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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- 15-0070 

 

 

Paditës: Xh H Gj,  të cilin me autorizim e përfaqëson avokati B I nga Prishtina 

 

Kundër 

 

Të paditurës: Ndërmarrja Shoqërore ,,  E  E” në likuidim të cilën e përfaqëson Agjencia 

Kosovare e Privatizimit në Prishtinë, 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  03 nëntor  2020, 

lëshon këtë: 

 

A K T G J Y K I M 

 

1. REFUZOHET si e pa bazuar ankesa e paditësit, vërtetohet vendimi i  Autoritetit 

Likuidues PEJ 102- 0048, dt. 30. 12. 2014. 

 

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

 

 

Rrethanat Faktike dhe Procedurale 

 

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

lidhje me Vendimin e  Autoritetit Likuidues ( AL ) të NSH  ,,E E’’PEJ 102- 0048, dt. 30. 12. 

2014, me të cilin është refuzuar  si e pa vlefshme kërkesa  e paditësit për kompensimin e 

pagave të pa paguara për periudhën 01.01.2010 deri më dt. 01.11.2014,  në shumën 

19,140.00€. 

 

Paditësi në padi pretendon se ka qenë punëtor i të paditurës, deri kur ka filluar procedura e 

likuidimit. Vendimi me të cilin është refuzuar kërkesa e paditësit nga AL ka shkelje të 

dispozita të procedurës, konstatim jo i plot i gjendjes faktike dhe zbatim i gabuar i drejtës 

materiale.  

I autorizuari i paditësit në lidhje me shkeljen e dispozitave të proceduarës ka deklaruar,  me 

vet faktin se me rastin e shpalljes së likuidimit të NSH –së, ka qenë si obligim që punëtorëve 

të saj të ju lëshoi njoftimin për ndërprerje të marrëdhënies së punës , mirëpo këtë nuk e ka 

bërë.   
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Në aspektin e konstatimit të gabuar të gjendjes faktike, AL ka bërë gabim për faktin se 

Statusi i N ,, E ’’ është në procedurë gjyqësore për shkak të vërtetimit të saj si shoqëri 

aksionare , pranë DHPGJS. Përmes kësaj padie është kontestuar vendimi iAKP-së, ndaj 

ndërmarrjes ,, E ’’ për të ushtruar autorizime të administrimit të saj  si ndaj ndërmarrjeve 

shoqërore. 

 

Nuk ka bërë pezullimin e  punëtorit dhe rrjedhimisht në aspektin formal edhe më tutje 

vazhdon ta kenë marrëdhënien e punës, dhe nuk ka kundërshtuar lartësinë. 

 

Në lidhje me zbatimin e gabuar të drejtës materiale ka të bëjë me zbatimin e nenit 608 të 

Ligjit për punën e bashkuar që nuk është i aplikueshëm nga vitit 1989.  

 

Ka propozuar që të miratohet në tërësi ankesa e ankuesit si e bazuar dhe të anulohet vendimi i 

autoritetit të likuidimit PEJ 102- 0048, dhe të obligohet e paditura të bëjë kompensimin e 

pagave të pa paguara për periudhën kohore dt. 01.10.2010 deri më dt. 01.11.2014, në shumën 

17,400.00€ dhe kamatën në shumën 1,740.00€. 

Kësaj ankese si prova  i ka bashkëngjitur:  

 

- Kopjen e Aktvendimit tëAL për NSH ,, E ’’ PEJ 102-0048, 

- Formularin e kërkesës kreditore,  

- Kopjen e Librezës së punës,  

- Njoftimi i AKP-së , për të gjithë kreditoret, dhe  

- Kopja e letërnjoftimit   

 

Më dt. 13.03.2020, AKP- ja  përmes përfaqësuesit  ka paraqitur mbrojtjen e saj ndaj 

pretendimeve në ankesën e paditësit dt. 28.01.2015, kundër Vendimit PEJ 102-0048, dt. 

30.12.2014,  me propozim që ankesa të refuzohet si e pa papranueshme dhe ose / të pa bazuar 

dhe të vërtetoj vendimin e Autoritetit të Likuidimit . 

 

AKP-ja, në parashtresë të mbrojtjes ka pohuar faktin se NSH ,,E E’’ ka hyrë në procedurë të 

likuidimit më dt. 15.09.2014,  ndërsa paditësi ka ushtruar kërkesë për pagesën e pagave të pa 

paguara, më dt. 05.11.2014.  

