
                25 maj 2022 

C-IV-15-1123 

                                                                                                                                 Ankuesi                                                                                   

B M 

Përfaqësuar nga av B I, nga I A L Prishtinë. 

 

Kundër 

                                                                                                                             E paditura 

Agjencia Kosovare e Privatizimit, rr. “Dritan Hoxha” nr. 55, Lakrishtë, Prishtinë. 

 

Për: Palët 

 

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

Kosovare të Privatizimit (Dhoma e Posaçme), gjyqtari Sylejman Shumolli, me 25 maj 2022, 

lëshon këtë: 

A K T G J Y K I M 

 

1. APROVOHET pjesërisht ankesa si e bazuar dhe ndryshohet vendimi i 

Autoritetit të Likuidimit të AKP-së nr. PRN029-0102, datë 25 maj 2015. 

2. OBLIGOHET e paditura AKP, që ankuesit B M në emër të kompensimit për 

paga të papaguara për periudhën janar 2008-janar 2011, t’i paguaj shumën prej 

3,060.00 € dhe në emër të interesit ligjor prej 10 % të shumës  themelore, t’i 

paguaj shumën prej 306.00 €, ndërsa pjesa tjetër e kërkesës përtej shumës së 

aprovuar, refuzohet si e pa bazuar. 

3. Shumat e aprovuara si në pikën 2 të dispozitivit do të përmbushen në pajtim të 

prioritetit sipas kategorisë së përcaktuar të kërkesave dhe interesave në 

procedurën e likuidimit.  

4. OBLIGOHET e paditura AKP, që ankuesit t’ia paguaj shpenzimet e procedurës 

në shumë prej 124.00 €.  

 

Rrethanat faktike dhe procedurale 

 

Me 19 qershor 2015, përfaqësuesi i ankuesit (tutje ankuesi) dorëzoi në Dhomën e Posaçme, një 

ankesë kundër Vendimit nr. PRN029-0102, të datës 25 maj 2015, të Autoritetit të Likuidimit 

të Agjencisë Kosovare të Privatizimit (më tej Autoriteti i Likuidimit ose shkurt AL), më të cilin 

ka kërkuar që të kompensohet për paga të pa paguara, për periudhën 07 qershor 2007 – 10 janar 

2011, në shumë prej 3,655.00 €, nga NSH “IMN Kosova” (në likuidim).  

 

Ankuesi pohoi se e ka themeluar marrëdhënien e punës me të paditurën nga viti 1981 dhe këtë 

e dëshmon me të dhënat nga vërtetimi i tij i punës. Po ashtu ankuesi pohoi se me 25 janar 2011, 
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46 ish punëtor të NSH kanë iniciuar procedurë gjyqësore pranë Gjykatës Komunale në 

Prishtinë. Më tej ankuesi pohoi se AL nuk e ka kontestuar faktin se ishte një punëtorë i kësaj 

NSH si dhe as lartësinë e kompensimit, prandaj nuk e konsideron të nevojshme të argumentojnë 

në lidhje me këtë. Sipas ankuesit AL me vendimin e ankimuar në mënyrë të gabuar e ka zbatuar 

të drejtën materiale në atë mënyrë që fare nuk ka zbatuar dispozitat ligjore të cilat e rregullojnë 

këtë gjendje faktike por AL përkatëse ka bërë zbatim e dispozitës ligjore nga neni 608 i Ligjit 

mbi Punën e Bashkuar e cila dispozitë ligjore si dhe vetë ligji në tërësi nuk paraqet ligj të 

aplikueshëm në Kosovë që nga viti 1989. Ankuesi propozoi që të miratohet ankesa si e bazuar 

dhe të obligohet e paditura që ankuesit  ti paguaj shumën e përgjithshme prej 3,655.00 €, në 

emër të kompensimit për pagat e pa paguara për 43 muaj në lartësi së cilës pagë mujore prej 85 

€, si dhe pagesën e shpenzimeve gjyqësore. Në mbështetje të ankesës dorëzoi dokumentet në 

kopje si: vërtetimin e datës 23 qershor 2014, propozimin për përmbarim, vendimin për fillimin 

e likuidimit të NSH, vendimin e kundërshtuar, autorizimin për përfaqësim dhe kopjen e 

letërnjoftimit. 

