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REPUBLIKA E KOSOVËS/REPUBLIKA KOSOVA 

 

                                                                                                                                  C-IV-14-0584 

 

        DHOMA  E POSAÇME E GJYKATËS SUPREME TË KOSOVËS  për Çështjet në lidhje 

me Agjencinë Kosovare të Privatizimit e përbërë nga  gjyqtari  Hamdi Ibrahimi, në çështjen 

kontestimore- të paditësit H G nga Gjakovë ,kundër  të paditurës : NSH “Modeli”( në likuidim),e 

përfaqësuar nga Agjencia Kosovare e Privatizimit në Prishtinë-Lakrishte Rruga “Dritan Hoxha “ 

nr. 55, me rastin e vendosjes sipas Ankesës  kundër Vendimit të Autoritetit të Likuidimit PEJ150-

0097 i dt.  21.01.2014 pas përfundimit të procedurave me shkrim në dt.  20.04.2022 merr  këtë: 

 

 

 

                    AKTGJYKIM  

 

I-ME APROVIMIN e   Ankesës së parashtruesit/tani paditësit H G, NDRYSHOHET 

Vendimi i Autoritetit të Likuidimit PEJ150-0097 i dt. 21.01.2014 ashtu që PRANOHET  kërkesa 

kreditore/tani kërkesëpadia e paditësit për shumën prej 538,83 €. 

II-OBLIGOHET  Agjencia Kosovare e Privatizimit që në procedurën e likuidimit të tani të 

paditurës  NSH “ Modeli  “ ( PEJ150)  kërkesë padinë e tani paditësit   TA TRAJTOI SI KËRKESË 

TË PRANUAR  për shumën prej  538,83 Euro, me kamatë në lartësi prej 10%   

 

II-OBLIGOHET  Agjencia Kosovare e Privatizimit, përkatësisht Autoriteti i Likuidimit  

për përmbushjen e kësaj kërkese konform nenit 40 par.1 nën par. 1.6.1  dhe nenit 41 të Shtojcës së 

Ligjit 04/L-034 Për Agjencinë Kosovare të Privatizimit. 

 

III-Secila palë i bart shpenzimet e veta.  

 

                        Arsyetim 

 

Historiati i veprimeve procedurale dhe gjetjet faktike me rëndësi materiale për rastin. 

 

 Sipas vendimit të AKP-së, ndaj tani të paditurës në dt. 23.09.2013 ka filluar procedura e 

likuidimit. 

 Në dt. 11.11.2013 tani paditësi ka dorëzuar te Autoriteti i Likuidimit kërkesë kreditore ndaj 

të paditurës me të cilën në emër të kompensimit për tri (3) paga të pa paguara, për periudhën kohore 

01.03.2006 deri me 31.05.2006 kërkoi shumën prej 538,83 Euro. 
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 Autoriteti i Likuidimit me Vendimin PEJ150-0097 i dt. 21.01.2014 e refuzoi kërkesën 

kreditore të parashtruesit/tani paditësit si të pa vlefshme me arsyetimin se : “..Kërkesa në fjalë i 

referohet tri (3) pagave të cilat pretendohet të mos jenë paguar.Neni 40.1.6.1 i Shtojcës së Ligjit 

nr. 04/L-034 mbi Agjencinë Kosovare të Privatizimit parasheh që tre pagat e pa paguara të 

punonjëse kanë kërkesa prioritare ,dhe si të tilla kanë prioritet më të lartë.Megjithatë ,ky nen nuk 

i njeh të gjithë punonjësve automatikisht të drejtën për tre paga ,por i jep prioritet tre pagave të 

fundit që mund të kenë mbetur të papaguara nga totali i pagave që ndërmarrja nuk ika paguar 

punonjësve.Në çdo rast,kërkesa për paga të papaguara duhet të mbështet me prova që vërtetojnë 

një detyrim të tillë të ndërmarrjes...Në zbatim të nenit 36.2 nënparagrafi 1 i Shtojcës së Ligjit 

nr.04/L-034 për Agjencinë Kosovare të Privatizimit,ky Autoritet i Likuidimit ka kryer vlerësimin e 

kërkesës dhe e gjen atë si të papranueshme,Neni 36.2. i Shtojcës së Ligjit nr. 04/L-034 për 

Agjencinë Kosovare të Privatizimit parashikon: elementet në vijim përbëjnë bazë të mirë dhe të 

mjaftueshme sipas këtij ligji për refuzimin e një Kërkese apo interesi të pretenduar të kapitalit apo 

pronësisë...kërkesa apo pretendimi është i pas afatshëm sipas kufizimeve kohore të 

aplikueshme...Neni 608 i Ligjit të Punës së Bashkuar.....parashikon që pagesa e shumës së pagës 

apo rrogës ,apo secilës kërkesë tjetër e punëtorit që rrjedh nga marrëdhënia e punës  do të jetë e 

parashkruar për tre vjet.Kërkesa aktuale ka të bëjë me paga të pa paguara për periudhën nga 