 

Autoritetit i Likuidimit ka marrë Vendim PEJ 102 - 0048, dt. 30.12.2014 me të cilin e ka 

refuzuar kërkesën e parashtruesit.  AKP-ja , pretendon se Vendimi i AL është i bazuar në 

faktet dhe bazat ligjore si në vijim : 

 

- Bazuar në nenin 36.2.1 të Shtojcës së Ligjit nr. 04/L- 034,  i cili parashikon  se ,, 

elementet në vijim përbëjnë bazë të mirë dhe të mjaftueshme sipas ligjit për 

refuzimin e një kërkese apo interesi të pretenduar të kapitalit apo pronësisë... 

kërkesa apo pretendimi është i pasafatshme sipas kufizimeve kohore të 

aplikueshme’’, 

- Kërkesa ka të bëjë me paga të pa paguara për periudhën prej dt. 01.01.2010 deri më 

dt. 01.11.2014. Nuk ka asnjë provë për para këtij Autoriteti të Likuidimit që 

parashtruesi e ka dorëzuar këtë kërkesë para ndonjë Gjykate apo organi tjetër  

kompetent deri më dt. 01.01.2013. 

- Neni 608 i Ligjit për punën e bashkuar parashikon ,, pagesa e shumës së pagës apo 

rrogës, apo secilës kërkesë tjeterë të punëtorit që rrjedhë nga marrëdhënia e punës do 

të jetë e parashkruar për tri vjet .’’  
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AKP-ja pretendon se është e pa mundur që Parashtruesi të ketë qëndruar në vendin e tij të 

punës, duke ofruar shërbime në punë në një periudhë katër vjeçare  pa u paguar nga 

Ndërmarrja. Marrëdhënia e punës karakterizohet nga shpërblimi kundrejt pagës, çfarë në 

rastin në fjalë në mungesën e ofrimit të punës nuk është bërë pagesa .  

 

Në lidhje me çështjen e statusit të ndërmarrjes, Bordi i Drejtorëve të AKP-së, ka përcaktuar 

tashmë statusin si Ndërmarrje Shoqërore, kjo në përputhje me nenin 5 të Ligjit nr. 04/L- 034 

dhe jo si shoqëri aksionare , prandaj si e tillë ndërmarrja bie nënautoritetin administrativ të 

AKP-së .  

 

 

Më dt. 20gusht 2020, i autorizuari i paditësit ka dorëzuar parashtresën e përgjigjeje në 

mbrojtje të AKP- së,  në lidhje me çështjen e parashkrimit të kërkesës së paditësit për pagat e 

pa paguara duke theksuar se nuk mund të flitet për parashkrim të kërkesës .  Po ashtu është 

deklaruar se si Ligj në fuqi është Ligji i punës së Republikës së Kosovës 03/L-212, i botuar 

më dt. 01.12.2010.  

 

AL , fare nuk është ndalur te fakti se Vendimi kontestues është marrë më dt. 30 dhjetor të 

vitit 2014, pas më shumë se tri vite të hyrjes në fuqi të Ligjit të punës së Republikës së 

Kosovës.  Në rastin konkret kërkesa e punëtorit për periudhën 05.11.2011 deri më dt. 

05.11.2014, nuk ka mundësi të jetë parashkruar brenda afatit prej tri viteve.  

 

Kësaj parashtrese, përveç provave të bashkangjitura në ankesë, si më lartë, ka dorëzuar edhe 

provën e Pasqyrën për Qarkullim për llogari , dt. 31.12.2009 deri 31.12.2014 . 

 

Më dt. 28.09.2020, AKP-ja përmes përfaqësuesit ka dorëzuar parashtresën e 

kundërpërgjigjes, ndaj përgjigjes në mbrojtje . 

 

Në parashtresë është deklaruar se sipas rregullave të procedurës civile, paditësi e ka barrën e 

provë neni7,  të LPK-së dhe neni 23 dhe 36.2 të Shtojcës së Ligjit nr. 04/L- 033 . 

 

Pala kundërshtare mban qëndrim se Autoriteti i Likuidimit nuk është lejuar nga dispozitat 

ligjore në fuqi që të vërtetoi gjendjen faktike . Parashkrimi nuk e lejon AL të hyjë në thelbin e 

çështjes .  

 

Arsyetimi Ligjor 

 

Ankesa  e paditësit,  është e pa bazuar.  

 

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, ka konstatuar se nuk është 

si kontestues fakti se paditësi, ishte punëtorë  i të paditurës NSH“E’’ në likuidim,  por si 

kontestuese është fakti se në ditën e marrjes së Vendimit për Likuidim,  NSH-ja  a’ ka qenë si 

subjekt aktiv që ka ushtruar veprimtarin e saj.  

