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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- 0168  
 

Paditësi:  H B Drenas . 

 

 

Kundër 

 

Të paditurës:  Ndërmarrja Shoqërore KB,,D” , 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, me gjyqtarin Hasim Sogojeva, më  03 shkurt 2021, lëshon këtë: 

 

A K T G J Y K I M 

 

 

I. REFUZOHET si e pa bazuar Ankesa dhe vërtetohenVendimet eAKP-së – 

Autoritetit të LikuidimitPRN 011 – 0322, dt. 02shkurt2015,dhe PRN 011-323,    

dt. 02 Shkurt .2015, si  të bazuara  në ligj. 

 

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

 

 

 

 

Rrethanat Faktike dhe Procedurale 

 

 

Me 24shkurt  2015, pranë DHPGJS, është parashtruar  ankesa e paditësit kundër të paditurit në 

lidhje me  Vendimet  e Autoritetit të Likuidimit (AL)  për NSHKB ,, D ’,   PRN 011-0322i 

datës 02shkurt 2015,   me të cilin i ishte refuzuar si e pa vlefshme kërkesa për  kompensim për 

ndërprerje të parakohshme të kontratës së punës dhe pagat e pa paguara për periudhën e vitit 

2000 deri më 4 nëntor 2006, në shumën 10,080.00€, si dhe VendimiPRN 011-0323, dt. 

02.02.2015,  për pagat për periudhën 1990 deri në vitin 1998,  në shumën 15,360.00€.  
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Paditësi në ankesë pretendon se ka qenë punëtor i të paditurës, dhe se    para luftës në    NSH 

,, D ’’  janë vendosur masat e dhunshme , ndërsa pas përfundimit të luftës jemi kthyer në punë 

. Se kam qenë në marrëdhënie pune deri në kohën e privatizimit kjo vërtetohet me regjistrin e 

evidencave të punëtorëve , dhe si provë ka theksuar se ofroj deklaratat . 

Ka kërkuar që Gjykata të shqyrtoj ankesës dhe të pranoj  të njëjtën si të bazuar duke ja njohur 

pagimin e pagave të pa paguara . 

Ankesës si prova ja ka bashkangjitur : 

- Vendimin e Autoritetit të Likuidimit PRN 011- 0322 , 

- Vendimin e Autoritetit të Likuidimit PRN 011-0323,  

- Deklarata e M D, e vërtetuar te noteri H R,  

- Deklaratat e BTh, F Th dhe H B e vërtetuar te noteri H R. 

 

Më dt. 17.10.2017, AKP-ja , përmes përfaqësuesit, ka dorëzuar parashtresën në mbrojtje ndaj 

ankesës së Parashtruesit  në vendimin PRN 011- 0322, dhe  PRN 011-323, me propozim që 

Gjykata të refuzoj ankesën e parashtruesit dhe të vërtetoj vendimet e Autoritetit të Likuidimit.  

AKP-ja në mbrojtje është deklaruar se Parashtruesi i kërkesës më dt. 30.07.2014, ka parashtruar 

dy kërkesa në Agjencin Kosovare të Privatizimit, përmes të cilave ka kërkuar pagat e pa 

paguara për vitin 2000 deri në vinin 2006,  dhe dëmshpërblimin për ndërprerje të parakohshme 

të marrëdhënies së punës,  në shumën 10,080.00 € dhe  pagat për periudhën e vitit 1990 deri në 

vitin 1999 në shumën 15,360.00€.  

Autoriteti i Likuidimit,  mori Vendimet PRN 011-0322, dhe PRN 011- 0323, me të cilat ka 

refuzuar kërkesat . 

AKP-ja pretendon se në lidhje me kërkesën për pagesën e pagave për periudhën e vitit 1990-

2006 ,  siç pohon paditësi ka qenë i larguar nga puna, paditësi nuk  ka nisur ndonjë procedurë 

gjyqësore për të kundërshtuar përfundimin e punës dhe për të kërkuar pagat e pretenduara .   

