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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 - 16-0148   
 

Paditës:  R H , pa adresë, të cilin me autorizim e përfaqëson avokati B I nga Prishtina  

 

 

Kundër 

 

Të paditurës: Ndërmarrja Tregtare Shoqërore  “ SH ” në likuidim, të cilën e përfaqëson 

Agjencia Kosovare e Privatizimit në Prishtinë (AKP),  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  21 tetor    2020, 

lëshon këtë : 

 

 

    A K T V E N D I M  

 

I. Padia e paditësit, hedhet poshtë si e pa pranueshme.  

 

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

 

 

 

Rrethanat Faktike dhe Procedurale 

 

Me 14 nëntor 2014,  pranë DHPGJS, është parashtruar padia  e paditësit dhe e punëtorëve të 

tjerë si padi grupore,  kundër të paditurit  NSH ,, Sh ’’ në likuidim në lidhje me vendimin e 

Autoritetit Likuidues ( AL )  dt. 13. Tetor 2014 që është identifikuar C- IV- 14- 7045 .  

Mirëpo për shkak të ndarjes së kësaj lënde, më dt. 01 shkurt 2016  është ushtruar parashtresa 

si padi individuale për paditësit  R H   që ka marrë numrin C-IV- 16- 0148  dhe përveç 

kërkesës për anulim të vendimit është kërkuar edhe   kompensimi  i dëmshpërblimit për 

ndërprerje të parakohshme të marrëdhënies së punës  në shumën 1,080.00€, së bashku me 

kamatën ligjore..   Paditësi pohon se ka qenë në marrëdhënie pune në NT “ Sh ” në likuidim, 

deri në fillimin e procedurës së likuidimit. Kjo ndërmarrje shoqërore tregtare në vitet e 90-ta  

me Vendimin e Kuvendit të Serbisë, që është shpallur në Gazet Zyrtare  1999/017/519  është 
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vënë nën  masat e dhunshme që  ka rezultuar me largim masiv nga puna të punëtorëve 

shqiptar. Më tej ka theksuar se nuk kemi marr ndonjë vendim për ndërprerje të marrëdhënies 

së punës. Në vitin 1999, të gjithë punëtoret janë kthyer në punë dhe me tubim të punëtorëve 

është caktuar Menaxhmenti i ndërmarrjes. Në Korrik të vitit 1999, Administrata e UNMIK-

ut, informoi Menaxhmentin e ndërmarrjes se ndërtesa do të shfrytëzohet nga organizata ,, C ’’ 

dhe punëtoret u zhvendosen ndërsa objekti na është kthyer në Qershor të vitit 2000.  Në vitin 

2000, kjo ndërmarrje është regjistruar,  në regjistrin e bizneseve në Kosovë,   si ndërmarrje në 

pronësi shoqërore.  

 

Nga 14 Nëntori 2006  e deri më 21 Maj 2009, pa pëlqimin e NSH, objekti është shfrytëzuar 

për nevoja të UNMIK-ut . Më 27 Gusht 2007, punëtoret kanë ushtruar kërkesë në AKM , për 

pagesën e pagave nga të hyrat e realizuara si qira, por Administrata e UNMIK-ut përsëri  në 

Shtator të vitit 2009, e ka vendosur në objekt EULEX –in . Në maj të vitit 2012, është shitur 

objekti si aset . Më dt. 27.07.2012, AKP-ja ka shpallur listën e punëtorëve me të drejtë 

kompensimi  nga të hyrat për 20 %.  

 

Më dt. 10 Qershor 2013, AKP mori vendim me të cilën fillon procedurën e likuidimit të 

NSH-së.  Asnjë nga punëtoret nuk është njoftuar për fillimin e këtij likuidimi e as mundësia 

që kreditoret e njohur të mund  të paraqesin kërkesat e tyre në AKP . Kjo e fundit ishte në 

dijeni të kërkesave të punëtorëve ngase ata kanë kërkuar pagesën e pagave qysh në vitin 

2007.  

 

Më dt. 22 prill 2014, NSH dhe Administrata e UNMIK-ut kanë arritur marrëveshje për 

pagesën e qirave të pa paguara nga UNMIK,  në shumën e përgjithshme 481,640.31€.  

 

Më dt. 8 shtator 2014, i autorizuari i paditëses- punëtorëve ka paraqitur kërkesë pranë AL të 

NSH ,, Shala ’’ për kompensim të ndërprerjes së parakohshme të punës . 

 

Më  dt. 15 Tetor 2014, nga AL kemi pranuar përgjigje se kërkesa kreditore është paraqitur 

pas afatit dhe  nuk do të merret në konsiderim për shqyrtim të mëtutjeshëm, pasi afati ka qenë 

deri më dt. 31 korrik 2013.  

