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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 – 1846 

 

 

Paditës: H A Kaçaniku të cilën  me autorizim e përfaqëson av B I nga Prishtina 

 

 

Kundër 

 

Të paditurës: Ndërmarrja Shoqërore ,, M” 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 10 shkurt  2021, 

lëshon këtë: 

 

 

A K T G J Y K I M 

 

I.APROVOHET si e  bazuar padia  e paditësit, shfuqizohet  vendimi i  Autoritetit 

Likuidues PRN 032 - 0128, dt. 31. 05. 2013, dhe kërkesa  kthehet në rivlerësim. 

 

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

 

 

Rrethanat Faktike dhe Procedurale 

 

Me 03 korrik 2013, pranë DHPGJS është parashtruar padia grupore në të cilën si paditës 

është edhe H A,kundër të paditurit në lidhje me Vendimin e  Autoritetit Likuidues ( AL ) 

përNSH ,,M’’PRN 032- 0128, dt. 31. 05. 2013, me të cilin është refuzuar  si e pa vlefshme 

kërkesa  e paditësit përpagat e pa paguara në shumën 1,600.00 €,  

 

 Kjo lëndë ka pasur shenjën C- IV – 13- 1216, por që sipas Urdhërit të Gjykatës kjo lënde 

grupore është ndarë si lëndë e vençat dhe ka marrë  numrin,  C-IV- 15- 1846 .   

 

Paditësi  në padi, dhe në parashtresë të plotësimit të padisë, dt. 30 shtator 2015, ka theksuar 

se paditësi kishte kërkuar pagat e pa paguara për periudhën janar  2006 deri në prill  të vitit 

2007, në shumën 1,600.00€, por që kërkesa ishte refuzuar nga Autoriteti i Likuidimit . 



 

2 
 

 

I autorizuari i paditësit ka theksuar se padinë kundër Vendimit të ALPRN 032- 0128, e kishte 

ushtruar për shkak të vërtetimit të gabuar dhe jo të plotë të gjendjes faktike dhe zbatimit të 

gabuar të drejtës materiale . 

 

I autorizuari i paditësit në lidhje me vërtetimin e gabuar dhe jo të plotë të gjendjes faktike, ka 

deklaruar se e paditura me rastin e vendosjes për kërkesën e paditësit nuk e ka kontestuar 

faktin se paditësi ishte në marrëdhënie pune te i padituri, dhe kjo e fundit ka pasur për 

obligim të paguaj të gjitha pagat e pa paguara deri në ditën e privatizimit të NSH –së , ashtu 

siç premtohej edhe me dokumentin njoftim për ndërprerje të marrëdhënies së punës . 

 

I autorizuari i paditësi thekson se Autoriteti i Likuidimit me rastin e refuzimit të kërkesës së 

paditësit, Vendimin e vetë e mbështet në të dhënat e kërkuara nga Banka Ekonomike në 

Prishtinë, dt. 22.05.2013, si informata për historikun e llogarisë së Paditësit , për periudhën 

janar 2006 – prill 2007, dhe thuhet nga përgjigja e Bankës,  rezulton se parashtruesi i 

kërkesës nuk figuron në listën e pagave të NSH -së si një punëtor i saj. Më tej vendimi i AL 

me rastin e refuzimit të kërkesës është mbështetur në dispozitën e  nenit 36.2.2 të Shtojcës së 

Ligjit nr. 04/L-034 . 

 

I autorizuari i paditësi ka theksuar se Banka Ekonomike nuk është institucion që lëshon apo 

ruan dhe mban Listën e Pagave, të punëtorëve dhe se pikërisht Lista e pagave duke filluar nga 

janari i vitit 2006 deri në prill të vitit 2007, është si provë që vërteton borxhin  dhe lartësinë 

sepse ajo është lëshuar nga personat kompetent të NSH-së .   

 

I autorizuari i paditësit në lidhje me zbatimin e gabuar të drejtës materiale thekson se 

Autoriteti i Likuidimit, Vendimin e ka bazuar në dispozitën e nenit 36.2.2 të Shtojcës së 

Ligjit nr. 04/L-034, kur thekson se kërkesa është e pa vlefshme dhe jo e rregullt , por duket se 

kjo dispozitë më shumë mekanikisht është futur në vendim, kur dihet se kërkesa është 

ushtruar brenda afatit dhe e provuar me dokumentacionin e lëshuar nga e paditura .  

 

Në lidhje me kamatën,  Ligji për AKP-në me nenin 37.3 , e rregullon këtë situatë juridike, 

ashtu që kërkesat e bëra ndaj Ndërmarrjes mund të përfshijnë kamatën në çfarëdo shume 

themelore të grumbulluar deri para datës së vendimit për likuidim me kusht që ajo të mos 

tejkalon 10 %, e shumës themelore.  