 

Me 08 shtator 2017, e paditura AKP parashtroi mbrojtje në ankesë, në të cilën pohoi se ka bërë 

një vlerësim të saktë të rrethanave faktike dhe zbatim të drejtë të dispozitave ligjore. E paditura 

pohoi se sa i përket pretendimit se nuk e ka kontestuar faktin se ka punuar për NSH dhe nuk e 

ka kontestuar shumën, mban qëndrimin se nuk ka hyrë në themel të shqyrtimit të çështjes për 

shkak të kalimit të afateve të parashkrimit. po ashtu e paditura pohoi se në këtë mënyrë nuk 

është analizuar fakti nëse ankuesi ka punuar ose jo në periudhën e pretenduar edhe pse 

logjikisht është e pamundur që dikush të paraqitet në punë për 4 vite me radhë pa pranuar pagën 

e  tij mujore. Më tej e paditura pohoi se kërkesa e ankuesit është e parashkruar në pajtim me 

nenin 36.2.1 dhe 37.4.1 të Shtojcës së Ligjit 04/L-034 dhe nenit 608 të Ligjit për Punën e 

Bashkuar. E paditura propozoi që ankesa të refuzohet si e pa bazuar. 

 

Me 28 shtator 2017, ankuesi parashtroi përgjigje në mbrojtje dhe kërkesë për caktimin e 

seancës gojore. Ankuesi pohoi se e vetmja çështje që vazhdon të mbetet kontestuese në mes 

palëve edhe pas parashtrimit të mbrojtjes nga ana e AL është çështja e ekzistimit apo mos 

ekzistimit të parashkrimit të kërkesës. Ankuesi pohoi se  e ka dorëzuar në Gjykatën Komunale 

në Prishtinë një propozim për përmbarim dhe kjo parashtresë e ka vulën, nënshkrimin e personit 

zyrtar në zyrën e pranimit dhe po ashtu edhe numrin e rastit. Ankuesi propozoi që të miratohet 

kërkesa e tij si e bazuar, ka kërkuar kamatën ligjore dhe shpenzimet e përfaqësimit, si dhe ato 

për taksën gjyqësore. 

 

Me 17 tetor 2017, e paditura AKP parashtroi kundërpërgjigje në të cilën pohoi se e kundërshton 

si ekzistencën ashtu edhe lartësinë e detyrimit të pretenduar.  E paditura pohoi se ankuesi nuk 

ka ofruar asnjë punë për NSH në periudhën për të cilën ai kërkon të paguhet, nuk ka treguar 

çfarë funksioni ka pasur brenda NSH, cilat kanë qenë oraret dhe dobitë që i ka sjellë 

ndërmarrjes gjatë periudhës kontestuese. Po ashtu e paditura pohoi se detyrimi i NSH për të 

paguar ankuesin edhe nëse ka lindur, është parashkruar. 

 

Me 20 tetor 2017, kundërpërgjigja  i është dorëzuar ankuesit. 
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Arsyetimi ligjor: 

 

Ankesa aprovohet si pjesërisht e bazuar dhe ndryshohet vendimi i kundërshtuar i AL. 

 

Ne bazë të nenit 2.4 dhe nenit 77.1.1.1 të Ligjit Nr.06-L-086 të Dhomës së Posaçme të Gjykatës 

Supreme të Kosovës për çështjet që lidhen me Agjencinë Kosovare të Privatizimit (në tekstin 

e mëtejmë Ligji për Dhomën e Posaçme), gjykata zbaton dispozitat procedurale të këtij ligji. 

 

Në bazë të nenit 76.3 të Ligjit mbi Dhomën e Posaçme, në lidhje me nenin 398 të Ligjit për 

Procedurën Kontestimore, gjykata vlerëson se faktet që përmban ankesa e vërtetojnë atë dhe 

merr këtë aktgjykim pa caktuar seancë dëgjimore. 

 

Neni 42 pika 2 e Ligjit për Dhomën e Posaçme, parasheh se pala që pretendon një fakt apo 

ngjarje ka barrën e dëshmisë për të dëshmuar vërtetësinë e pretendimit të tillë, duke paraqitur 

parashtresat apo duke paraqitur provat materiale (të dokumentuara, fizike dhe/ose dëshmuese), 

ndërsa, pika 3 parasheh se pala që pretendon një fakt apo ngjarje ka mundësinë e arsyeshme 

për të paraqitur apo dorëzuar provat materiale për të mbështetur një pretendim të tillë, nëse pala 

e tillë dështon që të paraqesë apo dorëzojë provat e tilla, atëherë vlerësohet se pala nuk ka 

ofruar barrën e dëshmisë lidhur me pretendimin e tillë. 

