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Numri i lëndës: 2022:239171 

Datë: 03.03.2023 

Numri i dokumentit:     04039649 

 

C-IV - 13- 2812  

 

Paditës:   F B nga Prishtina   

 

Kundër 

 

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

Agjencia Kosovare e Privatizimit në Prishtinë,  rr. ,, Driton Hoxha ’’  55.  

 

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

të Privatizimit, me gjyqtarin  Hasim Sogojeva,   me  01 mars   2023,  mori  këtë : 

 

 

A K T G J Y K I M 

 

I. REFOZOHET si e  pa bazuar ankesa/kërkesa e paditësit F B kundër  Vendimi 

i Autoritetit të Likuidimit për NSH  ,, Amortizatorët’’,  PRN 047- 0212 ,  dt. 

08.10.2013  . 

 

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

 

 

Rrethanat Faktike dhe Procedurale 

 

Me  04 nëntor  2013, pranë DHPGJS  është parashtruar ankesa/ kërkesa    e paditësit,  kundër të 

paditurit në lidhje me Vendimin e  Autoritetit Likuidues ( AL ) për NSH ,,A  ’’    PRN 047 – 

0212,   dt. 08.10.2013 ,  me të cilin është refuzuar  si e pa vlefshme kërkesa  e paditësit për 

anulimin e ndarjes së mjeteve financiare të inkasuar nga pagesa e qirasë dhe kompensimi në 

shumën shtesë 712.96€. 

 

Ka bashkangjitur Vendimin e AL PRN  047- 0212. 

 

Më dt. 27.09.2018, AKP-ja përmes përfaqësuesit të saj ka dorëzuar parashtresën në mbrojtje me 

të cilën ka kërkuar të hedhet padia ose ajo të refuzohet . 
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Në parashtresë është deklaruar se lënde e kësaj kërkese është vetëm ligjshmëria e Vendimit  të  

Autoritetit të Likuidimit sipas nenin it 70.2 të Shtojcës së Ligjit nr. 04/L-033, që parashikon se 

ankesat e dorëzuara në DHPGJS kundër Vendimit të AL duhet të bazohen në pretendimin se 

procesi i likuidimit nuk është kryer në  pajtim me ligjin 04/L-034. 

 

Në parashtresë nuk ka bashkangjitur asnjë provë.  

 

Më dt. 02.10.2018,  paditësi ka dorëzuar parashtresën të cilën nuk e ka nënshkruar dhe për shkak 

të kësaj të mete gjykata e vlerësoi të mos ishte hartuar. 

 

Më dt. 02.08.2022, Dhoma e Posaçme e Gjykatës Supreme ka lëshuar si për paditësin ashtu edhe 

për të paditurin,  Urdhër C- IV- 13- 2812 . 

 

Paditësit ju është kërkuar të sqarohet sa i përket shkaqeve të ankesës, cili anulim i ndarjes së 

mjeteve po kërkohet, a’  ka ndonjë vendim me të cilin janë caktuar kriteret për shpërndarje të 

hyrave të grumbulluara nga qiraja   ,shuma e caktuar,   etj 

 

AKP-së, ju është kërkuar të sqarohet në lidhje me vendimin PRN 047- 0212, sepse nuk është 

shumë i qartë. 

 

Më dt. 19.08.2022, paditësi ka dorëzuar parashtresën me të cilën është deklaruar në lidhje me 

kërkesën e tij, ka theksuar NSH Amortizatorët kishin inkasuar shumën prej 2,537.000€, neto, në 

emër të qiradhënies së hapësirave të saja afariste . Një komision kishte përpiluar raportin nr. 

