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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-II-15-0235 - C0001 
 

 

 Paditës :  S B , nga  Gjilani,  të cilin me autorizim e përfaqëson av. M M nga Gjilani  

 

 

Kundër 

 

Të paditurës : NSH ,,B’’B në likuidim, e përfaqësuar nga  Agjencia Kosovare e Privatizimit- 

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

 

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

Kosovare të Privatizimit (Dhoma e Posaçme), gjyqtari Hasim Sogojeva, me  01 tetor 2020, 

lëshon këtë : 

 

A K T G J Y K I M 

 

 

1. REFUZOHET si e pa bazuar kërkesëpadia  dhe vërtetohet vendimi i AKP-së – 

Autoritetit të Likuidimit PRN 125 -0808,  dt. 05 mars  2015 ,   si i drejtë dhe i 

bazuar në ligj. 

 

2. Secila palë i heqë shpenzimet e veta të procedurës . 

 

 

 

Rrethanat Faktike dhe Procedurale 

 

Me 20 mars  2015, pranë DHPGJS, është parashtruar  padia  e paditësit   kundër të paditurit 

në lidhje me  Vendimit e  Autoritetit të Likuidimit (AL) për NSH ,, B ’’ B,   PRN  125-0808,  

i datës 05  mars  2015,  (tani e tutje: Vendimi),  me të cilin i ishte refuzuar si e pa vlefshme 

kërkesa për  kompensim e  pagave të pa paguara,  në shumën 53,533.00€. 

Paditësi në padi ka deklaruar  se  te e paditura ka themeluar marrëdhënie pune, më dt. 

01.02.1977. Me vendimin e të paditurës nr. 06-395, të dt. 27.07.1990, drejtori i të paditurës, 

paditësin e suspendon nga puna për shkak të bindjeve të tija politike, për shkak se ishte 
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Kryetar i Sindikatës së Pavarur. Nga muaji maj i vitit 1990  e deri në muajin maj të vitit 1999, 

për 106 muaj është llogaritur  për çdo muaj,  paga 505,03 €,  dhe do të arrinte shuma e 

përgjithshme 53,533.09€.  

Paditësi ka iniciuar kontestin e punës,  pranë Gjykatës Themelore të Punës së Bashkuar  në 

Prishtinë, Dega në Gjilan dhe me Vendimin e saj MP nr. 2129/90, dt. 27 nëntor 1990, është 

anuluar vendimi i të paditurës për suspendim nga puna nr. 06-395, dt. 27 korrik 1990, i njëjti 

vendim i Gjykatës është bërë i formës së prerë, pasi kundër tij nuk ka pasur ankesë.  

Paditësi me kohë ju ka drejtuar të paditurës me kërkesë kreditore dhe të njëjtës ja ka 

bashkangjitur tërë dokumentacionin e kërkuar, për  kundër këtij fakti e paditura ka konstatuar 

në vendimin e saj të protokolluar 1357/2015, dt. 05.03.2015, kinse përgjigja është jashtë afatit  

për çka nuk është e vërtet se nga data 20.01.2015, e deri më dt. 02.02.2015,  kur është dhënë 

përgjigja kanë kaluar 13 ditë . 

Ka kërkuar të aprovohet kërkesëpadia e paditësit dhe të detyrohet i padituri , që paditësit t’ ia 

kompensoj pagat e pa paguara nga 1 gushti i vitit 1990 e gjerë më 31 maj 1999, në shumën 

53,533.09€ , kamatën në lartësi 8%, nga dita e ushtrimit të padisë .  

Padisë si prova ja ka bashkangjitur : 

- Kopjen e formularit të kërkesës jo pronësore, dt. 06.08.2014,  

- Aktvendimin për themelimin e marrëdhënies së punës, dt. 12 janar 1978,  

- Vendimin për suspendimin e përkohshëm nga puna, dt. 28.07.1990,  

- Vendimin Mp nr. 2129/90, të Gjykatës Themelore të Punës së Bashkuar në 

Prishtinë, Dega në Gjilan dhe  

- Parashtresën e paditësit për të paditurin dt. 02.02.2015. 

