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REPUBLIKA E KOSOVËS / REPUBLIKA KOSOVA 

AC-I.-21-0205-A0001 

Në çështjen juridike të: 

B Xh (në emër të bababit të tij të ndjerë N Xh) nga Prishtina 

Paditësi/ankuesi 

Kundër:                                           

Agjencisë Kosovare të Privatizimit(AKP), Rr. “Dritan Hoxha” nr. 55, Larkishte - Prishtinë. 

E paditura    

 

Kolegji i Apelit i Dhomës së Posaçme të Gjykatës Supreme të Kosovës për çështje që lidhen 

me Agjencinë Kosovare të Privatizimit (DHPGJSK), i përbërë nga Ilmi Bajrami gjyqtar 

kryesues,  Sabri Halili dhe Mr.sc Sahit Sylejmani gjyqtarë, duke vendosur lidhur me ankesën e 

paditësit të parashtruar kundër Aktgjykimit të Shkallës së parë të DHPGJSK-së, C-IV.-13-3289 

të datës 17 mars  2021, pas seancës vendimmarrëse të mbajtur më 28 prill 2022, lëshon këtë: 

 

A K T GJ Y K I M 

 

1. Ankesa e paditësit refuzohet si e pa bazuar. 

2. Ndryshohet ex officio Aktgjykimi i Shkallës së parë të DHPGJSK-së, C-IV.-13-

3289 i datës 17 mars  2021. 

3. Ankesa e paditësit e parashtruar kundër Vendimit të Autoritetit të Likuidimit të 

NSH-së “Universal” PRN037-0017 të datës 17 mars 2021, hedhet poshtë si e pa 

pranueshme. 

4. Nuk caktohen taksa gjyqësore për këtë procedurë ankimore. 

 

Rrethanat faktike dhe procedurale: 

Më 25 nëntor 2013 paditësi kishte parashtruar ankesë në DHPGJSK kundër Vendimit të 

Autoritetit të Likuidimit të NSH-së “Universal”, i administruar nga AKP PRN037-0017 të datës 

29 tetor 2013(AL i AKP-së). Me këtë vendim ishte refuzuar si e pa vlefshme kërkesa për 

kompensimin e pagave të pa paguara në shumën prej 1.260,00 euro, për shkak se ishte 
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parashtruar para AL të AKP-së pas afatit të paraparë për parashtrimin e kërkesave. AL i AKP-

së ka arsyetuar se kërkesa para AL të AKP-së ishte parashtruar më 15 mars 2006, ndërsa 

afati i fundit për parashtrimin e këtyre kërkesave ishte 05 shkurt 2006. 

Ankuesi pretendon se babai i tij ka punuar në NSH nga viti 1976 deri në fillimin e procesit të 

likuidimit dhe se ai ka marrë edhe 20 për qind të të ardhurave nga privatizimi i NSH-së, e ky 

fakt dëshmon se i takon edhe kompensimi për pagat e pa paguara. Lidhur me këtë të drejtë ai 

nuk ka marrë asnjë njoftim  me shkrim, ndërsa mjetet e informimit nuk ka pasur mundësi t’i 

lexoj dhe nuk ka ditur për afatin për parashtrimin e kërkesave.  

Ankuesi propozon që të aprovohet ankesa si e bazuar dhe të obligohet AKP që të bëjë 

kompensimin e të ardhurave personale të pa paguara, edhe atë nga dita e parashtrimit të 

ankesës. 

 

Më 14 gusht 2014 AKP në përgjigjen e saj ndaj ankesës  i kundërshton pretendimet ankimore 

në tërësi si të pa bazuara, duke konfirmuar atë që ishte konstatuar me vendimin e 

kundërshtuar të AL të AKP-së se kërkesa ishte parashtruar jashtë afatit të paraparë ligjor tek 

AL i AKP-së. AKP gjithashtu theksoi se detyrimi i të paditurës ndaj kreditorit ka pushuar në 

momentin e vdekjes së tij, konform LMD-së. 

 

Më 17 mars 2021 Shkalla e parë e DHPGJSK-së kishte marrë Aktgjykimin C-IV.-13-3289 me 

të cilin ankesa ishte refuzuar si e pa bazuar dhe ishte vërtetuar vendimi i kundërshtuar i AL të 

AKP-së. Sipas arsyetimit të dhënë, bazuar në Ligjin e Punës së Bashkuar dhe në Ligjin e 

Punës nr. 03/L-212, nuk parashihet, njëherit nuk lejohet që detyrimet, siç janë pagat e 

punëtorëve, tu takojnë edhe anëtarëve të familjes së ngushtë, që do të thotë se e drejta në 

pagë është e karakterit personal dhe se nuk mund të bartet tek personat e tretë.    

Më tej në arsyetim thuhet se kërkesa nga paraardhësi i paditësit para AL të AKP-së ishte 

parashtruar jashtë afatit për parashtrimin e kërkesave. Ankuesi nuk ka ofruar asnjë dëshmi të 

besueshme që do të mund të justifikonte këtë parashtrim të vonuar, madje nuk është ndalur 

fare në arsyetimin e kësaj vonese, andaj edhe refuzimi i kësaj kërkese si e pavlefshme nga AL 

i AKP-së ishte vendim i drejtë dhe i duhur.  