333/1, të dt. 04.11.2010, për shpërndarjen e këtyre mjeteve . Komisioni gjoja ishte themeluar 

nga Këshilli i punëtorëve përkundër faktit se nuk ka prova as procesverbal për themelimin e këtij 

komisioni. Komisioni kishte caktuar kriterin e shpërndarjes 85% të mjeteve për punëtoret aktiv 

dhe 15% të mjeteve  për punëtoret pasiv  . Raporti i hartuar është nënshkruar vetëm nga Kryetari 

i Komisionit, por jo edhe nga anëtaret e tjerë   . Kjo ndarje është aprovuar me Vendimin e Bordit 

Menagjues,  të NSH  Amortizatorët . Vendimi nr. 379/1, dt. 23.12.2010, i Bordit Menagjues ka 

parapara se ai do të publikohet në tabelë të shpalljeve të ndërmarrjes , pra ai vendim nuk ju është 

dorëzuar asnjë herë punëtoreve. 

 

Paditësi pretendon se kriteri për shpërndarje të mjeteve i caktuar nga Komisioni në raportin 85% 

me 15 % të mjeteve ka diskriminuar punëtoret të cilët janë pasiv në raport me punëtoret aktiv. 

Vendimi për shpërndarje nuk u është dorëzuar asnjë here punëtorëve pasiv përfshirë këtu edhe 

paditësin .  Në rastin konkret paditësi është dëmtuar në shumën 5,784.61€.  

 

Në parashtresë ka theksuar se paditësi dhe punëtoret tjerë kishin ushtruar në Dhomën e Posaçme  

të Gjykatës Supreme padi ndaj Ndërmarrjes më dt. 28.03.2011, dhe padia ka shenjën SCC – 11- 

0117  dhe për të njëjtën nuk është nxjerr vendim meritor , pasi në ndërkohë kishte filluar 

procedura e likuidimit në NSH dhe punëtoret ishin të detyruar të ushtrojnë kërkesa individuale. 

 

Kësaj parashtrese ja ka bashkangjitur  : 

- Kontratën e punësimit, dt. 03.10.2001,  

- Raporti i Komisionit për shpërndarje të mjeteve të inkasuar nga qiraja , dt.04.11.2010, 

Vendim i nr. 379/1, dt. 23.12.2010, i nënshkruar nga Kryetari i Bordit Menagjues, 

- Ekstrakti i procesverbalit nr. 36/1, më dt. 21.02.2011. 

 

Më dt. 19.08.2022, AKP-ja, përmes përfaqësuesit të saj ka dorëzuar parashtresën me të cilën 

është deklaruar se Autoriteti i Likuidimit e ka refuzuar kërkesën e paditësit duke u bazuar në 
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nenin  37, paragrafi 9.2, të Shtojcës së Ligjit nr. 04/L-034, që parashikon ,,  Përveç   bazave të 

tjera për kundërshtim të kërkesës     AL   gjithashtu ka të drejtë pa kufizime që të kundërshtoi 

një kërkesë tërësisht apo pjesërisht bazuar në faktin se kërkesa është përmbushur në mënyra të 

tjera ..’’. 

AL pasi ka shqyrtuar dokumentacionin në arkiv të gjetur në NSH , konstatoi se në bazë të raportit 

të Komisionit për shpërndarje të mjeteve të inkasuara nga qiraja e UNMIK , dt. 04.11.2010,   

shuma e qirasë për shfrytëzim të objekteve- hapësirave ishte 2,537,000.00€, është shpërndarë 

shuma  në favor të Administratës Tatimore të Kosovës dhe shuma e mbetur 2,160.380.48€ u 

është shpërndarë punëtorëve të NSH –së.  

 

Ankesat e punëtorëve ndaj Vendimit më të lartë janë shqyrtuar nga ky Komision dhe  Vendimi 

dt. 07.02.2011, ka qenë i publikuar edhe në tabelë të shpalljeve dhe ankesat janë shqyrtuar nga 

Bordi Menagjues i NSH me anë të vendimit 05.04.2011.   

 

Në parashtresë është deklaruar se parashtruesi i kërkesë është njoftuar në mënyrë të rregullt mbi 

shpërndarjen dhe ka pasur të drejtë të parashtroi çdo ankesë ndaj shumës së përfituar.  

 

Ka kërkuar të refuzohet kërkesa.  

