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C-IV.-13-0908 

Ankuesi  

 

Zh.E. nga Ferizai 

 

Kundër 

E paditura 

Agjencia Kosovare e Privatizimit, rruga “ Agim Ramadani” nr. 23, Prishtinë.  

 

Dhoma e Posaçme e Gjykatës Supreme të Kosovës për Çështje që Lidhen me Agjencinë 

Kosovare të Privatizimit (Dhoma e Posaçme), Gjyqtari Shkelzen Sylaj, me 16.09.2019, lëshon 

këtë: 

 

A K T G J Y K I M 

 

1. Ankesa e ankuesit refuzohet si e pabazuar. 

2. Vërtetohet Vendimi i Agjencisë Kosovare të Privatizimit – Autoriteti i Likuidimit, 

Nr. GJI089-0122, i datës 21.05.2013.  

3. Ankuesi lirohet nga taksa gjyqësore. 

 

 

Rrethanat Faktike dhe Procedurale 

 

Më 17 qershor 2013 ankuesi dorëzoi në Dhomën e Posaçme, një ankesë/kërkesë për rishqyrtimin 

e Vendimit nr. GJI089-0122, të datës 21.05.2013, të Autoritetit të Likuidimit të AKP-së (më tej 

Autoriteti i Likuidimit ose shkurt AL). Ai ka kërkuar nga gjykata që të anuloj vendimin e atakuar 

t’ia aprovoj ankesën, si dhe të detyroj AKP-në në kompensimin e pagave të pa paguara, për 

periudhën kohore prej majit 1999, në shumë prej 14,500.00 euro, nga NSH, Ferizaj.    Ka shtuar 

se për shkaqe sigurie dhe mos funksionimit të institucioneve, për herë të parë i është mundësuar 

të dorëzoj kërkesën, duke përfshirë dokumentacionin e kompletuar diku me 30 prill 2008. Ka 

theksuar se shpallja e njoftimeve për fillimin e likuidimit të NSh-së, në gazetat të cilat 

shpërndahen në territorin e Kosovës, nuk mund të konsiderohen të vlefshme dhe si mjet i 

informimit të opinionit të gjerë për likuidimin e Ndërmarrjes. Ka theksuar se për shkak të 

praktikave diskriminuese dhe ngjarjeve tjera, është detyruar të lëshoj vendin e punës, ashtu që ka 

qenë i penguar të vazhdoj me kryerjen e punëve në Ndërmarrje Shoqërore. Ka bashkangjitur 

edhe kërkesën për lirim nga taksa Gjyqësore. 
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Me 14 shkurt 2016, e paditura në mbrojtjen e saj të parashtruar kundër ankesës, deklaroi se 

kërkesa e ankuesit e parashtruar pran Autoritetit të likuidimit është e pas afatshme. AKP ka 

theksuar se NSH ka hyrë në proces të likuidimit, me 22 shkurt 2007, ( njoftimi për likuidim 

gazeta “Koha ditore”, “Blic” datë 22 mars 2007) dhe se afati i fundit për parashtrimin e 

kërkesave ishte 04 qershor 2007, ndërsa ankuesi ankesën e kishte paraqitur me 14 prill 2008.  

AKP ka shtuar se veç këtij fakti, ankesa e ankuesit është e pabazuar edhe për faktin tjetër që 

kërkesa është e parashkruar, ngase një kërkesë e tillë për paga të pa paguara për periudhën 

kohore nga viti 1999, është dashtë të parashtrohet në afat prej 3 vitesh. Andaj i ka propozuar 

Gjykatës refuzimin e ankesë si të pabazuar dhe vërtetimin e vendimit të ankimuar të Autoritetit 

të Likuidimit.  

 

Me 07 shkurt 2017, ankuesi përmes të autorizuarit të tij, parashtroj përgjigje dhe i ka  

kundërshtuar pretendimet e të paditurës.  

Me 14 shkurt 2017, e paditura në kundërpërgjigjen e saj të parashtruar ndaj përgjigjes së ankuesit   

i ka propozuar Gjykatës që të refuzoj ankesën si të pabazuar dhe të vërtetoj vendimin e 

Autoritetit të Likuidimit. 

 

Në lidhje me detajet tjera, gjykata i referohet shkresave të lëndës dhe parashtresave të palëve.  

Arsyetimi Ligjor 

 

Ankesa e ankuesit refuzohet si e pabazuar. 

 

Në bazë të nenit 76.3 të Ligjit Nr. 06/L-086 të Dhomës së Posaçme të Gjykatës Supreme të 

Kosovës për Çështjet lidhur me Agjencinë Kosovare të Privatizimit (Dhoma e Posaçme) në 

lidhje me nenin 399 të Ligjit mbi Procedurën Kontestimore, Gjykata përcakton se faktet 

relevante të rastit janë të pakontestueshme dhe nxjerrë këtë aktgjykim pa caktuar seancë 

dëgjimore. 

 

Dhoma e Posaçme e ka shqyrtuar me kujdes ankesën dhe dokumentacionin përcjellës dhe ka 

konstatuar se me të drejtë është refuzuar kërkesa e ankuesit, pasi që ishte parashtruar jashtë afatit 

të publikuar për parashtrimin e kërkesave. 

