
 

REPUBLIKA E KOSOVËS 
REPUBLIKA KOSOVA – REPUBLIC OF KOSOVO  

GJYKATA SUPREME E KOSOVËS 
VRHOVNI SUD KOSOVA – SUPREME COURT OF KOSOVO  

 
 

1 (5)  

   
2
0
2
2
:2
3
7
6
4
1

 

Numri i lëndës: 2022:237640 

Datë: 20.02.2023 

Numri i dokumentit:     03989710 

 
C-IV - 15- 1130 

 

Paditës:    N O, të cilin e përfaqëson av B I nga Prishtina  

 

Kundër 

 

Të paditurës: Ndërmarrja Shoqërore IM, Kosova  ”   në likuidim  të cilën e përfaqëson Agjencia 

Kosovare e Privatizimit në Prishtinë, rr. ,, Driton Hoxha ’’, nr. 23.  

 

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

të Privatizimit, me gjyqtarin  Hasim Sogojeva,   me  13 shkurt  2023,  mori  këtë : 

 

 

A K T G J Y K I M 

 

I. APROVOHET  PJESERISHT si e bazuar ankesa/kërkesa e paditësit dhe 

ndryshohet Vendimi i Autoritetit të Likuidimit për NSH,  I ,,K ’’,  PRN 029- 

0091, dt. 25.05.2015, obligohet e paditura NSH I ,,K ’’,   që paditësit  N O për  

paga të papaguara për periudhën  25.01.2008 deri më 10.01.2011,  t’ ia paguaj 

shumën 3,060.00€,  si dhe për shpenzime të procedurës 125.00€, sipas nenit 

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

 

II. REFUZOHET si e pa bazuar pjesa tjetër e kërkesës nga paragrafi një i 

dispozitivit, për periudhën prej dt. 07.06.2007 deri më dt. 24.01.2008 ose mbi 

shumën 3,060.00€ deri në shumën  3,655.00€ dhe për  shpenzime të procedurës 

nga paragrafi 1,  mbi shumën 125.00€.    

 

 

 

Rrethanat Faktike dhe Procedurale 

 

Me 19 qershor   2015, pranë DHPGJS  është parashtruar ankesa/ kërkesa    e paditësit,  kundër 

të paditurit në lidhje me Vendimin e  Autoritetit Likuidues ( AL ) për NSH IMN ,, Kosova ’’    

PRN 029- 0091,  dt. 25. 05. 2015,  me të cilin është refuzuar  si e pa vlefshme kërkesa  e paditësit 
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për kompensim të pagave të pa paguara në shumën 3,655.00€, për periudhën prej  7 qershor vitit 

2007 deri më 10 janar të  vitit 2011, si e pa vlefshme .  

 

Paditësi në ankesë  pretendon se ka qenë punëtor i të paditurës, nga viti 2000, dhe kjo provohet 

me Aktvendimin për caktimin e punëtorit në punë dhe Vërtetimi i dt. 23.06.2014.  

 

Më dt. 25.01.2011, 46 punëtor të ish I ,,K ’’ kanë iniciuar procedurë gjyqësore pran Gjykatës 

Komunale në Prishtinë. 

 

Me vendimin e Bordit të AKM-së, më dt. 23 qershor të vitit  2014, është filluar procedura e 

likuidimit  të kësaj ndërmarrje, ndërsa nga paditësit më dt. 08.07.2014, është ushtruar kërkesa 

kreditore për kompensimin e pagave të pa paguara për 43 muaj nga 85 €, për muajin qershor të 

vitit  2007 deri në 10 janar të vitit 2011, në shumën 3,655.00€.  

 

Autoriteti i Likuidimit e ka refuzuar kërkesën  e paditësit për shkak të parashkrimit, dhe 

Autoriteti i Likuidimit në mënyrë të gabuar ka zbatuar nenin 608, të Ligjit mbi punën e bashkuar. 

 

Ka  kërkuar të miratohet në tërësi kërkesa, të shfuqizohet vendimi i AKP-së- AL , PRN  029- 

0091, të NSH   IM,, K ’’ ,  të obligohet e paditura që paditësit N O , në emër të  kompensimit  

për paga të pa paguara për 43 muaj   në lartësi    të pagës mujore 85€, për  periudhën   07   qershor 

të vitit 2007  deri më dt. 10 janar të vitit 2011,   t’ ia paguaj   shumën 3, 655.00€, me kamat .  