 

Sipas nenit 7 të Ligjit për Procedurën Kontestimore, palët kanë për detyrë ti paraqesin të gjitha 

faktet mbi të cilat i mbështesin kërkesat e veta dhe të propozojnë prova me të cilat konstatohen 

faktet e tilla. Me fjalë të tjera, kushdo që thotë diçka duhet ta dëshmojë atë (ei incumbit probatio 

qui dicit).  

 

Neni 14.1 i Rregullores së UNMIK- ut 2001/ 27 ( si ligj në fuqi në kohën kur është krijuar pjesa 

mw e madhe e detyrimit) parasheh që: “Pagat - rrogat paguhen: (a) të paktën çdo muaj; (b) 

punonjësit personalisht ose përmes transferit bankar dhe (c) të shoqëruara me dëftesën e 

pagesës”. Neni 55.1 i Ligjit të Punës Nr. 03/L-212 (si ligj në fuqi në kohën e nxjerrjes së 

vendimit) parasheh që: “I punësuari ka të drejtë në pagë, e cila përcaktohet me Kontratën e 

Punës, në pajtim me këtë ligj, Kontratën Kolektive, Aktin e Brendshëm të Punëdhënësit” . 

 

Gjykata vlerëson se nuk është kontestuese në mes palëve fakti se ankuesi ishte një punëtor i  

NSH “IMN Kosova” në Prishtinë. Në këtë çështje, kontestuese, ndërmjet palëve është çështja 

e parashkrimit të kërkesës së ankuesit për kompensim për pagat e papaguara. E paditura e 

kundërshton kërkesën e ankuesit duke pretenduar se e njëjta është parashkruar, me arsyetim se 

ankuesi nuk ka ndërmarrë ndonjë veprim me qëllim të ndërprerjes së këtij afati. E paditura e 

konteston ekzistencës dhe lartësinë e shumës së kërkuar vetëm me rastin e parashtrimit të 

kundërpërgjigjes. Ankuesi, bazën e kërkesës së tij e mbështet në vërtetimin e datës 23 qershor 

2014 dhe në pohimet e tij të parashtruara në ankesë.  

 

Nga vërtetimi i datës 23 qershor 2014 lëshuar nga referenti për marrëdhënie të punës pranë 

Ndërmarrjes Shoqërore “IMN Kosova”, vërtetohet fakti se ankuesi kishte krijuar marrëdhënie 

pune me NSH prej datës 01 prill 1981 deri me 25 maj 1991 ku ndërmarrja falimentohet nga 
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organet e dhunshme, kurse pas lufte punëtori fillon punën prej datës 03 maj 2000 deri me 01 

dhjetor 2001 ku ndërmarrja komercializohet. Po ashtu nga i njëjti dokument vërtetohet fakti se  

pas përfundimit të komercializimit  punëtori B M përsëri krijon marrëdhënie pune në NSH 

duke filluar prej datës 19 qershor 2007 deri me 23 qershor 2014. 

 

Andaj, gjykata e pranon si provë relevante dhe të bazuar vërtetimin e lëshuar nga personi 

përgjegjës i NSH, për të arritur në përfundim se ankuesi ka ofruar shërbime punë për NSH për 

periudhën për të cilën e kërkon kompensimin, përkatësisht për periudhën qershor 2007 – janar 

2011 dhe se për këtë periudhë NSH i ka mbetur borgj pagat. E paditura nuk ka dëshmuar të 

kundërtën dhe nuk ka dorëzuar ndonjë provë për të vërtetuar faktin se ankuesi nuk kishte ofruar 

shërbime pune për NSH në periudhën e lartcekur, ashtu siç përshkruhet në vërtetimin e datës 

23 qershor 2014, lëshuar nga personi përgjegjës i NSH. E paditura nuk ka ofruar ndonjë dëshmi 

për të vërtetuar faktin se ankuesit ia kishte ndërprerë marrëdhënien e punës para periudhës për 

të cilën kërkohet kompensimi. 