 

Ka kërkuar që Gjykata të miraton si të bazuar padinë, dhe të anulohet vendimi i të paditurës 

PRN 032- 128,  dhe të obligohet AKP-ja Autoriteti i Likuidimit për NSH ,, Magjistrala ’’ për 

pagat e pa paguar të paguaj shumën 1,600.00 €, si dhe kamatën ligjore .  

 

Shpenzimet e procedurës i ka kërkuar.  

 

Padis ja ka bashkangjitur si prova : 

- Vendimin e AL për NSH,, M ’’, PRN 032- 0128,  

- Kopjen e Librezës së punës , dhe  

- Kopjen e dokumentit identifikues 

 

 

Më dt. 26.06.2020, AKP- ja  përmes përfaqësuesit me parashtresë ka paraqitur mbrojtjen e saj 

ndaj pretendimeve në padinë  e paditësit , kundër Vendimit PRN032-0128,  me propozim që 

ankesa të refuzohet si e pa papranueshme dhe ose / të pa bazuar dhe të vërtetoj vendimin e 

Autoritetit të Likuidimit . 
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AKP-ja, në parashtresë të mbrojtjes ka pohuar faktin se NSH,,M’’ ka hyrë në procedurë të 

likuidimit më dt. 13.04.2007,  ndërsa paditësi ka ushtruar kërkesë për pagat e pa paguara,më 

dt. 13.07.2007, në shumën 1,600.00€. 

 

Autoritetit i Likuidimit (AL) ka marrë Vendim PRN 032 - 0128,  me të cilin e ka refuzuar 

kërkesën e parashtruesi .  AKP-ja , pretendon se Vendimi i AL është i bazuar në faktet dhe 

bazat ligjore si në vijim : 

 

i) Parashtruesi nuk përcaktoi në kërkesë as periudhën për të cilën kërkon paga të 

pretenduara të pa paguara ,  

ii) Autoriteti i Likuidimit i dërgoi kërkesën për informata dhe prova plotësuese 

Parashtruesit dhe ky i fundit në mënyrë të rregullt pranoi dërgesën postare dhe  

u përgjigj, duke bërë të ditur vetëm periudhën,  

iii) Autoriteti i Likuidimit ka kryer verifikime të mëtejshme në lidhje me 

kërkesën,  në përputhje me nenin 18 të Ligjit 04 / L-034,  duke kërkuar nga 

banka Ekonomike historikun e llogarisë së klientit për periudhën janar 2006 – 

dhjetor 2007, nga e cila rezulton se Parashtruesi  nuk figuron si i punësuar në 

NSH ,, M ’’ për periudhën e kërkuar,  

iv) Rrjedhimisht, në përputhej me nenin 36, paragrafi 2.2 të Shtojcës së Ligjit nr. 

04/L-034 , kërkesa e parashtruesit mbeti e pa plotësuar dhe pambështetur në 

prova, megjithë përpjekjet e Autoritetit të Likuidimit, prandaj kërkesa u 

refuzua.  

 

AKP-ja, pretendon në kundërshtimin e vetë se  Autoriteti i Likuidimit në bazë të provave të 

mbledhura ka përcaktuar se një grup  ish punëtorëve kanë raportuar rregullisht në ndërmarrje,  

kanë kryer punët e caktuara për të cilët janë paguar . Nëse nuk janë paguar për punën e kryer,  

Autoriteti i Likuidimit u ka njohur të drejtën për pagesën e pjesës së mbetur . Ndërsa një grup 

tjetër ish punëtorëve as kanë raportuar , as kanë punuar,  as janë paguar.  

 

AKP-ja, pretendon se i autorizuari i paditësit përdor si provë  për përfitimin e kompensimit  

për pagat e pa paguara listën e 20 %, të fondeve të shitjes , e vërteta është se përfitimi nga 

lista e punëtorëve që ndajnë 20%,  të fondeve të shitjes së aseteve jo vetëm që nuk ka asnjë 

lidhje me kompensimin për pagat e pa paguara , por për më tepër do të mungonte , krejtësisht 

nëse menaxhmenti do të kish ndërprerë marrëdhënien e punës  me konstatimin se parashtruesi 

nuk kryente asnjë detyrë në ndërmarrje, prej momentit kur nuk figuron më në listë – pagesë.    