 

I autorizuari i paditësit thekson se meqenëse punëtoret nuk i kanë dorëzuar kërkesat e tyre 

brenda afatit  të paraparë në njoftim për likuidim , që ishte deri më 31 Korrik 2013, kjo nuk 

prodhon efekt juridik. Ky proces i likuidimit ishte në kundërshtim me dispozitën e nenit 7. 4  

të Ligjit 04//L - 034, për AKP , i cili ligj është në fuqi në kohen kur ka filluar likuidimi. Më 

tej ka pretenduar se ky afat nuk mund të jetë i vlefshëm për punëtoret për shkak se AKP-ja,  

ka qenë e informuar me kërkesën e punëtorëve . 

 

Ka kërkuar të anulohet vendimi i AL të NSH ,, Sh ’’  më dt. 13 tetor 2014, dhe të miratohet 

në tërësi kërkesa e paditësit  për kompensimin si dëmshpërblim për ndërprerje të 

parakohshme të marrëdhënies së punës në shumën 1,080.00€  për gjashtë paga dhe interesin 

10 % .   

 

Me 01 mars 2016,  AKP  përmes përfaqësuesit, ka paraqitur mbrojtjen e saj ndaj 

pretendimeve në kërkesëpadinë e paditësit, me të cilën kërkon nga gjykata që ta hedh  si të pa 

lejueshme padinë .  

 

AKP në kundërshtimin e vetë, ka  theksuar se nuk qëndron pretendimi i paditësit se procedura 

e likuidimit është filluar në kundërshtim me nenin 7.4  të Ligjit nr. 04/L-034.  AL brenda 10 

ditëve të punës pas publikimit të par të njoftimit për likuidim ka  bërë publikimin e  
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specifikuar në dispozitat për shpallje ka dërguar nga një kopje të njoftimit për likuidim çdo 

personi që më herët e ka informuar me shkrim Agjencinë apo Gjykatën me kërkesën apo 

interesin e pretenduar ndaj ndërmarrjes apo aseteve të ndërmarrjes .  

 

Sipas vendimit për likuidim,  parashtrimi i kërkesave ka filluar më dt. 17 qershor 2013 dhe ka 

përfunduar më dt. 31 korrik 2013. 

 

Paditësi  vetëm më 10 tetor 2014, ka parashtruar kërkesë në Zyrën Regjionale në Mitrovicë   

për kompensimin e pagave dhe ju është dhënë përgjigja se kërkesat e pas afatëshme nuk 

shqyrtohen  sipas nenit 35.3 të Shtojcës së Ligjit nr. 04/L-034.   

 

Me dt. 30 mars  2016,  i autorizuari i paditësit  me parashtresë ka dhënë përgjigje në mbrojtje 

duke i kundërshtuar pretendimet e AKP-së.  Nuk ka prova se AL i kishte njoftuar punëtoret 

në lidhje me fillimin e likuidimit për ti ushtruar kërkesat e tyre, pastaj AKP-ja me shkrim ka 

qenë e njoftuar në lidhje me kërkesat e punëtorëve më 27 gusht 2007.   Prandaj  AKP nuk i ka 

përmbushur detyrimet e veta ligjore sipas nenit 7.4 të Ligjit.  

 

Më dt. 18 prill  2016, AKP me parashtresë ka dhënë kundërpërgjigje duke kundërshtuar 

pretendimet e paditëses dhe ka propozuar të hedhet si e pa pranueshme padia.     

 

 

Arsyetimi Ligjor 

 

Padia e paditësit, hedhet si  e  pa pranueshme .  

 

Me dispozitën e nenit 36 të Ligjit nr. 06/L-086,  rregullohet ,, Pas pranimit dhe regjistrimit të 

një kërkese apo ankese dhe pas dërgimit të saj tek Gjyqtari i vetëm apo Kolegji përkatës, 

Gjyqtari i vetëm apo respektivisht Kolegji, vendos nëse ajo është e pranueshme në mbështetje 

të nenit 21 të këtij ligji. 2. Një kërkesë/ankesë është e pranueshme nëse: 2.1. Dhoma e 

Posaçme ka juridiksion në bazë të nenit 5 të Ligjit për Dhomën e Posaçme; 2.2. paditësi ka të 

drejtë të nisë procedurat në mbështetje të paragrafit 1 të nenit 6 të Ligjit për Dhomën e 

Posaçme; 2.3. kërkesa/ankesa paraqitet kundër një pale që mund të jetë palë kundërshtare në 

procedurat para Dhomës së Posaçme, në mbështetje të paragrafit 2 të nenit 6 të Ligjit për 

