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REPUBLIKA E KOSOVËS / REPUBLIKA KOSOVA 

 
AC-I-20-0277-A0001 

Në çështjen juridike të: 

K “A A G Gjilan, i përfaqësuar nga A M.  

Paditësi/ankuesi 

Kundër:                                           

Agjencisë Kosovare të Privatizimit(AKP), Rr. “Agim Ramadani” nr. 23, 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-

1345, të datës 03 gusht 2020, pas seancës vendimmarrëse të datës 02 korrik 2021, lëshon 

këtë: 

A K T GJ Y K I M 

 

1. Ankesa e paditësit refuzohet si e pa bazuar. 

2. Vërtetohet Aktgjykimi i Shkallës së parë të DHPGJSK-së C-IV.-13-1345, i datës 03 

gusht 2020. 

3. Nuk caktohen taksa gjyqësore për këtë procedurë ankimore.  

 

Rrethanat faktike dhe procedurale:   

Më 22 korrik 2013 paditësi kishte parashtruar ankesë në DHPGJSK me të cilën e 

kundërshtonte Vendimin e Autoritetit të Likuidimit të NSH-së “Ç” në Gjilan, e administruar nga 

AKP(AL i AKP-së) GJI060-0203 të datës 04 korrik 2013. Me këtë vendim ishte refuzuar si e pa 

vlefshme kërkesa për kompensimin e faturave të pa paguara në shumën prej 18.033,00 euro, 

me arsyetimin se kërkesa ishte parashtruar pas afatit për parashtrimin e kërkesave, që do të 

thotë për një ditë vonesë. Ankuesi ka parashtruar kërkesën më 09 gusht, ndërsa afati i fundit 
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ishte më 8 gusht 2006. Këtë vonesë paditësi e arsyeton me faktin se ka qenë i sëmurë,duke e 

mbështetur këtë pretendim me raportin mjekësor të lëshuar më 8 gusht 2006 nga a. “L”- 

Gjilan. 

 

Në përgjigjen e saj të datës 10 prill 2014 AKP i kundërstoi prtendimet ankimore të paditësit sit 

ë pa bazuar. Sipas AKP-së, arsyetimi i paditësit se ishte i sëmurë është jo bindës, sepse afati 

për parashtrimin e kërkesave ishte 60 ditë dhe ai ka mundur që të parashtroj kërkesë para 

datës 8 gusht 2006. Andaj AKP propozon që ankesa të refuzohet si e pa bazuar dhe të 

vërtetohet vendimi i kundërshtuar i AL të AKP-së. 

 

Më 03 gusht 2020 Shkalla e parë e DHPGJSK-së kishte marrë Aktgjykimin C-IV.-13-1345 me 

të cilin ishte refuzuar ankesa e paditësit dhe ishte vërtetuar vendimi i kundërshtuar i AL të 

AKP-së. Shkalla e parë ka arsyetuar se, në bazë të dy publikimeve të njoftimit për likuidim nga 

AL i AKP-së ishte përcaktuar edhe afati 60 ditorë për parashtrimin e kërkesave të kreditorëve 

eventualë. Afat i fundit ishte 8 gushti 2006. Arsyetimi i paditësit se me datë 08 gusht 2006 

ishte i sëmurë dhe për këtë arsye kërkesa është dorëzuar më 09 gusht 2006 është jo bindës 

për gjykatën, pavarësiht faktit se ai ka prezantuar një raport mjekësor të po asaj date. Paditësi 

ka pasur mundësi që nga data 30 maj 2006 ka pasur afat më tepër se 60 ditë të parashtroj 

kërkesën e tij kreditore tek AL i AKP-së, por ka dështuar ta bëjë një gjë të tillë. Andaj 

pretendimet e tij në ankesë, gjykata i konsideron të pa bazuara. 

 

Më 18 gusht 2020, paditësi/ankuesi kishte parashtruar ankesë kundër këtij aktgjykimi për 

shkak të shkeljes së nenit 9, paragrafit 4, nënparagrafit 3.4 të Ligjit të DHPGJSK-së. 

Ankuesi ripërsëriti arsyet e vonesës për parashtrimin e kërkesës në afatin e përcaktuar duke 

thënë se ditën e fundit të afatit më 8 gusht, ishte i sëmurë. Ankuesi prtendon se arsyetimi i 

aktgjykimit të ankimuar nuk përmban shpjegime të qarta dhe të hollësishme, siç përcaktohet 

me nënparagrafin 4.3 të paragrafit 4 të nenit 9 të Ligjit të DHPGJSK-së. 

Arsyetimi në aktgjykimin e ankimuar nuk ka qenë bindës, sepse është dëshmuar se më 8 

gusht 2006, në ditën e fundit të afatit, paditësi ka qenë i sëmurë, andaj e ka pasur të pa 

mundur parashtrimin e kërkesës në këtë ditë. 

Arsyetimi në aktgjykim se pse paditësi nuk ka parashtruar kërkesë brenda 59 ditëve të tjera, 

nuk është një spjegim i qartë e i hollësishëm për të marrë një vendim refuzues, sepse gjykata 

është e lidhur vetëm me arsyen e lëshimit të afatit. Sipas ankuesit, gjykata do të kishte arsye 
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për refuzim të ankesës po të ishte distanca kohore më shumë se një ditë, psh 7, 8 apo 10 ditë 

pas afatit, por për distancën kohore vetëm për një ditë, jo. 

