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Numri i lëndës: 2022:232067 

Datë: 20.01.2023 

Numri i dokumentit:     03881857 

 

C-IV - 14- 5277  

 

Paditës:  Sh Q K e Sh .  

 

Kundër 

 

Të paditurës: Ndërmarrja Shoqërore  K ,, Sh    ”   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  17 janar   2023,  mori  këtë : 

 

 

A K T G J Y K I M 

 

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

Vendimi i Autoritetit të Likuidimit për NSH,  K  ,, Sh ’’,  PRN 020- 0042,  

dt. 12.06.2014. 

 

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

 

 

Rrethanat Faktike dhe Procedurale 

 

Me  11 korrik   2014, pranë DHPGJS  është parashtruar ankesa/ kërkesa    e paditësit,  kundër të 

paditurit në lidhje me Vendimin e  Autoritetit Likuidues ( AL ) për NSH   K ,, Sh   ’’    PRN 020 

– 0042,  dt. 12.06.2014,  me të cilin është refuzuar  si e pa vlefshme kërkesa  e paditësit për 

kompensim të pagave të pa paguara  për periudhën dt. 22.07.2009 deri më dt. 22.08.2010, në 

shumën 1,950.00€ . 

 

Paditësi në ankesë  ka propozuar  që Gjykata ta ndryshon Vendimin e AL dhe të pranoi kërkesën 

për paga të pa paguara,  në  shumën 1,950.00€ . 

 

Paditësi në ankesë është deklaruar se ka punuar në K ,,Sh ’’ dhe se për punën e kryer gjatë 

periudhën dt. 22.07.2009 deri më dt. 22.08.2010, nuk ju janë paguar pagat dhe se Zyra Rajonale 

në Prishtinë e AKP-së, nuk ja ka mbuluar asnjë shpenzim . Kërkesën ka theksuar se e mbështet 
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në nenin 40.1.6.1 të Shtojcës së Ligjit 04/L-034, i cili parasheh që kërkesat për pagat e pa paguara 

deri në datën e Vendimit që Gjykata apo Agjencia  për fillimin e procedurës së likuidimit të 

kufizuara në tri paga bruto do të paguhen .  

AKP-ja me rastin e refuzimit të kërkesës për pagimin e pagave është thirr në parashkrim të 

kërkesës në kuptim të nenit 608 të Ligjit për punën e bashkuar . Në nëntor të vitit 2013, ne jemi 

informuar për procesin e privatizimit dhe kërkesën me kohë e kemi ushtruar.  Më tej ka theksuar 

në bazë të nenit 368 të LMD-së ,  KB në Shtime e ka pranuar borxhin në bazë të shkresës në 

dosje të Kooperativës,  në  njoftimit për procesin e likuidimit . 

 

Kësaj parashtrese ja ka bashkangjitur Vendimin e AL PRN 020- 0042 . 

 

Më dt. 29.10.2021, Dhoma e Posaçme Gjykatës Supreme ka lëshuar Urdhër C- IV- 14- 5277, si 

për paditësin ashtu edhe për të paditurin . 

 

Për paditësin është kërkuar të plotëson ankesën/ kërkesën e ushtruar kundër Vendimit të AL  

PRN 020- 0042, ashtu që obligohet të dorëzoi provat e kërkuara, si kontratën e punës, dëshminë 

në lidhje me lartësinë e pagës mujore , dëshminë se paditësi gjatë periudhës kohore ka punuar në 

NSH , ndërsa nuk i ka realizuar pagat , njoftimin e lëshuar nga AKP për ndërprerje të 

marrëdhënies së punës ,  ndonjë  provë se i ka kërkuar pagat e pa paguara gjatë vitit 2010 nga 

NSH-ja ose AKP-ja , ose është bërë pranimi i borxhit .  Në urdhër paditësi është njoftuar për 

pasojën juridike të mos dorëzimit  të provave . 

 

Për të paditurën është kërkuar të dorëzoi përgjigje në ankesën e paditësit si dhe provat të cilat 

paditësi i ka dorëzuar te Autoriteti i Likuidimit . 

 

Më 04.11.2021, paditësi e kishte pranuar Urdhrin përmes dorëzimit postarë, ndërsa e ka paguar 

taksën gjyqësore më dt. 08.11.2021, por nuk i ka dorëzuar provat e kërkuara . 

 

Më dt. 24.11.2021, AKP-ja, ka dorëzuar parashtresën në mbrojtje ndaj ankesës së ushtruar 

kundër Vendimit  PRN 020- 0042,  dhe ka propozuar që ankesa të refuzohet . 

 

Në parashtresë është deklaruar se NSH K ,,Sh ’’  ka hyrë në procedurë të likuidimit m; dt. 

09.09.2013, ndërsa  më  dt. 24.10.2013, Parashtruesi ka dorëzuar kërkesën për kompensimin e 

pagave të pa paguara në shumën 1,950.00€, për periudhën prej dt. 22.07.2009 deri më dt. 

22.08.2010.   

 

Autoriteti i Likuidimit mori vendimin PRN 020- 0042, dt. 13.06.2014, duke e refuzuar plotësisht 

kërkesën . 