Vendimet e Autoritetit të Likuidimit të dt. 02.02.2015, bazohen në faktet dhe bazat ligjore në 

vijim : 

- Çdo e drejtë eventuale e Parashtruesit kundër NSH –së, është parashkruar 3 vite , 

pas vitit 1990, kur NSH –ja nuk i ka paguar pagat Parashtruesit. Parashtruesi nuk 

ka ndërmarr asnjë veprim juridik për të ndërprerë afatin e parashkrimit të 

zbatueshëm ndaj kërkesës së tij,  

- Prandaj bazuar në nenin 36.2.1 të Ligjit nr. 04/L-034, i cili parashikon se  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 pasafatëshëm sipas kufizimeve kohore të aplikueshme dhe neni 

608, të Ligjit për Punën e Bashkuar i cili parashikon se ,, Kërkesa e punëtorëve 

kundër punëdhënësve parashkruhen për tri vjet ’’. Kërkesa u refuzua sepse 

Parashtruesi asnjëherë nuk ka kërkuar pagat e pa paguara përball gjykatës 

kompetente ,  

- Sa i përket kërkesës për ndërprerje të parakohshme të punës, del qartë nga vetë 

pretendimet e Parashtruesit se ai nuk është pushuar nga puna si pasojë e ndonjë 

veprimi të ndërmarrë nga AKP-ja , përkundrazi është pushuar nga puna vite më parë 

para krijimit të AKP-së.  Rrjedhimisht ai nuk i përmbush kushtet nga neni 40.1.6.2  

të Shtojcës së Ligjit nr. 04/L-034 i cili parashikon se vetëm punëtorët e pushuar nga 
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puna si pasoj e një veprimi të ndërmarr nga AKP-ja mund të përfitoj dëmshpërblim 

për ndërprerje të parakohshme të punës.  

AKP-ja, në mbrojtje përveç që ka kundërshtuar bazën juridike të kërkesës , ajo ka kundërshtuar 

edhe lartësinë e kërkesës si të pa provueshme nga Parashtruesi i kërkesës.  

AKP-ja, përveç në parashkrim të kërkesës është thirr edhe në ekzistimin e të drejtës së 

Parashtruesit sepse parashtruesi nuk ka dëshmi për punën e kryer në NSH , gjatë periudhës së 

kërkuar , nuk ka dorëzuar dëshmi në lidhje me orarin e punës, vendin e punës, llogaritjen e 

shumës së kërkuar dhe nuk  është e pa qartë se si është llogaritur shuma.   

Më dt. 20.10.2017, Gjykata paditësit ja ka dorëzuar parashtresën e të paditurit si mbrojtje , dt. 

17 10 2017, e ndaj të cilës paditësi nuk është deklaruar me parashtresë të  kundërpërgjigjes .  

 

Arsyetimi Ligjor 

 

Ankesa 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  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 paditësitë ketë pasur të themeluar marrëdhënien e punës në NSHKB 

,, D ’’ para vitit 1990,   pavarësisht se nuk ka dorëzuar asnjë dëshmi, provë materiale si Vendim 

për themelimin e marrëdhënies së punës ose Librezën e Punës, sikundër nuk është si fakte 

kontestues se gjatë periudhës së vitit 1990 në NSH,KB ,, D ’’  të jenë vendosur masat e 

dhunshme dhe si pasoj e tyre paditësi të jetë pushuar nga puna, pavarësisht rrethanës se nuk ka 

dorëzuar ndonjë vendim me të cilin është ndërprerë marrëdhënia e punës.  

 

Gjykata vlerëson se paditësi nuk ka ofruar në ankesë ndonjë dëshmi me të cilën do të provonte 

se ka kundërshtuar Vendimin e NSH –së, me rastin e pushimit nga puna si pasoj e vendosjes 

së masave të dhunshme, sikundër të ketë ndërmarrë ndonjë procedurë gjyqësore të kontestit të 

punës, në lidhje me pushimin nga puna, sikundër edhe  njohjen e kërkesën për pagesën e pagave 

të pa paguara për periudhën e pushimit nga puna siç  pretendon gjatë vitit 1990 deri në vitin 

1999 . 

 

Gjykata vlerëson se paditësi nuk ka ofruar asnjë dëshmi , se pas vendosjes së Misionit të OKB-

së në Kosovë, menagjmenti i NSH –së , të ketë anuluar vendimin për pushimin e marrëdhënies 

së punës për paditësin, pastaj se paditësi është kthyer në vendin e punës dhe ka punuar në NSH  

deri në momentin kur ka filluar procedura e likuidimit . Paditësi nuk ka ofruar asnjë dëshmi se 

për periudhën e vitit 2000 deri në vitin 2006, të ketë punuar dhe realizuar ndonjë  paga nga 

NSH –ja dhe se ndërprerja e  parakohshme të marrëdhënies së punës është si rrjedhojë e 

Vendimit të Bordit të AKP-së, për fillimin e likuidimit në  NSH-së KB ,, D ’’ . 