 

Shpenzimet e procedurës i ka kërkuar . 

 

Parashtresës ja ka bashkangjitur : 

 

- Aktvendimin për caktimin e punëtorit në punë nga data 08.06.2000,  

- Vërtetimin e lëshuar nga referenti për marrëdhënie pune dt. 23.06.2014, 

- Propozimin për përmbarim në Gjykatën Komunale në Prishtinë , dt. 25.01.2011, E 

88/2011,  

- Regjistri i 46 punëtoreve që ushtrojnë propozimin për përmbarim, dt. 10.01.2011,  

- Njoftimi për fillimin e likuidimit dt. 23.06.2014,  

- Kopja e Vendimit, PRN 029- 0091, dt. 25.05.2015,  

- Kopja e dokumentit identifikues.  

  

 

Më dt. 01.11.2022, AKP- ja  përmes përfaqësuesit  ka paraqitur mbrojtjen e saj ndaj 

pretendimeve në ankesën/ kërkesën  e paditësit,  kundër Vendimit PRN 029-0091,  për NSH 

IMN ,,Kosova ’’ me propozim që ankesa të refuzohet si e pa papranueshme dhe ose / të pa bazuar 

dhe të vërtetoj vendimin e Autoritetit të Likuidimit . 

 

AKP-ja, në parashtresë të mbrojtjes ka pohuar faktin se NSH  I ,, K  ’’ ka hyrë në procedurë të 

likuidimit më dt. 23.06.2014,  ndërsa paditësi më dt. 08.07.2014,  ka ushtruar kërkesë për 

kompensimin e   pagave,  në shumën 3,655.00€, në lidhje me periudhën  dt. 07.06.2007 – 10.01. 

2011  

 

Autoritetit i Likuidimit (AL) ka marrë Vendim PRN 029 -  0091,   dt. 25.05.2015 me të cilin e 

ka refuzuar kërkesën e parashtruesit.  AKP-ja , pretendon se Vendimi i AL është i bazuar në 

faktet dhe bazat ligjore si në vijim : 
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i) Neni 36.2 nën paragrafi 1, i Shtojcës së Ligjit nr. 04/L-034, për AKP-në,  

parashikon ,, elementet në vijim përbëjnë bazë të mirë dhe të mjaftueshme për 

refuzimin e kërkesës apo interesit të pretenduar të kapitalit apo interesit të 

pronësisë ... Kërkesa ose pretendimi është i pasafatëshëm nga kufizimet kohore 

të aplikueshme ’’ . 

ii) Neni 608 i Ligjit për punën e bashkuar , parashikon se ,, pagesat e shumës së 

pagës apo rrogës , ose të ndonjë kërkese tjetër të punëtorëve që rrjedh nga 

marrëdhënia e punës , parashkruhet për tre vjet ’’ .   

 

Në parashtresë është deklaruar se AL  ka bërë vlerësimin e saktë të rrethanave faktike dhe se 

dispozitat e zbatueshme ligjore gjithashtu janë zbatuar saktësisht . 

 

Bazuar në dispozitat e më sipërme , kërkesa duhet të jetë paraqitur në Gjykatë apo ndonjë 

autoritet tjetër kompetent brenda tre viteve , nga momenti kur NSH pretendon të mos ketë 

përmbushur obligimet e saj ndaj parashtruesit që rrjedhin nga marrëdhënie e punës që në këtë 

rast është tre vite prej viti 2007.  

 

Ka bashkangjitur : 

- Formularin e kërkesë kreditore,  

- Propozimin për përmbarim, 

- Regjistri i 47 punëtorëve , në të cilin gjendet paditësi me nr. rendor 35,   

- Vendimi i AL PRN 029- 0091, dhe  

- Njoftimi për fillimin e procedurës së likuidimit  . 

 

Më dt. 01.12.2022, i autorizuari i paditësit ka dorëzuar parashtresën me të cilën është deklaruar 

se nuk është kontestuese fakti se paditësi kishte qenë punëtor i NSH –së, gjatë periudhës 

kontestuese për të cilën kërkohen pagat e pa paguara, sikundër nuk është si kontestuese as lartësia 

e shumës.   