 

Vendimi i AL mbështet në fatet dhe bazat ligjore : 

 

i. Neni 36.2.1 i Shtojcës së Ligjit nr. 04/L-034, parashikon  ,,elementet në vijim 

përbejnë bazë të mirë dhe të mjaftueshme për refuzim të kërkesës apo interesit të 

pretenduar të kapitalit apo interesit të pronësisë ..Kërkesa ose pretendimi është i pas 

afatshëm nga  kufizimet kohore të aplikueshme ’’. 

ii. Neni 608 i Ligjit për punën e bashkuar parashikon ,,pagesa e shumës së pagës apo 

rrogës, ose të ndonjë kërkese tjetër të punëtorëve që rrjedh nga marrëdhënia e punës 

parashkruhet për tre vjet ’’    
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Në parashtresë është deklaruar se bazuar në dispozitat e cekura kërkesa duhet të ishte paraqitur 

në Gjykatë apo ndonjë Autoritet tjetër kompetent brenda tre vjetërve, nga momenti kur NSH 

pretendohet të mos ketë përmbushur obligimet e saj ndaj parashtruesit që rrjedhin nga 

marrëdhënia e punës , që në rastin konkret tre vjet nga korriku i vitit 2009.  

 

Nuk ka asnjë provë para Autoritetit të Likuidimit që parashtruesi e ka dorëzuar këtë kërkesë para 

ndonjë Gjykate apo organi tjetër kompetent më përpara .  

 

Parashtresës ja ka bashkangjitur Vendimin e AL PRN 020- 0042. 

 

Arsyetimi Ligjor 

 

Ankesa/Kërkesa   e paditësit,  nuk  është e bazuar.  

 

Në bazë të nenit 76.3 të Ligjit Nr.06/L-086 të DHPGJS në lidhje me nenin 398 të Ligjit mbi 

Procedurën Kontestimore, Gjykata përcakton se faktet relevante të rastit janë të pakontestueshme 

dhe nxjerrë këtë aktgjykim pa caktuar seancë dëgjimore. 

 

Gjykatës asnjëra palë ndërgjyqës nuk ja ka dorëzuar asnjë provë me të cilën vërtetohet fakti se 

paditësi Sh Q kishte qenë i punësuar në  NSH K ,, Sh ’’,  si kontrata e punës, ose njoftimi për 

ndërprerje të marrëdhënies së punës.  

 

Bazuar në  parashtresën e mbrojtjes së të paditurit AKP,  më  dt. 24.11.2022, dhe në arsyetimin 

e Vendimin PRN 020- 0042 si arsye e refuzimit të kërkesës  së paditësit për kompensimin e 

pagave të pa paguara në shumën 1,950.00€ për periudhën dt.  22.07.2009 deri më dt. 22.08.2010, 

ka qenë se kërkesa e paditësit është parashkruar pasi i njëjti nuk kishte iniciuar ndonjë procedurë 

gjyqësore,   para se të jetë parashkruar kërkesa, gjegjësisht para se të jetë dorëzuar kërkesa në 

procedurë të likuidimit. 

   

Me nenin 31.5 të Ligjit nr. 06/L-086 është paraparë, ,, Në rastin kur pala pohon të ekzistojë një 

fakt , ajo palë është e obliguar të paraqesë prova , fizike dhe ose dëshmuese për mbështetjen e 

atij pohimi ’’  

 

Gjykata vlerëson se përkundër faktit se paditësi  ankesës  dt. 11.07.2014 nuk ja ka bashkangjitur 

asnjë  provë të vetme, me Urdhër C- IV- 14- 5277 ,  dt. 29.10.2021 paditësit ju dha mundësia për 

të dorëzuar provat me të cilën do të vërtetonte se ai ka qenë punëtor në NSH, pastaj do të 

vërtetonte faktin e lartësisë së pagës mujore, faktin se paditësi  ka punuar në NSH , por nuk i ka  

realizuar pagat e pretenduara, faktin se   pagat e pretenduara i ka kërkuar në NSH apo te AKP-

ja.  

 

Gjykata përkundër Urdhrit të cilin ja ka dorëzuar paditësit  më dt. 04.11.2021, i njëjti nuk ka 

dorëzuar provat e kërkuara , sikundër nuk  ka dorëzuar  parashtresë për tu përgjigjur në Urdhër 

të Gjykatës .   

 

Gjykata vlerëson se në rastin konkret, paditësi me asnjë provë të vetme nuk e ka vërtetuar faktin 

se ka qenë në marrëdhënie pune  te i padituri, pastaj faktin se gjatë periudhës kontestuese ai 

kishte punuar në NSH K ,,Sh ’’, por që nuk ju janë   paguar pagat e pretenduara, sikundër nuk 

ka vërtetuar as lartësinë  e pagave të pretenduara. 
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Gjykata vlerëson se përkundër faktit se e paditura është thirr në parashkrim të kërkesës , ajo nuk 

është deklaruar në çështje se paditësi ishte apo nuk ishte punëtor i të paditurës , kështu që Gjykata 

vlerëson se paditësi nuk e ka vërtetuar faktin se ka qenë në marrëdhënie pune te e paditura  nga 

e cila marrëdhënie pune edhe  rrjedhin të drejtat dhe obligimet e punonjësit dhe punëdhënësit, 

që paditësi si punonjës të ketë kryer punën , ndërsa i padituri si punëdhënës të mos ketë paguar 

pagat.  

 

Gjykata për këtë arsye e ka refuzuar kërkesën e paditësit, ndërsa nuk u lëshua në vlerësimin 

prapësimit material të paditurit,  në lidhje me parashkrimin e pagave .  

 

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 63 të Ligjit për Dhomën e Posaçme, u vendos që paditësit ti njihen shpenzimet 

e procedurës për taks gjyqësore në shumën 20.00 €, për ushtrimin e ankesës në shumë prej 

104.00€ si shpenzim për avokatin , ose në shumën 124.00 €. 

  

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  

 

 

 

 

 

 

 

 

 