 

Gjykata vlerëson se në rastin konkret te paditësi bie barra e provave, për të vërtetuar fakteve 

me prova materiale, mbi bazën e të cilave ka kërkuar kompensimet nga marrëdhënie e punës, 

sipas nenit 42.2  të Ligjit nr. 06/L086 , e në lidhmeri me nenin 322, paragrafi 1 të Ligjit për 

procedurën kontestimeve .  Pala që pretendon një fakt apo një ngjarje ka barrën e dëshmisë për 

të dëshmuar vërtetimin  e pretendimit të tillë, duke paraqitur prova materiale dokumente fizike 

ose dëshmuese . 
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Gjykata vlerëson se deklarimi i palës të cilin e ka vërtetuar te noteri HalilRukiqi  në Gllogoc 

LRP nr. 85/12 dhe deklarimi i personave B Th,  F Th dhe H B , LRP nr. 674/15, te po i njëjti 

noter,  nuk janë prova me të cilat argumentojnë ndonjë fakte me rëndësi mbi  bazën e të cilave 

do të mundë të mbështetej, kërkesa e paditësit .   

 

Me dispozitën e nenit 36 të  shtojcës së Ligjit për AKP-në, nr. 04/L-034   rregullohet : 

 ,,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.dokumentacioni përKërkesënapointeresin e pretenduar i paraqiturngakreditori i 

pretenduarapobartësi i interesittëpretenduarmbetetjo i plotëedhe pas kërkesësngakreditori i 

pretenduarpërdokumenteapodëshmiplotësuese; apo 

2.3.ndonjëaspekt i 

dokumentacionittëparaqiturështëmashtruesapokadëshmitëmiradhedhesubstancialepërtëbesuar 

se Kërkesaapointeresi i pretenduarështëmashtrues ’’ 

 

Me dispozitën e nenit 40.TëShtojcëssëLigjit nr. 04/L-034,  dheatëparagrafi 1.6.1 dhe 1.6.2 , 

rrtegullohet : 

,,  1.6.1.kërkesatpërpagat e punonjësvetëcilatnukjanëpaguarderinëdatën e 

vendimitngaGjykataapoAgjenciapërfillimin e proceduravetëlikuidimit, tëkufizuarnë tri 

pagamujorebrutopër person;  

1.6.2.kërkesatpërdëmshpërblimpërndërprerjetëparakohshmetëkontratëstësjellangapunonjësittë

cilatjanëpushuarngapunasirrjedhojë e VendimitpërLikuidimtëndërmarrjes, aponëlidhje me 

veprimin e ndërmarrëngaAgjenciasipasnenit 6.1 apo 6.2 tëLigjitpërAKP-në’’. 

 

Gjykata vlerëson se në rastin konkret, paditësi për të krijuar bazën juridike në lidhje me 

kërkesën e tije për pagesën e pagave të pa paguara për periudhën e vitit 1990 deri në vitin 1999, 

në shumën e kërkuar 15,360.00€, ai  është dashur të provojë faktin se është anuluar si i 

paligjshëm vendimi i NSH-së , për pushim nga puna, dhe të njëjti ju është njohur kërkesa për 

pagesën e pagave me ndonjë vendim gjyqësor .   Kështu që në rastin konkret, paditësi nuk ka 

dëshmuar se është anuluar vendimi për pushim nga marrëdhënia e punës për shkak të vendosjes 

së masave të dhunshme  dhe të njëjtit ju është pranuar edhe e drejta në pagesën e pagave të 

pretenduara. 

 

Gjykata vlerëson se edhe në lidhje me pagesën e pagave të pa paguara për vitin 2000 deri në 

vitin 2006,  si dhe për dëmshpërblim për ndërprerje të parakohshme të  marrëdhënies së punës 

në shumën 10,080.00€,paditësi nuk ka arritur të  provoj statusin e tij të punës, në NSHKB ,, D 

’’ për këtë periudhë, dhe të provojë se ka punuar në punë dhe detyra të punës sipas përshkrimit 

të vendit të punës dhe rregullisht ka qenë në punë, është caktuar lartësia e pagës  nga 

menaxhmenti dhe  shuma e kërkuar është llogaritur nga shërbimi i pagave. . Pastaj në lidhje 

me dëmshpërblimin për ndërprerje të marrëdhënies së punës, paditësi është dashur të sjell 

dëshminë e vendimit për ndërprerje të marrëdhënies së punës , për shkak të fillimit të 

procedurës së likuidimit të NSH-së, në mënyrë të plotësoj kushtet që kërkon dispozita e nenit 

40.1.6.1 dhe 40.1.6.2,   e Ligjit nr. 04/L-  034 .  
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Gjykata vlerëson se në rastin konkret i padituri Autoriteti i Likuidimit drejtë ka vepruar kur ka 

refuzuar kërkesat e paditësit me Vendimin PRN 011-0322 dhe me Vendimin PRN 011-0323 , 

dhe drejtë  ka zbatuar dispozitat materiale .   

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  

 

 

 

 

 