   

Më 08 prill   2016, AKP, përmes përfaqësuesit  ka paraqitur mbrojtjen e saj ndaj padisë së 

paditësit  së datës 20 mars 2015, kundër vendimit PRN 125-0808, të NSH “B ”  B në 

likuidim, me të cilën kërkon nga gjykata që të refuzohet padia si e papranueshme  dhe / ose të 

pabazuar dhe të vërtetoj (lënë në fuqi) vendimin e AL. 

 

AKP  në kundërshtimin e vetë, ka pohuar se Vendimi i Autoritetit të Likuidimit më dt. 

05.03.2015, me të cilin është refuzuar kërkesa e paditësit është  i bazuar në fakte dhe bazën 

ligjore  si në vijim : 

 

Në përputhje me nenin 36.2.2 të Shtojcës së Ligjit nr. 04/L- 034, dokumentacioni në 

mbështetje të kërkesës ka rezultuar i pa plotë edhe pas kërkesës për dëshmi shtesë. 

 

Parashtruesi nuk ka dëshmuar nëpërmjet provave relevante pretendimin e ngritur në 

procedurë likuidimi, çka pasjellë pavlefshmërinë e kërkesës si të pa bazuar. 

 

AKP-ja në parashtresë pretendon se Paditësi ka bërë shkelje sepse nuk e ka dorëzuar kopjen e 

Vendimit të ankimuar, dhe se i njëjti ka barrën e provës në këtë procedurë që të paraqesë një 

pasqyrë të hollësishme të fakteve dhe arsyetim ligjor mbi të cilat mbështetet pretendimi. 

 

Paditësi ka dështuar të paraqes prova në lidhje me lartësinë e pagës, vendimin e plotfuqishëm 

që paditësit ja njeh të drejtën në pagesën e pagave të pretenduara .  

 

Parashtresës së dt. 08 prill 2016,  ja ka bashkangjitur : 
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- Vendimin për fillimin e procedurës së likuidimit, 12.06.2014,  

- Kërkesën për plotësimin e informatave drejtuar paditësit më dt. 16.01.2015, dhe  

- Vendimin e AL PRN 125-0808, dt. 05.03.2015.  

 

  

Dhoma e Posaçme, bazuar në padi dhe provat e dorëzuara, si dhe në përgjigje në padi dhe 

provat e dorëzuara, vlerësoi se nuk kishte nevojë që paditësit ti dërgohet përgjigja në padi e të 

paditurës , pasi e njëjtat sqarohet çështja sa i përket pretendimeve të palëve .    

 

 

Arsyetimi Ligjor 

 

Kërkesëpadia  është e pabazuar. 

 

Në bazë të nenit 76.3 të Ligjit Nr.06/L-086 të DHPGJS 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. 

 

Gjykata ka shqyrtuar provat të cilat i kanë ofruar palët ndërgjyqës,  dhe ka konstatuar se nuk 

është si kontestues fakti se paditësi me kohë e ka ushtruar kërkesën  për pagesën e 

kompensimit të  pagave për periudhën prej vitit 1990 deri në vitin 1999 , në shumën 

53,533.09€, në procedurën e likuidimit para AL,  por si kontestuese në mes ndërgjyqësve 

është  baza juridike e kërkesës .   

 

Me  Ligjin nr. 04/L- 034, për Agjencinë Kosovare të Privatizimit ( AKP ) 31 gusht 2011, 

shtojcën e saj me dispozitën  e nenit 36  është rregulluar  çështja e Kërkesave të  pavlefshme 

dhe jo të rregullta, në procedurën e likuidimit , në paragrafin 1, 2, 2.1, 2.2, 2.3 , 2.4 etj.  