 

Më tej ka theksuar se paditësi me punëtore e tjerë, ka dorëzuar propozimin për përmbarim në 

Gjykatën Komunale në Prishtinë,  dhe kjo parashtresë ka vulën e pranimit të gjykatës dhe numrin 

e rastit E 88/2011, lartësia e pagës mujore 85€, dhe për periudhën prej 07 qershor të vitit 2007 

deri më dt. 10 janar 2011, borxhi i përngjitëm është në shumën 3,655.00€.  

 

Ka kërkuar të miratohet ankesa e paditësit dhe për periudhën kontestuese ti pranohet shuma 

3,655.00€, kamata sipas nenit 37.3 të Shtojcës së Ligjit për AKP-në,  dhe shpenzimet e 

procedurës të specifikuara.  

 

 

 

Arsyetimi Ligjor 

 

Ankesa/Kërkesa   e paditësit,  është e bazuar pjesërisht .  

 

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. 
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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 punëtorë  i të paditurës   NSH I  ,, K  ’’ në likuidim, kjo sipas 

provës së dokumentit të  aktvendimit për caktimin në vendin e punës dhe të Vërtetimit,   dhe 

njoftimit  për fillimin e procedurës së likuidimit dhe për ndërprerje të marrëdhënies së punës dt. 

23.06.2014,  por sipas të paditurës, kërkesa kreditore është parashkruar. 

 

Gjykata me provën e propozimit për përmbarim, e dorëzuar në Gjykatën Komunale në Prishtinë 

më dt. 25.01.2011, E nr. 88/2011, në të cilën është dorëzuar edhe regjistri i  46 punëtorëve që 

ushtrojnë propozimi për përmbarim, ka vërtetuar faktin si është bartur në Dhomën e Posaçme të 

Gjykatës Supreme . 

 

Gjykata me regjistrin e llogaritjes së pagave për punëtoret në propozim, me nr. 35, N O , ju janë 

llogaritur pagat   në shumën 3,655.00€.  

 

Me aktvendimin e Dhomës së Posaçme të Gjykatës Supreme  C- II- 15- 0340- C0001, dt. 07 

shtator 2018,  vërtetohet se është pezulluar padia e ushtruar kundër të paditurit nga 46 punëtoret 

për kompensimin e pagave për periudhën 07 qershor 2007 deri 10 janar të vitit 2011. Ky 

aktvendim është vërtetuar,  me aktvendimin e   Kolegjit të Apelit të DHPGJS AC- I- 18- 0530. 

 

Me Vendimin e AL PRN 029- 0091, është refuzuar kërkesa e N O   me të cilën kërkohet 

kompensimi i pagave të pa paguara në shumën 3,655.00€, për periudhën  07 qershor 2007 deri 

m; dt. 10 janar 2011, si e pavlefshme duke u mbështetur në nenin 36.2.1, të Shtojcës së Ligjit nr. 

04/L-034.    

 

Gjykata vlerëson se në kohën  kur paditësit  i kanë arritur kërkesat për pagesën  e shumës mujore 

si kompensim page,  për periudhën prej  qershorit vitit 2007 deri në 10 janar  të vitit 2011,  si 

Ligj i punës në fuqi,  ka qenë Rregullorja nr. 2001/27, për Ligjin  Themelore Të Punës në Kosovë,  

si dhe Ligji mbi marrëdhëniet e detyrimeve  ( LMD  i RSFJ i vitit 1978),  që ka rregulla të 

përgjithshme në lidhje me parashkrimin e kërkesave, ndërsa  për kërkesat e paditësit pas dhjetorit 

të vitit 2010 e deri në 10 janar  2011, si Ligj në fuqi është  Ligji i punës i Republikës së Kosovës  

nr. 03/L-212 . 

 

Me nenin 388 të Ligjit mbi marrëdhëniet e detyrimeve  i RSFJ  rregullohet ,,  Parashkrimi 

ndërpritet, me ngritjen e padisë dhe me çdo veprim tjetër të kreditorit të ndërmarrë kundër 

debitorit para gjykatës ose organit tjetër kompetent me qellim përcaktimi , sigurimi ose realizimi 

të kërkesës ’’.  