01.03.2006 e deri me 31.05.2006.Nuk ka asnjë provë përpara këtij Autoriteti të Likuidimit që 

parashtruesi e ka dorëzuar këtë kërkesë para ndonjë Gjykate apo organi tjetër kompetent më 

përprara.....kërkesa duhet të jetë paraqitur në gjykatë apo ndonjë autoritet kompetent brenda tre 

vjetëve nga momenti kur NSH pretendohet  të mos ketë përmbushur obligimet e saja ndaj 

parashtruesit që rrjedhin nga marrëdhënia e punës,e që është tre vjet nga koha kur parashtruesi 

ka ndaluar së punuari e për rrjedhojë nuk ka pranuar rrogën....” 

 

 Parashtruesi i kërkesës kreditore,në datën  3 Shkurt 2014 dorëzoi në këtë gjykatë Ankesë 

kundër Vendimit të Autoriteti të Likuidimit PEJ150-0097 i dt. 21.01.2014,në tekstin e mëtejmë 

vendimi tani i ankimuar, me kërkesë që ky vendim të  anulohet dhe të aprovohet kërkesa kreditore, 

për shkak të  shkeljes së neneve   361.1 dhe 368 të Ligjit mbi Marrëdhëniet e Detyrimve –Ligji Nr. 

04/L-077,shkeljes së nenit 99 par. 1 të Ligjit të Punës  Nr. 03/L-212,shkeljes së nenit 2 të Ligjit 

mbi diskriminimin,aplikimit të  gabuar  të  nenit 608 të LPB-s, dhe vërtetimit të gabuar dhe jo të 

plotë që gjendjes faktike,me arsyetimin,veç tjerash, se: “ ...Organi i lartë cekur ka shkelur nenin 

368 të LMD-së ...Parashkrimi ndërpreritet kur debitori e pranon borxhin. Agjencia Kosovare e 

Mirëbesimit me datë 16 Prill 2007 në shkresën drejtuar Haxhi Gutajt ka deklaruar që Shuma-

Pagat që u janë borxh juve sipas kontratës tuaj të punësimit me Punëdhënësin ,do të mbesin 

përgjegjësi e Punëdhënësit. Kërkesat e tilla do të shqyrtohen sipas procedurave të likuidimit dhe 

ju do të kontaktoheni kur të fillojnë këto procedura....” 

  

 Ankesës i janë bashkëngjit:Vendimi tani i ankimuar,dhe Njoftimi i Agjencisë Kosovare të 

Mirëbesimit dt. 16 Prill 2007 me të cilin tani paditësi është njoftuar se për shkak të shitjes së 

aseteve të tani të paditurës i ndërprehet marrëdhënia e punës  menjëherë,që nënkuptohet nga data 

16 Prill 2007 dhe se pagat që e paditura i kishte borxh paditësit, mbesin në përgjegjësi të paditurës 

si punëdhënëse dhe se kërkesa për këto paga do të shqyrtohej gjatë procedurës së likuidimit. 

 

 E paditura,nëpërmes të parashtresës nr.7924/2021-OUT e dt. 31.12.2021 paraqiti 

mbrojtjen-përgjigjen ndaj ankesës/kërkesëpadisë me të cilën pretendimet e tani paditësit i 

kundërshtoi duke ri konfirmuar arsyetimin për refuzimin e kërkesës kreditore sikurse në vendimin 

e ankimuar. 
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 E paditura kërkesën kreditore të tani paditësit e kundërshton vetëm mbi bazën e 

parashkrimit”pa shqyrtuar fare nëse në fakt Parashtruesi realisht ka ofruar shërbime pune për 

periudhën në fjalë apo nëse lartësia e vlerës së kërkuar është e bazuar” 

 

 Kjo gjykatë konsideron se ankesa e tani paditësit është e bazuar dhe si të tillë e aprovoi për 

arsyet që do të specifikohen në vazhdim. 

 

 

                 Argumentimi ligjor për aprovimin e kërkesëpadisë 

 

Konform nenit 398 të LPK-së i zbatueshëm në bazë të nenit 76 par. 3 të Ligjit Nr. 06/L-

086: “ Kur gjykata pasi t'i arrij përgjigja në padi, dhe konstaton se ndërmjet palëve nuk është 

kontestuese gjendja faktike, dhe se nuk ekzistojnë pengesa të tjera për dhënien e vendimit meritor, 

atëherë ajo, pa caktuar fare seancë gjyqësore, mund të japë aktgjykimin me të cilin e pranon si të 

themeltë kërkesëpadinë.” 