 

Ka bashkangjitur :  

 

- Formularin e  kërkesë kreditore, dt. 14.03.2013,  

- Kontrata e punësimit për paditësin, 

- Njoftimi për ushtrimin e padisë në gjykatë dt. 23.03.2011,    

- Padia për anulimin e ndarjes së metëve financiare , dt. 28.03.2011,  

 

Gjykata më dt. 10.02.2023, ka caktuar seancë dëgjimore publike  dhe në të njëjtën ka prezantuar, 

paditësi ndërsa edhe pse ka qenë e ftuar në mënyrë të rregullt  e paditura të cilin njoftim e ka 

pranuar më dt. 23.01.2023, ajo nuk ka prezantuar   

  

Gjykata në mungesë të paditurit, ka mbajtur seancën por për shkak se nuk ishin plotësuar kushtet 

ligjore nuk muarr Aktgjykim për mos paraqitje, pasi nuk janë plotësuar kushtet sipas nenit 58, 

paragrafi 3, i Ligjit nr. 06/L-086.  

 

Në seancë  paditësi është deklaruar se pas luftës kur jemi kthyer në punë në NSH për shkak të 

kufizimeve në lidhje me aktivitetin ekonomik të ndërmarrjes janë angazhuar rreth 100 punëtor , 

ndërsa të tjetër nuk kanë qenë të angazhuar në punë , por në pritje . Ne punëtoret të cilët nuk 

kemi qenë  të angazhuar . Në ndërkohë hapësirat e NSH –së janë dhënë me qira dhe në 

shpërndarje të hyrave nuk kemi pasur çasje.      

 

  

 

Arsyetimi Ligjor 

 

Ankesa/Kërkesa   e paditësit ,  nuk  është e bazuar.  

 

Gjykata më dt. 10.02.2023, ka caktuar mbajtjen e një seance dëgjimore, pas përfundimit të 

procedurave me shkrim ,  në mënyrë që secila  palë të deklarohet . 
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Gjykata ka shqyrtuar   provat   të    cilat   i   kanë   ofruar palët ndërgjyqës,   ka   konstatuar se 

nuk   është   si  kontestues  fakti se paditësi , ishte punëtor me status pasiv i të paditurës   NSH ,, 

Amortizatorët ’’  pas luftës  e deri në vendimin e Bordit të AKP-së, për likuidim të NSH.  

 

Nuk është kontestuese fakti se NSH – objektet e saj në Prishtinë,  me qira i ka shfrytëzuar 

UNMIK për një periudhë të caktuar,  dhe shuma që NSH ka realizuar nga qiraja është 

2,537.000.00€. 

 

Nuk është kontestuese as fakti se NSH –ja bazuar në Vendimin e Këshillit të punëtorëve ka 

formuar një Komision për shpërndarjen e mjeteve të inkasuar nga qiraja e realizuar nga 

qiramarrësi  UNMIK , për punonjësit e NSH –së dhe  Komision ka hartuar raportin me shkrim 

nr. 333/1, dt. 04.11.2010 . 

 

Sipas këtij raporti, janë identifikuar punëtoret aktiv , punëtoret në pritje, punëtoret të cilët kanë 

vdekur, punëtoret të cilët kanë poseduar kontrata të punës te institucionet tjera dhe punëtoret të 

cilët kanë jetuar në boten e jashtme  . 

 

Me këtë raport janë caktuar kriteret për punëtoret të cilët kanë qenë punëtor  aktiv që shpërndarja 

të jetë 85%,  ndërsa për punëtoret pasiv 15 % . 

 

Për punëtoret aktiv janë shpërndarë mjetet në shumën 1,648.485,22€, për punëtorët pasiv në 

shumën 263.092,61€, për punëtorët e vdekur aktiv shuma  82,153,26€,  dhe për punëtoret pasiv 

të vdekur shuma 26.567.00€.  

 

Ky raport është aprovuar me vendimin e Bordit të Menagjues,  më dt. 23.12.2010.  