 

Ankuesi nuk e ka dorëzuar kërkesën në Autoritetin e Likuidimit të AKP-së brenda afatit ligjor të 

shpallur nga ana e AKM-së për parashtrimin e kërkesave kreditore. Sipas provave që gjenden në 

shkresat e lëndës ndërmarrja NSH kishte hyr në proces të likuidimit me 22 shkurt 2007. AKM 

kishte publikuar njoftimin për fillimin e likuidimit të NSH-së, ku edhe kishte njoftuar të gjithë 

kreditorët potencial të NSH (në likuidim), Ferizaj se afati për parashtrimin e kërkesave është deri 

me datën  04 qershor 2007. Publikimet ishin bërë në shtypin ditor “Koha Ditore” , “Blic” me 

datë 22 mars 2007 dhe në web saitin e AKM-së.   

 

Nga shkresat e lëndës del se ankuesi kërkesën e tij Autoritetit të Likuidimit ia kishte parashtruar 

me datë 14 prill 2008. 

 

Nga kjo konstatohet se parashtruesi kërkesën e tij te Autoriteti i Likuidimit e kishte parashtruar 

pasi që kishte kaluar afati i parashtrimit të kërkesave sipas informimit të bërë nga AKM-ja. 
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Ankuesi as në ankesë por as në përgjigjen e tij ndaj mbrojtjes të parashtruar më vonë nuk ka sjell 

asnjë dëshmi të besueshme që do ta justifikonte vonesën e tij kaq të gjatë në parashtrimin e 

kërkesës te Autoriteti i Likuidimit. Pretendimet e parashtruesit se ishte ballafaquar me pengesa të 

pakapërcyeshme për të parashtruar kërkesë, si mungesa e lirisë së lëvizjes për shkak të 

përkatësisë së tij serbe, ikja nga Kosova, mosfunksionimi i institucioneve, mungesa e informimit  

dhe diskriminimi, gjykata i gjen si të pakuptimta.Ngritja e padisë pranë një gjykate kompetente 

ishte dhe mbetet një veprim fare i thjeshtë dhe si i tillë i mjaftueshëm, për të ndërprerë 

parashkrimin, e sidomos në këtë rast, kaq shumë vite pas luftës kur gjykatat ishin plotësisht 

funksionale dhe të qasshme. Diskriminimi i pohuar nga ankuesi nuk është me vend pasi çdokush 

qoftë personalisht apo nëpërmjet përfaqësuesit të autorizuar (avokatit) në çdo kohë mund t’i 

drejtohej gjykatës siç edhe ka ndodhur, pa marrë parasysh përkatësinë e tij etnike. Po ashtu 

gjykata vlerëson se edhe njoftimi për likuidimin e NSH-së, ishte bërë në shtypin ditor “Koha 

Ditore”, “Blic” me datat 22 mars 2007 si dhe në web saitin e AKM-së, prandaj pretendimet e 

ankuesit edhe në këtë aspekt janë të pabazuara.  

 

Nga data e fundit për parashtrimin e kërkesave 04 qershor 2007, e deri në datën e parashtrimit të 

kërkesës së tij me 14 prill 2008 në Autoritetin e Likuidimit, kanë kaluar me tepër se 10 muaj.   

Andaj, kërkesa dorëzuar në AL me një vonesë të tillë me të drejtë është refuzuar si e pavlefshme, 

si rrjedhojë e saj edhe ankesa e parashtruar në Dhomën e Posaçme kundër vendimit në fjalë 

refuzohet si e pabazuar. 

 

Neni 37, paragrafi 4.1, i Shtojcës së Ligjit nr. 04/L-034 për Agjencinë Kosovare të Privatizimit 

përcakton se kërkesat që konsiderohen të jenë të pas afatshme 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 dhe nuk gëzojnë të drejtën për të marrë pjesë në disbursimet nga 

likuidimi. 

 

Njëherit një zgjidhje e tillë është në pajtim edhe me precedentët e DHPGJS-së dhe të Kolegjit të 

Ankesave (C-IV-13-0003, C-IV-13-0652, C-IV-13-1754, C-IV-13-2063 dhe AC-I-14-0090) për 

refuzimin e ankesave kundër vendimeve të AL, në rastet kur kërkesat kreditore janë parashtruar 

jashtë afatit për paraqitjen e tyre në AL. 

 

Andaj në bazë 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 

 

Ankuesi ka ofruar dëshmi të cilat mbështesin kërkesën e tij në kuptim të neneve 8.1.2 të 

Udhëzimit Administrativ të Këshillit Gjyqësor të Kosovës nr. 01/2017 për Unifikimin e Taksave 

Gjyqësore. 

 

Gjykata shqyrtoi formularin e dorëzuar nga ankuesi për lirim nga taksat gjyqësore dhe deklaratën  

e tij në lidhje me gjendjen financiare, përfshirë statusin aktual të ankuesit i cili jeton përkohësisht 

në baraka, është person i zhvendosur dhe si të ardhur ka një pension familjar, andaj gjykata e 

liroj ankuesin nga taksat gjyqësore. 
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Këshilla juridike 

 

Kundër këtij aktgjykimi mund të parashtrohet ankesë me shkrim në Kolegjin e Apelit të Dhomës 

së Posaçme Brenda 15 ditëve nga pranimi i këtij aktgjykimi. Ankesa duhet të dorëzohet në bazë 

të nenit 9.6 të Ligjit për Dhomën e Posaçme.  

 

Shkelzen Sylaj, Gjyqtar   

 