 

Më 25 mars 2021 paditësi kishte parashtruar ankesë për shkak të të gjitha arsyeve ankimore 

dhe ka propozuar që të aprovohet ankesa, të anulohet aktgjykimi i ankimuar dhe lënda të 

kthehet në rigjykim, ose të aprovohet kërkesa për kompensim të pagave të pa paguara në 

shumën e pretenduar. 
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Ankuesit i kundërshton të gjitha gjetjet dhe konstatimet e Shkallës së parë, duke pretenduar se 

ato nuk janë të bazuara dhe të ligjshme. Ankuesi ka përsëritur të njëjtat pretendime dhe të 

njëjtat argumente të parashtruara në Shkallë të parë, por asgjë konkrete dhe argumentuese 

nuk ka thënë lidhur me arsyet e vonesës së parashtrimit të kërkesës para AL të AKP-së, pos 

pretendimit se ai me kohë e ka parashtruar kërkesën. 

 

Më 17 mars 2022 Kolegji i Apelit këtë ankesa ia ka dërguar AKP-së për përgjigje. Në 

përgjigjen e saj të datës 28 mars 2022 AKP pohon se e mbështet në tërësi aktgjykimin e 

ankimuar, ndërsa i kundërshton të gjitha pretendimet ankimore të ankuesit si të pabazuara. 

AKP qëndron pranë të gjitha thënieve dhe provave të paraqitura para Shkallës së parë të 

DHPGJSK-së dhe këto argumente nuk do i përsëris më ngase nuk shërbejnë për mbarëvajtjen 

e procedurës. Andaj nga këto arsye AKP-ja kërkon që të refuzohet ankesa si e pa bazuar dhe 

të vërtetohet aktgjykimi i ankimuar si i drejtë dhe i bazuar në Ligj 

 

Arsyetimi i ligjor 

 

Ankesa është e pa bazuar. 

Në bazë të nenit 69.1 të Ligjit nr. 06/L-086 mbi Dhomën e Posaçme të Gjykatës Supreme të 

Kosovës për çështje që lidhen me Agjencinë Kosovare të Privatizimit (LDHP), Kolegji i Apelit 

vendosi të mos mbajë pjesën gojore të procedurës. 

 

Kolegji i Apelit pasi që shqyrtoi pretendimet ankimore të paditëses, aktgjykimin e ankimuar dhe 

provat në shkresat e lëndës, erdhi në përfundim se ankesa është e pa bazuar.  

Shkalla e parë kishte vendosur që ta refuzoj ankesën e paditëses si të pa bazuar dhe e kishte 

vërtetuar një Vendim të AL të AKP-së PRN037-0017 të datës 17 mars 2021, me të cilin ishte 

refuzuar kërkesa e paditësit si e pa vlefshme sepse paditësi kërkesën e tij para AL të AKP-së 

e kishte dorëzuar jashtë afatit të paraparë për parashtrimin e kërkesave kreditore.   

Madje në arsyetimin e këtij aktgjykimi Shkalla e parë e kishte shqyrtuar edhe një aspekt tjetër 

të kësaj kërkese. Sipas Shkallës së parë, bazuar në Ligjin e Punës së Bashkuar dhe në Ligjin 

e Punës nr. 03/L-212, nuk parashihet, njëherit nuk lejohet që detyrimet, siç janë pagat e 

punëtorëve, tu takojnë edhe anëtarëve të familjes së ngushtë, që do të thotë se e drejta në 

pagë është e karakterit personal dhe se nuk mund të bartet tek personat e tretë 
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Kolegji i Apelit konsideron se Shkalla e parë nuk duhej që në këtë rast të vendoste në merita 

me aktgjykim për një kërkesë që ishte e pa pranueshme para AL të AKP-së, edhe pse AL i 

AKP-së kishte marrë një vendim. Megjithatë, ajo kishte arsyetuar se para AL të AKP-së 

kërkesa ishte parashtruar pas afatit të paraparë, dhe për këtë arsye kërkesa ishte konsideruar 

e pa afatshme. Këtë konstatim të Shkallës së parë e mbështet edhe Kolegji i Apelit, pasi që 

afati i fundit për paraqitjen e kërkesës tek AL i AKP-së ishte 05 shkurt 2006, ndërsa paditësi 

kërkesën e kishte dorëzuar më 15 mars 2006. 

 

Bazuar në faktet dhe argumentet e pasqyruara si më lartë, Kolegji i Apelit e refuzon ankesën e 

paditësit si të pa bazuar, e ndryshon ex officio aktgjykimin e kundërshtuar dhe ankesa e 

parashtruesit kundër Vendimit të AL të AKP-së PRN037-0017 të datës 17 mars 2021, hedhet 

poshtë si e pa pranueshme. 

 

Andaj në bazë të nenit 9.10 të LDHP-së, është vendosur sikurse  në dispozitiv të këtij 

aktgjykimi.   

 

Taksat gjyqësore 

Pasi që ankuesi ka parashtruar kërkesë të argumentuar për lirim nga pagesa e taksës 

gjyqësore, ai lirohet nga kjo pagesë në këtë procedurë ankimore. 

 

Vendosur nga Kolegji i Apelit i DHPGJS-së, më 28 prill 2022. 

 

Ilmi Bajrami, Gjyqtar kryesues       ___________________ 
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