Ankuesi propozon që Kolegji i Apelit ta aprovoj ankesën si të bazuar, ta ndryshoj aktgjykimin e 

ankimuar, të anulohet vendimi i AL të AKP-së, të pranohet si e afatshme kërkesa e paditësit, 

të detyrohet AKP t’ia paguaj paditësit shumën e pretenduar me kamatën ligjore prej datës 09 

gusht 2006 si dhe shpenzimet gjyqësore të krijuara sipas tarifës së Odës së Avokatëve të 

Kosovës(OAK).    

 

Më 14 majl 2021 Kolegji i Apelit këtë ankesë e ka dërguar tek AKP për përgjigje. Në përgjigjen 

e saj të datës 31 maj 2021 AKP i kundërshton pretendimet ankimore të paditësit si të pa 

bazuar dhe propozon që ankesa të refuzohet dhe të vërtetohet aktgjykimi i ankimuar si i drejtë 

dhe i bazuar në ligj. AKP thekson se ajo mjaftueshëm ka argumentuar lidhur me pretendimet e 

paditësit në mbrojtjen ndaj ankesës në Shkallë të parë të DHPGJSK-së. 

 

Arsyetimi 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. 

 

Shkalla parë e DHPGJSK-së me aktgjykimin e ankimuar ka arsyetuar se, në bazë të dy 

publikimeve të njoftimit për likuidim nga AL i AKP-së ishte përcaktuar edhe afati 60 ditorë për 

parashtrimin e kërkesave të kreditorëve eventualë. Si afat i fundit ishte përcaktuar data 8 

gusht 2006. Arsyetimi i paditësit se me datë 08 gusht 2006 ishte i sëmurë dhe për këtë arsye 

kërkesa është dorëzuar më 09 gusht 2006 është jo bindës për gjykatën, pavarësiht faktit se ai 

ka prezantuar një raport mjekësor të po asaj date. Paditësi ka pasur mundësi që nga data 30 

maj 2006 për më shumë se 58 ditë të parashtroj kërkesën e tij kreditore tek AL i AKP-së. 

Ankuesi ripërsëriti arsyet e vonesës për paashtrimin e kërkesës në afatin e përcaktuar duke 

thënë se ditën e fundit të afatit më 8 gusht, ishte i sëmurë. Arsyetimi në aktgjykimin e 

ankimuar nuk ka qenë bindës, sepse është dëshmuar se më 8 gusht 2006, paditësi ka qenë i 

sëmurë, andaj e ka pasur të pa mundur parashtrimin e kërkesës në këtë ditë. 

Arsyetimi në aktgjykim nuk ka spjegim të qartë e të hollësishëm për të marrë një vendim 

refuzues, sepse gjykata është e lidhur vetëm me arsyen e lëshimit të afatit. Sipas ankuesit, 
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gjykata do të kishte arsye për refuzim të ankesës po të ishte distanca kohore më shumë se një 

ditë, psh 7, 8 apo 10 ditë pas afatit, por për vetëm ditë, kjo nuk është e  drejtë. 

 

Kolegji i Apelit konsideron se pala ankuese nuk i ka dëshmuar me prova dhe argumente të 

qarta pretendimet ankimore të tij. Ai gjithë argumentin e tij për parashtrim të vonuar të 

kërkesës e mbështet në faktin se në një ditë të vetme, më 8 gusht, kur edhe ishte afati i fundit, 

paska qenë i sëmurë. Ai për këtë ka ofruar një raport mjeksor dhe pretendon se kjo është një 

provë bindëse për të mbështetur pretendimet e tij. Kjo për gjykatën nuk është provë bindëse 

për arsyet që edhe shkalla e parë e DHPGJSK-së i ka dhënë, sepse paditësi ka pasur në 

dispozicion edhe 59 ditë të tjera për ta parashtruar këtë kërkesë.  

Edhe po të pranohej ai raport si provë valide dhe të konsiderohej kërkesa e afatshme, ankesa 

do të duhej refuzuar si e pa bazuar, sepse paditësi nuk ka ofruar asnjë dëshmi për ekzistimin 

e borxhit të pretenduar, edhe pse barra e të provuarit konform nenit 7 të LPK-së bie mbi 

paditësin. 

 

Sa i përket pretendimt të ankuesit se, gjykata do të kishte arsye për refuzim të ankesës po të 

ishte distanca kohore më shumë se një ditë, psh 7, 8 apo 10 ditë pas afatit, e jo vetëm për një 

ditë, Kolegji i Apelit edhe më shumë është bindur se edhe vetë paditësi është i ivetëdijshëm 

për humbjen e afatit të përcaktuar. Afati është qartë i përcaktuar dhe kërkesa është 

parashtruar jashë këtij afati dhe nuk është me rëndësi nëse është parashtruar një ditë me 

vonesë apor 20 ditë. 

Për këto arsye të dhëna si më lartë, ankesa e paditësit refuzohet si e pa bazuar dhe 

rrjedhimisht vërtetohet aktgjykimi i ankimuar si i drejtë dhe i bazuar në ligj. 

 

Nga ajo që u tha më sipër, u vendos si në dispozitiv të këtij aktvgjykimi.  

 

Taksat gjyqësore 

Pasi që tashmë ankuesi ka paguar taksën gjyqësore në emër të ankesës së parashtruar, ai 

nuk ngarkohet me taksë gjyqësore shtesë. 

 

Vendosur nga Kolegji i Apelit i DHPGJSK-së, më 02 korrik 2021. 

 

Ilmi Bajrami, Gjyqtar kryesues  ____________________ 
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