 

Gjykata ka konstatuar se me dëshminë e dorëzuar  nga Pasqyra e qarkullimit bankar, për 

paditësin për periudhën e dt. 31.12.2009 deri më dt. 31.12.2014, vërtetohet se gjatë vitit 2009, 
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por edhe disa muaj të vitit 2010 , i njëjti ka pranuar pagën nga Ndërmarrja ,, E ’’ sha , por pas 

kësaj përudhur, nuk provohet se ka pranuar pagë. 

 

Paditësi nuk ka dorëzuar asnjë dëshmi me të cilën do të provonte se  në ditën e marrjes së 

Vendimit për likuidim të NSH ,, E ’’, dt. 15.09.2014, t’ ju ketë drejtuar me kërkesë për 

lëshimin e vendimit për ndërprerje të marrëdhënies së punës, ndërsa sipas të paditurit, NSH 

nuk kanë qenë aktive në ushtrimin e veprimtarisë, për këtë arsye punëtorëve nuk ju është 

lëshuar vendimi për ndërprerje të marrëdhënies së punës,   për t’ ju bërë të mundur  të 

përfitojnë, nga 20 % .   

 

Po ashtu si fakt kontestues është edhe çështja e shkaktimit ose mos shkaktimit të ngjarjes së 

parashkrimit , për periudhën kontestuese të kërkesës së paditësit .  

 

Me  Ligjinnr. 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 

pavlefshmedhejotërregullta, nëprocedurën e likuidimit , nëparagrafin 1, 2, 2.1, 2.2, 2.3 , 2.4 

etj.  

,,1. Autoriteti i Likuidimitrefuzon, tërësishtapopjesërisht, vlefshmërinë e 

Kërkesaveapointeresittëpretenduartëkapitalitapopronësisënëserefuzimi i 

tillëobligohetapolejohetsipaskëtijligjiapoelementevetjeratëligjevetëKosovësnëfuqiapo me 

urdhërtëGjykatës. 

2. Pa kufizuarfushëvepriminapozbatueshmërisë e paragrafit 1 mësipër, 

elementetnëvijimpërbëjnëbazëtëmirëdhetëmjaftueshmesipaskëtijligjipërrefuzimin e 

njëKërkeseapointeresitëpretenduartëkapitalitapopronësisë:  

2.1.kërkesaapopretendimiështë i pasafatshëmsipaskufizimevekohoretëaplikueshme; 

2.2.dokumentacionipërKërkesënapointeresin e pretenduar i paraqiturngakreditori i 

pretenduarapobartësi i interesittëpretenduarmbetetjo i plotëedhe pas kërkesësngakreditori i 

pretenduarpërdokumenteapodëshmiplotësuese; apo 

2.3.ndonjëaspekt i 

dokumentacionittëparaqiturështëmashtruesapokadëshmitëmiradhesubstancialepërtëbesuar se 

Kërkesaapointeresi i pretenduarështëmashtrues; apo 

2.4.kaarsyepërtëbesuar se transaksionnukështëaprovuar perms 

proceduravetërregulltatëNSHetj. ’’  

 

Gjykata, nisur nga parimi i barrës së provës, në kuptim të dispozitës së nenit 322.1 të LPK-së,  

për periudhën kontestuese, dt. 05.11.2011, deri më dt. 05.11.2014, paditësi  nuk ka provuar 

me ndonjë provë materiale,  faktin se gjatë kësaj periudhe ka kryer punët dhe detyrat e punës 

siç janë përshkruar me ndonjë akt të brendshëm apo  kontratë të punës, në mënyrë që të fitoi 

të drejtën  për të kërkuar kompensimin e pagave të pa paguara siç pretendon.   

 

AL nuk ka bazë juridike që në procedurë të likuidimit, t’ ia njoh ndonjë kërkesë ndonjë 

kreditori e cila kërkesë nuk është e mbështetur në bazën ligjore dhe se në procedurën e 

likuidimit kërkesat të cilat janë me bazë të kontestueshme  nuk mundtë vendoset 

meritorishtpër to . Për këto kërkesa me bazë kontestuese,  vendoset vetëm në procedurë të 

rregullt gjyqësore .  

 

Gjykata vlerëson se Vendimi i ALPEJ 102- 0048, dt. 30 .12.2014, me të cilën është refuzuar 

kërkesa e paditësit për kompensimin e pagave për periudhën, dhe lartësinë  është i drejt dhe i 

ligjshëm .  
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Prandaj bazuar në vërtetimin e kësaj gjendje faktike dhe juridike 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  

 

 