Me rastin e aprovimit të shumës prej 3,060.00 €, gjykata është bazuar në pagën minimale që 

ka qenë në kohën kur është krijuar detyrimi i NSH ndaj ankuesit, pagë të cilën e ka llogaritur 

vetë ankuesi pranë AL dhe me rastin e parashtrimit të ankesës në gjykatë. Ankuesit i njihen 

pagat e pa paguara për periudhën janar 2008 – janar 2011 dhe meqenëse lartësia e pagës 

minimale ka qenë 85 €, ankuesit i takon kompensimi në lartësi të përgjithshme prej 3,060.00 € 

(36 paga x 85 €), siç është aprovuar në dispozitiv të aktgjykimit. Ankuesi nuk ka mundur ta 

dëshmojë, se në kohën e ndërprerjes së marrëdhënies së punës ka pranuar pagë më të lartë se 

ajo e kërkuar pranë AL dhe me ankesë. Kërkesa e ankuesit përtej shumës së aprovuar e që është 

595.00 €, për muajt qershor 2007 – dhjetor 2007 refuzohet si e pa bazuar për shkak të 

parashkrimit. Ankuesi nuk ka ofruar ndonjë dëshmi për të vërtetuar faktin se ka paraqitur 

kërkesë për pagesën e këtyre pagave të papaguara të cilat janë refuzuar në këtë rast (pagat për 

periudhën qershor 2007 - dhjetor 2007), para dorëzimit të propozimit për përmbarim në 

Gjykatën Komunale në Prishtinë.  

 

Gjykata vërën se lartësia e kompensimit është kontestuar nga e paditura me rastin e parashtrimit 

të kundërpërgjigjes, mirëpo e njëjta nuk ka dorëzuar dëshmi që vërtetojnë se ky kompensim 

duhet të jetë më  vogël, pasi që ajo e posedon arkivin dhe dokumentacionin e NSH dhe ajo e 

ka barrën e të provuarit  për këtë fakt. Një interpretim i tillë është në pajtim edhe me precedentët 

e fundit të DHPGJS-së dhe të Kolegjit të Ankesave (AC-I-21-0039). 

 

Gjykata ka vlerësuar edhe pretendimet e tjera dhe kundërshtimet e palës së paditur në lidhje 

me objektin e kontestit, por të njëjtat nuk kanë ndikuar për të vendosur ndryshe në këtë çështje. 

Pretendimi i të paditurës se kërkesa e ankuesit e tëra është parashkruar, nuk është plotësisht i 

saktë. Ankuesi kishte dorëzuar një kërkesë brenda afateve pranë AL me 08 korrik 2014. 

Paraprakisht ankuesi se bashku me disa punëtorë të tjerë kishin dorëzuar një propozim për 

përmbarim në Gjykatën Komunale në Prishtinë për kompensimin e të ardhurave personale dhe 

me këtë veprim është ndërprerë afati i parashkrimit për 3 vite para, që i bie se me këtë veprim 

ankuesi e ka ndërprerë afatin e parashkrimit deri në janar të vitit 2008, e që e paditura e ka 
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llogaritur gabimisht rrjedhjen e këtij afati. Kësisoj pretendimi i të paditurës, se kërkesa është 

parashkruar për tërë detyrimin nuk është i drejtë dhe nuk gjen mbështetje në dispozitat ligjore. 

 

Nisur nga kjo gjendje, gjykata vie në përfundim se ankuesi B M, kishte ofruar shërbime punë 

për NSH dhe se NSH i kishte mbetur borgj pagat për periudhën e lartcekur dhe kësisoj i takon 

e drejta në kompensim për pagat e papaguara, në shumën e aprovuar. 

 

Gjykata e aprovon shumën në lartësi prej 306.00 € në emër të interesit ligjor bazuar në nenin 

37.3 të shtojcës së Ligjit nr. 04 / L-034 për Agjencinë Kosovare të Privatizimit. Sipas nenit të 

lartcekur të gjitha kërkesat e bëra ndaj Ndërmarrjes mund të përfshijnë kamatë në çfarëdo 

shume themelore të grumbulluar deri para datës së Vendimit të Likuidimit, me kusht që kjo 

kamatë të mos tejkalojë 10% (dhjetë për qind) të shumës themelore. 

 

Andaj në bazë të 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. 

 

Shpenzimet gjyqësore 

 

Në bazë të nenit 62.2 të Ligjit për Dhomën e Posaçme, e paditura AKP si palë e pasuksesshme, 

obligohet ti paguaj shpenzimet e procedurës. 

 

E paditura është obliguar ti paguaj shpenzimet e procedurës në shumë prej 124.00 €, në bazë 

të rregullores së tarifës së Odës së Avokatëve, në shumat prej: 104.00 € për ankesë dhe 20 € 

për taksën gjyqësore. 

 

Këshillë 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. 

 

Sylejman Shumolli 

Gjyqtar  

 

 


