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REPUBLIKA E KOSOVËS / REPUBLIKA KOSOVA 

 
AC-I-20-0287-A0001 

Në çështjen juridike të: 

P T  (PK) Sh.A- Prishtinë, e përfaqësuar nga juristi Lulzim Sokoli.  

Paditësja 

Kundër:                                           

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

E paditura/ankuesja    

 

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 AKP-së të parashtruar kundër Aktgjykimit të Shkallës së parë të DHPGJSK-së C-IV.-15-

0218, të datës 15 korrik 2020, pas seancës vendimmarrëse të mbajtur më 02 korrik 2021, 

lëshon këtë: 

 

A K T V E N D I M 

 

1. Ankesa e AKP-së është e bazuar. 

2. Anulohet Aktgjykimi i Shkallës së parë të DHPGJSK-së C-IV.-15-0218, i datës 15 

korrik 2020. 

3. Lënda kthet për rigjykim në Shkallë të parë të DHPGJSK-së tek gjyqtari përkatës. 

4. Nuk caktohen taksa gjyqësore për këtë procedurë ankimore 

 

Rrethanat faktike dhe procedurale: 

Më 10 mars 2017 paditësja-PTK kishte parashtruar ankesë në DHPGJSK për shkak të të 

gjitha arsyeve ankimore, kundër Vendimit të Autoritetit të Likuidimit të NSH “R-Sh”, e 

administruar nga AKP(AL i AKP-së) PRZ075-0014 të datës 03 mars 2015. Me këtë vendim 
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ishte refuzuar si e pa vlefshme kërkesa e paditëses për kompensimin e shumës prej 6.728,98 

euro me arsyetimin se kjo kërkesë është parashkruar konform nenit 374 të LMD-së. 

Sipas paditëses, ajo ka ushtruar kërkesën për borxhin prej 28.074,16 euro tek AL i AKP-së, 

duke bashkangjitur edhe faturat si dhe kartelën e blerësit dhe historinë e llogarisë. Me 

vendimin e kundërshtuar AL i AKP-së e kishte refuzuar kërkesën në shumën prej 6.728,98 

euro, me arsyetimin se këresa aktuale ka të bëjë me faturat e pa paguara për periudhën 

kohore nga gushti 1999 deri në vitin 2008 dhe nuk ka asnjë provë që parashtruesi këtë 

kërkesë ta kishte dorëzuar në ndonjë gjykatë apo autoritet tjetër kompetent që nga viti 2008. 

Konform nenit 378 paragrafi 3 i LMD-së nga viti 1978 parasheh që kërkesat për pagesat e 

faturave telefonike parashkruhen për një vit, që do të thotë se kërkesat e tilla duhej të 

paraqiteshin në një gjykatë apo autoritet kompetent brenda një viti nga momenti kur 

pretendohet të mos jetë kryer obligimi. 

PTK pohon se me kërkesën dërguar AKP-së, pas fillimit të procesit të likuidimit të NSH-së , 

kreditori ka dorëzuar prova material lidhur me kërkesën e tij, gjegjësisht lidhur me borxhin që 

NSH ia ka paditësit në vlerë prej 6.728,98 euro. Konstatimi i AL të AKP-së se këresa është 

parashkruar është i pa qëndrueshëm për kreditorin. AL thirret në nenin 387 të LMD-së, por 

nuk jep asnjë spjegim se cila faturë është parashkruar. Për më tepër, nëse bazohemi në nenin 

374 të LMD-së, aty thuhet se, “Këresat reciproketë personave shoqëroro-juridik nga kontratat 

mbi qarkullimin e mallrave e të shërbimeve, si dhe kompensimit të bërë lidhur me këto 

kontrata, parashkruhen për tri vjet”. Kreditori mendon se mu kjo dispozitë duhet aplikuar në 

këtë rast konkret, sepse të dyja ndërmarrjet janë persona shoqësror-juridik. 

Paditësi propozon që të aprovohet ankesa të ndryshohet Vendimi i ankimuar i AL të AKp-së 

dhe të aprovohet kërkesa në tërësi.    

 

Në përgjigjen e saj të datës 04 tetor 2017, AKP i kundërshton pretendimet ankimore të 

paditëses si të pa mbështetura. AKP thekson se paditësja nuk ka dëorëzuar dëshmi në 

mbështetje të pretendiemve ankimore dhe se kërkesa është parashkruar konform ligjit. AKP 

ka propozuar që ankesa të refuzohet dhe të vërtetohet vendimi i kundërshtuar i AL të AKP-së. 