Prandaj, kjo gjykatë, pas përfundimit të procedurave me shkrim-deklarimit të palëve dhe 

shfrytëzimit të gjitha mundësive për prezentimin e provave si në mbështetje ashtu edhe në 

kundërshtim të kërkesëpadisë,  vendosi që në bazë të nenit 398 të LPK-së vendimin meritor ta merr 

pa mbajte seancë, dhe e aprovoi kërkesëpadinë si të bazuar. 

Sipas nenit 40  par.1 nën par.1.7. të Shtojcës së Ligjit nr. 04/L-034 : “ Në procedurën e 

likuidimit  të gjitha kërkesat e kreditorëve do të përmbushen në pajtim me kategoritë  1.1-1.8 ..sipas 

renditjes në vijim: ..kërkesat e pa siguruara ,përfshirë Kërkesat për paga  që nuk janë subjekt i 

trajtimit me prioritet më të lartë..”  

Sipas shkresave të lëndës-provave në mbështetje të kërkesës rezulton se parashtruesit të 

kërkesës kreditore/tani paditësit,marrëdhënia e punës i është ndërprerë me vendim të AKP-së i cili 

është marrë për shkak të shitjes së aseteve të tani të paditurës.  

Në ditën e ndërprerjes së marrëdhënies së punës e paditura  e ka njoftuar tani paditësin se 

pagat e mbetura borxh ndaj tij mbesin përgjegjësi e punëdhënësit-të paditurës dhe se kërkesa lidhur 

me këto paga do të shqyrtohet në procedurë të likuidimit. 

Konform nenit 368 par.1 dhe 2 të Ligjit për Marrëdhëniet e Detyrimeve: “ Parashkrimi 

ndërpritet kur debitori e pranon borxhin......” 

Sipas shkresave të lëndës ,Njoftimit të AKM-së i dt. 16 Prill 2007 qartësisht rezulton se  

AKm ( para ardhëse e AKP-së)  e ka konfirmuar e ekzistimin e borxhit që e paditura i ka këtu 

paditësit lidhur me paga të pa paguara. 

Në këtë çështje kontestimore  nuk është kontestuese se paditësi  ishte i punësuar te e 

paditura deri në ditën e fillimit të procedurës së likuidimit të paditurës, dhe nuk është kontestuese 

lartësia e pagës që e paditura duhet ti paguante këtu paditësit. 
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E paditura nëpërmes të Autoritetit të Likuidimit ka për obligim që detyrimin ndaj tani 

paditësit ta përmbush  në zbatim të nenit 40 dhe 41 të Shtojcës së Ligjit nr. 04/L-034 

Konform nenit 37 par. 3 të Shtojcës së Ligjit Nr.04/L-034 : “ Të gjitha kërkesat e bëra ndaj 

Ndërmarrjes mund të përfshijnë kamatë në çfarëdo shume themelore të grumbulluar deri para 

datës së Vendimit të Likuidimit, me kusht që kjo kamatë të mos tejkaloi 10% (dhjetë për qind) të 

shumës themelore.” 

Konform nenit 62 par. 5 të Ligjit Nr. 06/L-086 kjo gjykatë ka vendos që secila palë i bartë 

shpenzimet e veta.  

Konform nenit 13.3 të Udhëzimit Administrativ 01/2017 për Unifikimin e Taksave 

Gjyqësore,paditësi, lirohet nga pagesa e taksës gjyqësor për arsye se lartësia e kërkesës 

kreditore/kërkesëpadisë është nën 1,000.00 Euro. 

Për sa u tha më lartë, në bazë të nenit 54 të Ligjit Nr. 06/L-086 për Dhomën e Posaçme të 

Gjykatës Supreme të Kosovës për Çështjet në Lidhje me Agjencinë Kosovare të Privatizimit, dhe 

nenit 398 të Ligjit për Procedurën Kontestimore është vendos si në dispozitiv të këtij aktgjykimi. 

Udhëzimi Juridik 

 

Kundër këtij aktgjykimi , në bazë të nenit 64 par.1 të Ligjit për DHPGJS   ( Ligji Nr.06/L-

086) mund të ushtrohet ankesa në Kolegjin e Apelit të DHPGJS ,dhe duke e dorëzuar ankesën edhe 

te pala tjetër, brenda afatit prej pesëmbëdhjetë (15) ditëve, nga dita e marrjes. 

 

   GJYKATA SUPRME E KOSOVËS 

DHOMA E POSAÇME E GJYKATËS SUPREME TË KOSOVËS  

PËR ÇËSHTJET NË LIDHJE ME AGJENCINË KOSOVARE TË PRIVATIZIMIT 

    C-IV-14-0584 

                          Dt.20.04.2022 

 

 

              Gjyqtari, 

                   Hamdi Ibrahimi 


