshpërblim për ndërprerjen para kohe të marrëdhënies së punës në 

NSH Sh (në likuidim). 

 

Rrethanat Faktike dhe Procedurale 

 

Pranë DHPGJS, është parashtruar ankesë nga H A, kundër palës kundërshtare Agjencia Kosovare  

e Privatizimit me të cilën ka kërkuar që ankesa të aprovohet në tërësi si e bazuar dhe të detyrohet 

pala kundërshtare që t’ia kompensoj shumën prej 1,200.00 €, në emër të dëmshpërblimit për 

ndërprerje para kohe të marrëdhënies së punës në Ndërmarrjen Shoqërore Sh  (në 

likuidim).Parashtruesja e ankesës ndër të tjera ka theksuar se NSH Sh është ndërmarrje shoqërore 

e cila në vitet 90-ta me vendimin e Kuvendit të Republikës së Serbisë është futur në masa të 

dhunshme dhe se zbatimi i këtyre masave të dhunshme ka rezultuar me largim kolektiv të 

punëtorëve shqiptar nga puna. Në vitin 1999, të gjithë punëtorët e larguar nga puna janë kthyer në 

punë në ndërmarrje dhe është përzgjedhur edhe menaxhmenti i ri i ndërmarrjes. Me datën 

10.06.2013, Agjencia Kosovare e Privatizimit nxori vendimin me te cilin filloj likuidimi i 

ndërmarrjes. Asnjë punëtor nuk është njoftuar për fillimin e procedurës së likuidimit e as për 

mundësinë e parashtrimit të kërkesave kreditore pranë Autoritetit të Likuidimit.  



Me datën 08.09.2014, i autorizuari i parashtrueses së ankesës ka parashtruar kërkesë pranë 

Autoritetit të Likuidimit për kompensim për shkak të ndërprerjes para kohe të marrëdhënies së 

punës në ndërmarrje. Me datën 15.10.2014, nga Autoriteti i Likuidimit ka pranuar njoftimin se 

kërkesat kreditore nuk mund të merren para sysh për faktin se janë parashtruar pas afatit për 

parashtrimin e kërkesave dhe se afati i fundit për parashtrimin e kërkesave ka qenë me datën 

31.07.2013. Ka pretenduar se procedura e likuidimit të ndërmarrjes është zhvilluar në kundërshtim 

me dispozitat ligjore.  

Përfundimisht i ka propozuar gjykatës që ankesën e parashtruar ta aprovoj si të bazuar dhe me 

aktgjykim ta anuloj vendimin e Autoritetit të Likuidimit me numër të referencës 6044/14; të 

detyrohet pala kundërshtare që t’ia paguaj shumën prej 1,200.00 €, në emër të dëmshpërblimit për 

ndërprerje para kohe të marrëdhënies së punës në NSH. 

AKP-ja përmes përfaqësuesit të sajë ka paraqitur mbrojtjen e saj,ku ndër të tjera ka theksuar se e 

kundërshton padinë e parashtruar nga H A duke e konsideruar si të pa bazuar në ligj. Ka shtuar se 

nuk qëndron pretendimi i palës paditëse se procedura e likuidimit të ndërmarrjes është zhvilluar 

në kundërshtim me nenin 7.4 të Ligjit për AKP-në. Nga shkresat e lëndës shihet se paditësja nuk 

e ka informuar ndërmarrjen e as AKP-në se ka ndonjë pretendim me çka rrjedh se pala e ka humbur 

mundësinë ligjore që të kërkoj mbrojtje nga gjykata për realizimin e së drejtës. Ndërmarrja ka hyrë 

në procedurë të likuidimit me datën 11.06.2013, ndërsa me datën 17.06.2013, ka shpallur njoftim 

publik në shtypin ditor me anë të së cilës janë ftuar kreditoret potencial për parashtrimin e 

kërkesave kreditore kundër ndërmarrjes. Duke u bazuar në njoftimin e dhënë afati i fundit për 

parashtrimin e kërkesave kreditore ka qenë data 31.07.2013. Bazuar në Ligjin për AKP-në kërkesa 

e parashtruar nga parashtruesja nuk ka mundur të shqyrtohet se është parashtruar pas një viti. 

Përfundimisht i ka propozuar gjykatës së ankesën e parashtruar nga parashtruesja ta hudh poshtë 

si të pa pranueshme.  

 

Arsyetimi Ligjor 

 

Me nenin 7.1 të Shtojcës së Ligjit me nr.04/L-034, është e përcaktuar se brenda dhjetë (10) ditëve 

të punës pas datës së vendimit për likuidim, agjencia publikon, apo kërkon nga Autoriteti i 

Likuidimit të publikojë njoftimin me informatat e cekura në paragrafin 2 të këtij neni (Njoftimi 

për likuidim). Në paragrafin 2, pika.6.3.është e përcaktuar se personat që pretendojnë të kenë 

kërkesa apo interesa në apo ndaj ndërmarrjes duhet të veprojnë në pajtueshmëri me kërkesat e 

saktësuara në njoftim, pavarësisht nëse më herët e kanë informuar Gjykatën, Agjencinë apo 

pararendësin e Agjencisë (Agjencinë Kosovare të Mirëbesimit) në lidhje me të; ndërsa me pikën  

6.4 është e theksuar se kërkesat dhe interesat që nuk janë parashtruar si duhet deri në afatin për 

parashtrimin e kërkesave do të refuzohen dhe do të jenë përgjithmonë të parashkruara dhe të pa 

ekzekutueshme.   



Në rastin konkret nga provat e lëndës dhe parashtrimet e palëve rrjedh se parashtruesja e aneksës 

me datën 08.09.2014, ka parashtruar kërkesë përmes të autorizuarit të saj me shkrim dhe ka kërkuar 

kompensim në emër të ndërprerjes së marrëdhënies së punës para kohe në ndërmarrje. Pala 

kundërshtare me njoftimin e datës 15.10.2014, e ka njoftuar parashtruesen se kërkesa e parashtruar 

për kompensim është parashtruar jashtë afatit dhe se kërkesën në fjalë nuk e ka shqyrtuar. Pas 

shqyrtimit të provave të lëndës gjykata ka gjetur se në bazë të njoftimit të publikuar nga pala 

kundërshtare afati i fundit për dorëzimin e kërkesave ka qenë data 31.07.2013, ndërsa parashtruesja 

përmes të autorizuarit të saj kërkesën për kompensim në emër të dëmshpërblimit për shkak të 

ndërprerjes para kohe të marrëdhënies së punës në ndërmarrje e ka bërë në vitin 08.09.2014,që do 

të thotë se është parashtruar jashtë afatit për dorëzimin e kërkesave. 

Rrjedhimisht duke u bazuar në rrethanat e lartë cekura dhe në dispozitat ligjore të cituara gjykata 

ka ardhur në përfundimin se në rastin konkret janë plotësuar kushtet ligjore për ta hedh ankesën e 

parashtruar nga parashtruesja, andaj edhe është 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 

 

 