 

Me dispozitën e   nenit  40 paragrafi 1. pika 1.7 e Shtojcës së  Ligjit nr. 04/L-034,  rregullon ,,  

kërkesat e pasiguruara , përfshirë kërkesat për paga që nuk janë subjekt i trajtimit me prioritetet 

më të larta ’’.  

 

Gjykata vlerëson se nisur nga fakti se kërkesa kreditore e paditësit dhe punëtorëve tjerë ,  është 

ushtruar me propozim për përmbarim   ( padi) më dt. 25.01.2011,  në Gjykatën Komunale në 

Prishtinë për të pagat e pa paguara për periudhën 07 qershor të vitit 2007 deri më 10 janar të vitit 

2011,  rrjedhja e parashkrimit është ndërprerë, më dt. 25.01.2011, për të gjitha kërkesat e arritura 

për pagës të pagave  duke filluar nga data  25.01.2008 e deri më dt. 10.01.2011, ndërsa pjesa 

tjetër e kërkesës për paga  prej dt. 07 06.2007 deri më dt. 24.01.2008,  është  parashkruar për 

shkak të kalimit të kohës prej tri vite nga momenti kur është arritur kërkesa për pagat për muajin 

qershor 2007  deri më dt. 24.01.2008.  
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Gjykata vlerëson se kundërshtimi i të paditurit në lidhje me parashkrimin e kërkesës në paga të 

pa paguara është pjesërisht i qëndrueshëm, pra deri më dt. 24.01.2008,  ndërsa i padituri 

gabimisht ka konstatuar faktin se kjo kërkesë është parashkruar në tërësi dhe si rrjedhojë edhe 

ka zbatuar gabimisht,    dispozitën e nenit  36.2.1,  të Shtojcës së Ligjit 04/L-034 . 

 

Gjykata vlerëson se në rastin konkret duke marrë për bazë,  pagën mujore në shumën 85, 00€,      

për periudhën  25.01.2008 deri më dt. 10.01.2011, para e përgjithshme  përfshin shumën 

3,060.00€,  dhe në këtë shumë paditësit ja gjykoi si të pranuar kërkesën , 

. 

 

Gjykata për periudhën prej dt. 07 qershor të vitit  2007 deri më dt. 24 janar të vitit 2008 , 

gjegjësisht mbi shumën 3,060.00€, kërkesën ja refuzoi për shkak të parashkrimit .  Me rastin e 

vendosjes ka vendosur njësoi si për rastin e punëtorit F R .  

 

Për shkak se paditësi nuk kishte ushtruar kërkesë në procedurë të likuidimit për kamat, këtë 

kërkesë  të ushtruar në procedurë të ankesës kundër Vendimit të AL, gjykata  e refuzoi  sepse 

ajo është dashur së pari të ushtrohet edhe në procedura para AL, sipas nenit 37 paragrafi 7  i 

shtojcës së Ligjit 04/L-034 . 

 

Meqenëse Gjykata,  ka vërtetuar një gjendje tjetër  faktike  si më lartë në bazë të provave të 

dorëzuara nga palët ndërgjyqës dhe pretendimeve të tyre në lidhje me parashkrimin  nga ajo që 

është vërtetuar  nga Autoriteti i Likuidimit me  Vendim të ankimuar, Gjykata vendosi që  

Vendimi PRN 029- 0091, dt. 25.05.2015  të ndryshohet dhe ta pranoi pjesërisht ankesën/ 

kërkesën dhe vendosi si në dispozitiv .    

 

Gjykata me rastin e pranimit të kërkesës  së paditësit   për  pagat e pa paguara,   ka zbatuar 

dispozitën e nenit 40 paragrafi 1,  pika 1.7  të Shtojcës së  Ligjit,  nr. 04/L-034 .  

 

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 21.00 €, për ushtrimin e ankesës në shumë prej 

104.00€, ose në shumën 125.00 €, ndërsa pjesa tjetër e shpenzimeve të kërkuara u refuzuan sepse 

edhe vet paditësi ka kontribuar në këto shpenzime . 

  

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 

 


