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C-IV-13-0565 
 

Parashtruesja e  Ankesës 

H. Sh, ankesa e parshtruar për bashkëshortin e saj të ndjerë A. Sh,  Komuna e Kamenicës, të cilën 

e përfaqëson av t, R B, nga Kamenica 

 

Kundër 

Pala kundërshtare 

Agjencia Kosovare e Privatizimit- (AKP) ( NSH “Q” në likdim), Rr. ‘’Agim Ramadani’’  nr.23,  

Prishtinë  

 

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

të Privatizimit (DHPGJS), sipas gjyqtarit Gazmend Sylaj, me 15 shtator 2020, lëshon këtë: 

 

AKTGJYKIM 

I. Ankesa e ankueses refuzohet si e pabazuar. 

II. VËRTETOHET vendimi i Autoritetit të Likuidimit GJI101-0004 i datës 21 mars 

2013.  

III. Nuk caktohen shpenzime gjyqësore.  

 

Rrethanat faktike dhe procedurale 

Me 17 prill 2013, ankuesja parashtroj pranë DHPGJS një kërkesë, të emërtuar ankesë, për 

rishqyrtimin e Vendimit GJI101-0004  të datës 21 mars 2013 (tani e tutje VENDIMIT), lëshuar 

nga ana e Autoritetit të Likuidimit të AKP  (tani e tutje: AL), me të cilin vendim ankueses i është 

refuzuar kërkesa mbi kompenzimin e pagave të papaguara, për bashkëshortin e saj, në shumë prej 

1,800.00 (një tetë zero zero) Euro, ndaj NSH “Q”, në likuidim. 

 

Ankuesja kundërshtoj vendimin në kuptim të aplikimit të gabuar të dispozitave materiale, nga ana 

e AL. 

 

 

REPUBLIKA E KOSOVËS 

REPUBLIKA KOSOVA – REPUBLIC OF KOSOVO 

GJYKATA SUPREME E KOSOVËS 

VRHOVNI SUD KOSOVA – SUPREME COURT OF KOSOVO 
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Ankuesja kërkon që ankesa e saj të aprovohet.  

 

Ankesës i është bashkangjitur: 

- Certifikata e martesës. 

 

Me urdhërin e gjykatës, të datës 29 korrik 2013, ankueses i është kërkuar që parashtrojë 

autorizimin për përfaqësuesin e saj i cili duhet të jetë anëtar i Odës së Avokatëve,  përkthimin në 

gjuhën Angleze të ankesës, kopjen e vendimit ndaj të cilit është ushtruar ankesa dhe certifikatën e 

vdekjes për bashkëshortin e saj. 

 

Me parashtresën e parashtruar pranë DHPGJS me 12 gusht 2013, ankuesja ka përmbushur urdhrin 

në tërësi. 

 

Ankuesja autorizoj avokatin, R B, si përfaqësues të saj. 

 

Bazuar në urdhrin e gjykatës, AKP me 14 tetor 2013, parashtroj përgjigjen. 

 

AKP kundërshtoj ankesën si të pabazuar. AKP pohoj se kërkesa kreditore e ankueses është e 

parashkruar, në kuptim të dispozitave ligjore të Ligjit për punën e bashkuar –LPB dhe Ligjit mbi 

marrëdhëniet e detyrimeve – LMD. Mëtutje AKP pohoj se në kuptim të LMD detyrimet kreditore 

pushojnë me vdekjen e debitorit. Nga gjitha arsyet AKP propozoj që ankesa të refuzohet si e 

pabazuar dhe vendimi të vërtetohet. 

 

Përgjigja e AKP ju dorëzua ankueses me 29 tetor 2013. 

 

Ankuesja nuk parashtroj përgjigje. 

 

Arsyetimi Ligjor 

 

Ankesa është e pabazuar. 

 

Në bazë të nenit 76.3 të Ligjit Nr.06/L-086 të DHPGJS në lidhje me nenin 399 të Ligjit mbi 

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

dhe nxjerrë këtë aktgjykim pa caktuar seancë dëgjimore. 

 

Ankuesja kërkesën e saj e parashtroj për bashkëshortin e saj të ndjerë i cili kishte vdekur me 24 

korrik 2009. 

 

Sipas dispozitave ligjore, duke filluar nga Ligjit mbi punën e bashkuar ( gazeta zyrtare e RSFJ nr. 

53/76 me plotësime dhe ndryshime), Rregullores së UNMIK-ut për Ligjin themelor të punës në 

Kosovë dhe përfundimisht Ligji i Punës nr. 03/2-212 (parimet bazë), parashihen dhe rregullohen 

raportet juridike në mes punëdhënëst/es në njërën anë dhe punëmarrësit/es (punëtor/e) në anën 

tjetër, si dhe të drejtat dhe detyrimet e të dyja palëve në këto raporte. Në këtë grup si  dispozitë 

imperative, e drejtë dhe detyrim, bën pjesë edhe e drejta e punëtorit në shpërblim për punën e kryer 

por njëherit si dhe obligimi i punëdhënësit për kompenzim të pagës. 
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Dispozitat e ligjeve të lartëcekura nuk parashohin, e njëherit nuk lejojnë, që detyrimet si pagat e 

punëtoreve të ju takojnë edhe anëtarëve të familjes së ngushtë ( bashkshortit/es, fëmijëve, 

prindërve etj). Kjo nënkupton se e drejta në pagë është e karakterit personal (itnuito personae) dhe 

se nuk mund të bartet në persona të tretë.  

 

Si rrjedhojë, sipas Shtojcës së Ligjit për AKP (Ligji nr. 04/L-034), neni 40 mbi Prioritetet e 

kërkesave dhe interesave, paragrafi 1.6.1,  1.6.2 dhe 1.6.7 parasheh të drejtat e punonjësve, e jo 

edhe anëtarëve tjerë të familjes,  për dëmshpërblim për ndërprerje të parakohshme të kontratës të 

sjella nga punonjësit të cilat janë pushuar nga puna si rrjedhojë e Vendimit për Likuidim të 

ndërmarrjes, apo në lidhje me veprimin e ndërmarrë nga Agjencia sipas nenit 6.1 apo 6.2 të Ligjit 

për AKP-në.  

 

Andaj u vendos si në dispozitiv të këtij Akgjykimi.   

 

Taksa Gjyqësore: 

 

Ankuesja ka paguar taksat gjyqësore. 

 

Në pajtim me nenin 62 të Ligjit për DHPGJS palët i bartin vetë shpenzimet gjyqësore. 

 

Andaj u vendos si në dispozitiv.  

 

Këshillë Juridike: 

 

Kundër këtij aktgjykimi mund të parashtrohet ankesë me shkrim në Kolegjin e Apelit të DHPGJS 

brenda 15 ditësh nga pranimi i këtij aktgjykimi. Ankesa duhet të dorëzohet në bazë të nenit 9 

paragrafi 6 të Ligjit për DHPGJS. 

 

 

 

___________________________ 

Gazmend Sylaj, Gjyqtar         