 

Komisioni i NSH ka bërë shqyrtimin e ankesave  dhe më dt. 21.02.2001, pjesërisht ka aprovuar 

ankesat individuale dhe një numër të ankesave i ka refuzuar ndër ta edhe është refuzuar ankesa 

e paditësit . 

 

Paditësi dhe punëtoret tjerë kanë ushtruar padi në Dhomën  e Posaçme të Gjykatës Suprem më 

dt. 28.03.2011, me shenjën SCC – 11- 01117 . 

 

Për shkak të fillimit të procedurës së likuidimit, Dhoma e ka pezulluar procedurës për padinë e 

punëtorëve sipas aktvendimin SCC – 11- 0117, më dt. 07.10.2015 . 

 

Me Vendimin e  AL,  PRN 047- 0212, dt. 08.10.2013, është refuzuar kërkesa e F  B me të cilën 

kërkon anulimin e ndarjes së mjeteve financiare të inkasuar nga pagesa e qirasë së NSH ,, 

Amortizatorët ’’dhe kompensimin e shumës 712.96€. Vendimi është mbështetur në nenin 37, 

paragrafi  9.2,  të Shtojcës së Ligjit nr. 04/L-034. 

 

Gjykata vlerëson se në rastin konkret, kërkesa e paditësit nuk është e bazuar me vetë faktin se në 

procedurë të likuidimit ushtrohen vetën kërkesa financiare, ndërsa kërkesat në lidhje me 

kundërshtimin e vendimeve të NSH –së , për realizimin e ndonjë të drejte ato shqyrtohen në 

procedurë të rregullt gjyqësor. Në rastin konkret pavarësisht se është pezulluar procedura sipas 

rastit SC 11- 0117 , që është vepruar sipas nenit 10, paragrafi 1, i Shtojcës së Ligjit nr. 04/L-034, 

procedura e pezulluar sipas nenit 10, paragrafi 3 i të njëjtit ligj  ajo mundë të vazhdoi vetëm me 

miratimin e kërkesë nga Dhoma e Posaçme e Gjykatës Supreme . 
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Në rastin konkret si çështje paraprake e kërkesës së paditësit në procedurë të likuidimit, është 

vlerësimi i vendimeve të NSH –së,  në lidhje me kriteret për shpërndarjen e të hyrave të 

grumbulluara nga qiraja për punëtoret e NSH –së . Pra nisur nga fakti se padia e punëtorëve të 

NSH-së të cilët janë të pa kënaqur me Vendimet e NSH-së , për këtë shpërndarje,  si grup i 

punëtorëve në cilësinë punëtorëve pasiv,  në rastin  konkret  kërkesa e paditësit si punëtor 

individual për tu anuluar kjo shpërndarje  dhe shuma e kërkuar tani për tani në procedurë të 

likuidimit është e varur nga vendosja e padisë  grupore në procedurë të rregullt . 

 

Në rastin konkret AL drejt ka vepruar kur në procedurë të likuidimit e ka refuzuar kërkesën e 

paditësit dhe ka zbatuar nenin 37, paragrafi 9.2,  të Shtojcës së Ligjit nr. 04/L-034.  

        

Gjykata vlerëson se përderisa të mos jenë anuluar Vendimet e NSH –së për këtë shpërndarje, 

paditësit i mungon baza juridike të kërkoi çfarëdo shume që pretendon se atij i takojnë më shumë 

se ajo shumë që ju është aprovuar nga NSH –ja , për ta realizuar në procedurë të likuidimit. 

 

Me nenin 42 të Shtojcës së Ligjit nr. 04/L-034,   është paraparë që të formohet një fond rezervë 

për kërkesat që janë në kontest dhe që ende nuk janë zgjedhur nga Gjykata , siç është rasti i 

procedurës së pezulluar sipas padisë SCC- 11- 0117.     

 

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  të Ligjit për Dhomën e Posaçme, u vendos që secila palë ti heqë shpenzimet 

e veta të procedurës . 

  

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  
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