 

Kësaj parashtrese ja ka bashkangjitur si prova : 

- Vendimin për emërimin e anëtarëve të Autoritetit të Likuidimit,  dhe  

- Vendimin e AL për NSH ,, M ’’ PRN 032- 0128 

 

Më dt. 21.01.2021, i autorizuari i paditësit ka dorëzuar parashtresën si përgjigje në mbrojtje 

me të cilën ka kundërshtuar, pretendimet e AKP-së. Sipas të autorizuarit të paditësit, paditësi 

është në listëne pagave të hartuar nga kontabiliteti i Njësisë Punuese ,, M’’  në Shtime   dhe të 

nënshkruar nga personat e autorizuar për janar  të vitit 2005 deri në prill të vitit 2007, ku 

paditësitju është llogaritur paga për periudhën, kontestuese në shumën 1,600.00€.  Kjo listë 

është dëshmi mbi lartësinë e pagësmujore mbi bazën e të cilës edhe kërkohen pagat e pa 

paguara dhe prova e Letrës së dt. 16.07.2007,   e    drejtorit të NSH,, M ’’, drejtuar Zyrës së 

AKM-së,  lidhur me listat e pagave të punëtorëve . 

 

I autorizuari i paditësit në parashtresë është deklaruar se paditësi është në listën e 20 %, që 
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tregon se ai ishte i regjistruar në NSH si punëtor aktiv deri në ditën e privatizimit  

 

Kësaj parashtrese si provë ja ka bashkangjitur : 

- Kopja e Listës së  punëtorëve për Njësinë punuese në Shtime  për  periudhën janar 

2006 deri në prill  të vitit 2007, të nënshkruar nga personat, të pa identifikuar në 

cilësinë e  llogaritarit  dhe drejtorit . 

- Kopja e njoftimin për përfundimin e marrëdhënies së punës, dt. 22 maj 2007,  

- Kopjen e formularit të kërkesës kreditore , dt. 13.07.2007, në shumën e kërkuar 

1,600.00€,  

- Kopja e njoftimit të lëshuar nga Drejtori, Magjistrales në Prishtinë, e dorëzuar në 

Zyrën Regjionale të AKM-së në Prishtinë, dt. 16.07.2007,  me të cilin janë 

dorëzuar listat e punëtorëve të drejtorisë në NJP në Prishtinë, NJP në Mitrovicë, 

NJP në Pejë, NJP në Prizren, NJP në Shtime, NJP në Caralevë,NJP në Lipjan dhe 

NJP në Gjilan,  

- Regjistri i punëtorëve që kanë përfituar nga 20 %, e hartuar nga AKP-ja. 

 

 

Arsyetimi Ligjor 

 

 

Padia e  paditësit,  është e  bazuar.  

 

 

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“M’’ në likuidim, sikundër 

që paditësi është i përfshirë në listën e 20 % të hartuar nga AKP-ja,    por si kontestuese është 

fakti sepaditësi a’ është në listën e pagave për periudhën kontestuese. 

 

Gjykata me provën e dokumentit në kopje njoftimit për pushimin e marrëdhënies së punës, dt. 

22 maj 2007, ka vërtetuar faktin se AKM-ja,  ka lëshuar dokumentin e njoftimit për paditësin 

H A nga Kaçaniku  me të cilën jepet njoftimi se NSH -ja ka hyrë në procedurën e likuidimit 

nga data 13 prill 2007, sipas Vendimit të Bordit të AKM-së. 

 

Në njoftim ndër të tjera theksohet se shuma e parave, duke përfshirë të gjitha rrogat e pa 

paguara , të cilat ende ua ka borxh Punëdhënësi, sipas kontratës suaj të punësimit, do të 

trajtohen në përputhje me procedurat e likuidimit dhe bashkangjitur e keni formularin e 

kërkesave të cili ju lusim ta kompletoni dhe ta dorëzoni në Komisionin e Likuidimit. 

 

Me provën e dokumentit në kopje të Listës së pagave për periudhën janar të vitit 2006, deri 

në prill të vitit 2007, e nënshkruar nga personat, në cilësinë e llogaritarit pa u identifikuar me 

emër dhe mbiemër dhe në cilësinë e drejtorit  pa u identifikuar me emër dhe mbiemër, 

provohet se në këtë listë për NJP në Shtime  është i regjistruar edhe paditësi Hazbi Axhami 

në numrin rendor 26, ndërsa në këtë listë janë të përfshirë 26 punëtor . Sipas kësaj liste, 

paditësit për muajin janar të vitit 2006,  ju është llogaritur paga bruto, në shumën 101.20€, 

tatimi në shumën 9.6€, trusi pensional5.06€, trusti pensional5.06€, ndalesa për anëtarësi në 

sindikatë 1.92€, dhe paga neto 86.60€.  Kështu është llogaritur paga  deri në muajin prill të 

vitit 2017. 