Dhomën e Posaçme; 2.4. kërkesa/ankesa është parashtruar brenda afatit të përcaktuara në këtë 

ligj apo ligje të tjera në fuqi kur janë të aplikueshme; 2.5. kërkesa/ankesa është parashtruar në 

pajtim me nenin 33 dhe 35 të këtij ligji. 2.6. është bashkëlidhur edhe një kopje e aktit juridik 

kundër apo ndaj të cilit është paraqitur kërkesa/ankesa. ’’ 

Me dispozitën e nenit 74.2  të Ligjit nr. 06/L- 086 , rregullohet ,, 2. Çdo kreditor i 

Ndërmarrjes i cili ka dorëzuar me kohë kërkesën në Agjenci dhe i cili cenohet nga një 

vendimi i Autoritetit të Likuidimit mund ta kundërshtojë vendimin e tillë, duke parashtruar 

një ankesë në Dhomën e Posaçme kundër Agjencisë brenda tridhjetë (30) ditëve pas pranimit 

të vendimit. Çdo ankesë e këtillë duhet të bazohet në pretendimin se procesi i likuidimit nuk 

është kryer në pajtim me Ligjin për Agjencinë Kosovare të Privatizimit. Ankesa duhet të jetë 

në pajtim me kërkesat e paragrafit 2 të nenit 35 të këtij ligji dhe të bashkëngjisë një kopje të 

vendimit ndaj të cilit është ngritur kundërshtimi ’’.  

Me   dispozitën  e   nenit  37.7      të       Shtojcës    së       Ligjit ,    04/L-034,      rregullohet    

,,    Kreditori   i prekur  ka  të drejtë të kërkojë nga Gjykata brenda tridhjetë (30) ditëve,   pas 

dhënies    së njoftimit  nga  ana  e  Autoritetit të Likuidimit që të vendos për kërkesën e tij 
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dhe moskërkimi i tillë në kohë nga ana e kreditorit do ta pamundësojë  atë  në  kundërshtim  i   

mëtejmë i vendimit të Autoritetit të Likuidimit’’. 

 

Gjykata konstaton se asnjëra palë nuk kanë ofruar provë me të cilën vërtetohet fakti i 

njoftimit për fillimin e procedurës së likuidimit të NSH  ,, Sh ’’ çoftë me padinë e ushtruar 

më 14.11.2014, çoftë me përgjigje në padi nga e paditura por edhe nga përmbajta në përgjigje 

në padi e paditura është deklaruar se NSH ,, Sh ’’ me vendim më 11 qershor 2013, është futur 

në procedurë të likuidimit, ndërsa më 17 qershor 2013 është shpallur njoftimi publik në 

shtypin ditor me të cilin janë ftuar të gjithë kreditoret ti paraqesin kërkesat e tyre, deri më 31 

korrik 2013.  

 

Paditësi nuk ka ofruar asnjë provë që me padi të ketë iniciuar procedurën në lidhje me 

ligjshmërinë e veprimit të marrë nga AL për fillimin e procedurës së likuidimit, derisa i 

autorizuari në padi është deklaruar se kanë qenë të informuar për shitjen e   aseteve    të   

NSH ,, Sh ’’ në maj të vitit 2012, kurse më dt. 27.07.2012, janë njoftuar në lidhje me listën 

përfundimtare të punëtorëve  që  do të përfitojnë  kompensimin  nga 20 % .  

 

Gjykata vlerëson se në rastin konkret, procedura e likuidimit është procedurë e veçantë, dhe 

të gjithë kreditoret kanë për obligim që brenda afatit ligjor nga momenti i njoftimit të 

publikuar për fillimin e procedurës së likuidimit të dorëzojnë kërkesën e tyre kreditore te 

Autoriteti i Likuidimit. Në rastin konkret paditësi si punonjës por as përfaqësuesi i 

punëtorëve dhe i autorizuari i paditësit  nuk kanë provuar me provë ( plotësimi i formularit të 

kërkesës për likuidim ) të jetë ushtruar  brenda afatit  në procedurën e likuidimit te AL   për 

pagimin e pagave   të pretenduara . 

Gjykata vlerëson se në rastin konkret paditësi  nuk ka vepruar sipas nenit 37. 7 të Shtojcës së 

Ligjit nr. 04/L-034, dhe në lidhmeri me dispozitën e nenit 36  par 1  dhe par 2, nën paragrafi 

2.4 të Ligjit 06/L-086, padia e paditësit është e pa pranushme dhe si e tillë është dashur të 

hedhet poshtë.     

 

Shpenzimet Gjyqësore: 

 

 Në bazë të nenit 62.3 të Ligjit për Dhomën e Posaçme  secila palë do ti heqë  shpenzimet e 

veta, pasi paditësi nuk i ka kërkuar shpenzimet si fitues i kontestit . 

 

Këshillë Juridike: 

 

Kundër këtij aktvendimi 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  

  

 