,,1. Autoriteti i Likuidimit refuzon, tërësisht apo pjesërisht, vlefshmërinë e Kërkesave apo 

interesit të pretenduar të kapitalit apo pronësisë nëse refuzimi i tillë obligohet apo lejohet 

sipas këtij ligji apo elementeve tjera të ligjeve të Kosovës në fuqi apo me urdhër të Gjykatës.  

2. Pa kufizuar fushëveprimin apo zbatueshmërisë e paragrafit 1 më sipër, elementet në vijim 

përbëjnë bazë të mirë dhe të mjaftueshme sipas këtij ligji për refuzimin e një Kërkese apo 

interesi të pretenduar të kapitalit apo pronësisë:  

2.1.kërkesa apo pretendimi është i pasafatshëm sipas kufizimeve kohore të aplikueshme; 

2.2.dokumentacioni për Kërkesën apo interesin e pretenduar i paraqitur nga kreditori i 

pretenduar apo bartësi i interesit të pretenduar mbetet jo i plotë edhe pas kërkesës nga 

kreditori i pretenduar për dokumente apo dëshmi plotësuese; apo  

2.3.ndonjë aspekt i dokumentacionit të paraqitur është mashtrues apo ka dëshmi të mira dhe 

substanciale për të besuar se Kërkesa apo interesi i pretenduar është mashtrues; apo  

2.4.ka arsye për të besuar se transaksion  nuk është aprovuar perms procedurave të rregullta 

të NSH etj. ’’   

 

Gjykata vlerëson se bazuar në Vendimin e Gjykatës Themelore të Punës së Bashkaur në 

Prishtinë, Dega në Gjilan Mp 2129/1990, me të cilin është anuluar vendimi i të paditurit nr. 

06-395, dt. 27.07.1990, dhe është detyruar e paditura ta kthej në punë paditësin në afatin prej 

15 ditëve , me të njëjtin vendim nuk është gjykuar ndonjë kompensim i pagave për të cilën  

paditësi në procedurën e likuidimit ka ushtruar kërkesë . 

 

Me  vendim  e Gjykatës , paditësit ju është mundësuar kthimi në vendin e punës.  
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Gjykata vlerëson se Vendimi i Gjykatës Themelore të Punës së Bashkuar nuk ja ka krijuar 

bazën juridike paditësit për të kërkuar kompensimin e pagave nga 01 gusht 1990 deri më 31. 

Maj të vitit 1999, në shumën 53,533.09€, që do të thotë, se në mesë palëve ka fakte 

kontestuese jo vetëm sa i përket bazës juridike të kërkesës,  por edhe sa i përket lartësisë , 

kështu që kur është kontestuese baza juridike , palët këtë mundë ta zgjidhin në procedurë të 

rregullt gjyqësore, por jo në procedurë të likuidimit . 

 

Gjykata vlerëson se në rastin konkret sipas bares së provës, në kuptim të nenit 322 paragrafi  

1 dhe 2,   paditësi  nuk ka provuar  se  me ndonjë vendim gjyqësor  t’  ju ketë  njohur e drejta 

e kompensimit të  pagave për periudhën dhe shumën e kërkuar.  

 

Gjykata vlerëson se në rastin konkret i padituri drejtë ka vepruar kur ka zbatuar dispozitën e 

nenit 36.2.2 të Shtojcës së Ligjit nr. 04/L0 034, kur e ka refuzuar kërkesën e paditësit si të 

pavlefshme .    

Prandaj bazuar në vërtetimin e kësaj gjendje faktike dhe në pajtim me dispozitën e nenit 54.1 

lidhur me nenin 74 të Ligjit nr. 06/L- 086  për Dhomën e Posaçme 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, pasi paditësi e ka humbur kontestin, ndërsa i padituri nuk i ka kërkuar shpenzimet .  

Këshillë Juridike: 

 

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

Dhomës së Posaçme brenda 15 ditësh nga pranimi i këtij aktgjykimi. Ankesa duhet të 

dorëzohet në bazë të nenit 9 paragrafi 6 të Ligjit për Dhomën e Posaçme. 

 

 

Hasim Sogojeva 

Gjyqtar  

 

 

 