 

Me provën e dokumentit në kopje e pajisur  me shenjën ,, M’’  si njoftim i nënshkruar nga 

Drejtori, por që nuk është shënuar emri dhe mbiemri i tij , e i dorëzuar në AKM më dt. 

16.07.2007, vërtetohet se Drejtori ka dorëzuar regjistrat e punëtorëve të cilët janë të përfshirë 
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në të ardhurat personale, e që si regjistër përmendet edhe regjistri për NJP në Shtime ku në 

këtë regjistër është i përfshirë edhe paditësi .   

 

Gjykata,  vlerëson se AL me rastin e marrjes së vendimit PRN 032- 128, dt. 31.05.2013,  me 

të cilën ka refuzuar kërkesën e paditësit për pagat e pa paguara në shumën 1,600.00€, duke 

zbatuar dispozitën e nenit 36.2.2 , për rastin konkret  gabimisht ka zbatuar të njëjtën për 

faktin,  nuk e ka bërë vërtetimin e plotë të gjendjes faktike, gjegjësisht vërtetimi i konstatuar i 

gjendjes faktike  në Vendim është në kundërshtim me provën të cilën Autoriteti i Likuidimit e 

ka siguruar në Bankën Ekonomike dhe pa bërë verifikimin e saktësisë të listës së pagave të 

cilën e ka pranuar Autoriteti i Likuidimit nga Drejtori . 

 

Autoriteti i Likuidimit me rastin e refuzimit të kërkesës së paditësit,  është mbështet  vetëm 

në dokumentin e historisë së llogarisë së hapur në Bankën Ekonomike, që ka rezultuar se 

paditësi nuk ishte në listën e pagave si një i punësuar në NSH ,, M ’’, në periudhën janar të 

vitit 2006 deri në prill të vitit 2007  ndërsa në  vendim me rastin e konstatimit të gjendjes 

faktike  nuk është mbështetur në dokumentacionin e dosjes së punëtorit në NSH ,, M’’ , 

sikundër nuk ka bërë vlerësimin e vlefshmërisë së dokumentit të listës së pagave për 

periudhën kontestuese, se lista a’ është lëshuar nga personat e përgjegjës  të  Njësinë Punuese 

në Shtime, sikundër edhe në Librezë të punës e cila është mbyllur më dt. 13.04.2007, në ditën 

e fillimit të likuidimit të NSH-së .  

 

Nisur nga rrethana se paditësi përmes të autorizuarit të tij, provat i ka dorëzuar në kopje, jo në 

origjinal dhe as në kopje të vërtetuar, sikundër që paditësi nuk e ka dorëzuar as llogaritjen e 

pagave të shumës së përgjithshme, për periudhën kontestuese, Gjykata ka vlerësuar se për 

rastin konkret është e nevojshme të shfuqizohet, Vendimi i Autoritetit të Likuidimit PRN 

032- 0128, dhe kërkesa ti kthehet përsëri në rivlerësim,  Autoritetit të Likuidimit . 

 

Autoriteti i Likuidimit,  në rivlerësim të kërkesës së paditësit ka për obligim  të merr për bazë 

dosjen e punës së paditësit  ( parashtruesit të kërkesës ) dhe provat  të cilat i ka prezentuar 

paditësi në kopje,  si lista e pagave të pa paguara për periudhën kontestuese, të NJP në 

Shtime,  duke vlerësuar saktësinë e këtyre listave, se e njëjtat a’ janë lëshuar nga personat 

përgjegjës dhe të autorizuar , dhe pas verifikimit të listave të bëjë vlerësimin dhe konstatimin 

e gjendjes faktike në lidhje me kërkesën e paditësit për pagat e pa paguara dhe të zbatoj edhe 

të drejtën materiale .      

 

Dhoma e Posaçme e Gjykatës Supreme të Kosovës, vlerëson se meqenëse nuk është bërë 

vërtetimi i plotë i gjendjes faktike, gjegjësisht Autoriteti i Likuidimit gjendjen faktike e ka 

mbështetur  vetëm nga dokumentin  e siguruar nga Banka Ekonomike, kjo  ka ndikuar  deri te 

mos vërtetimi i plotë i gjendjes faktike,  dhe si pasoj  e kësaj kemi Vendimin  jo të ligjshëm, 

që e bënë ankesën e paditësit të bazuar në dispozitën e nenit 74, paragrafi2 të Ligjit nr. 06/L-

086 . 

 

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 

të procedurës . 
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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  

 

 