 

Më 15 korrik 2020 Shkalla e parë e DHPGJSK-së kishte marrë Aktgjykimin C-IV.-11-0218 me 

të cilin: 

1. Aprovohet në tërësi si e bazuar këresa e kreditorit PTK. 

2. Ndryshohet Vendimi i AL të AKP-së PRN075-0014 i daës 30 mars 2015 
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3. Detyrohet AKP që t’i paguaj kreditorit shumën e përgjithshme prej 6.728,98 euro në 

emër të detyrimit për ndërmarrjen në likuidim “R. 

Sipas arsyetimit të dhënë, kërkesa e kreditorit për kompensimin e borxhit është parashtruar në 

afatin ligjor, andaj për këtë arsye ankesa e parashtruar kundër të paditurës aprovohet në tërësi 

si e bazuar, duke iu referuar nenit 374 paragrafi 1 të LMD-së së viti 1978. Kjo dispozitë në 

mënyrë shprehimore përcakton se, “kërkest reciproketë personave shoqëroro-juridikë nga 

kontrat në qarkullimin e mallrave e të shërbimeve, si dhe kërkesat e kompensimit për 

shpenzimet e bëra lidhur me këto konhtrata parashkruhen për 3 vjet”. Gjykata konsideron se 

në këtë situatë duhet aplikuar nenin 374 të LMD-së pasi që palët ndërgjyqëse janë persona 

juridikë dhe dipsozita e lartëdcekur i referohet detyrimeve të ndërsjellta. 

 

Më 24 gusht 2020 AKP kishte parashtruar ankesë kundër këtij aktgjykimi,për shkak të të gjitha 

arsyeve ankimore. Ankuesja pretendon se gjetjet  dhe konstatimet e Shkallës së parë janë 

tërësisht jasht kontekstit faktik të çështjes. Shkalla e parë gjatë shqyrtimit të kësaj çështje ka 

ngatërruar dy afate të ndryshme të parashkrimit, atë të paraqitjes së kërkesës tek AL i AKP-së 

dhe parashtrimit të ankesës tek DHPGJSK dhe ka marrë aktgjykimin duke u bazuar në faktin 

se ankesa është parashtruar në afatin ligjor. Ky fakt asnjëherë nuk është kontestuar as nga 

AKP, por AL i AKP-së është thirrë në parashkrimin e të drejtës së parashtruesit për pagesën e 

shërbimeve telefonike. Pos tjerash, AL i AKP-së edhe arsyetimin në këtë aktgjykim e 

konsideron shumë të shkurtër dhe I pa argumentuar, sidomos nuk janë konsideruar 

argumentet e dhëna nga AL i AKP-së. Ky autoritet konsiderons e kërkesat për shpenzime 

postare dhe telefonike rregullohen me nenin 378 të Ligjit mbi Kontratat dhe Detyrimet(Gaz. 

Zyrt. E RSFJ-së 29/1978) dhe këto kërkesa parashkruhen për një vit nga momenti kur 

prtendohet të mos jetë kryer obligimi në një marrdhënie tregtare. Në ratsin konkret, kërkesa ka 

të bëjë me periudhën gusht 1999 deri më vitin 2008. Nuk është ofruar asnjë provë që 

parashtruesi të ketë parashtruar këtë kërkesë në ndonjë gjykatë apo autoritet kompetent deri 

në vitin 2008. 

Gjykata është dashur në këtë rast që të aplikoj nenin 378, paragrafi 1, pika 3 të LMD-së(1978), 

që parashikohet se, “(1)kërkesat e më poshtme skadojnë në afatin një vjeçar si rezultat I 

parashkrimit….(III) detyrimet postare, ato telegrafe dhe detyrimet për përdorimin e telefonit 

apo postës në zyra si dhe kërkesat tjera për zyra që mblidhen çdo muaj apo më shpesh”. 

Ankuesi pretendon se neni 374 i LMD-së që është aplikuar nga gjykata, nuk është dispozitë 

adekuate për rastin konkret  
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Më 14 maj 2021 Kolegji i Apelit këtë ankesë të paditësit ia ka dërguar AKP-së për përgjigje. 

Edhe pse ky urdhër ishte pranuar nga PTK më 17 maj 2021, nuk është dërguar asnjë përgjigje 

në ankesë. 

Arsyetimi ligjor 

Ankesa është e 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 e parë e DHPGJSK-së aktgjykimin e ankimuar e ka arsyetuar me fakti se kërkesa e 

kreditorit për kompensimin e borxhit është parashtruar në afatin ligjor, andaj për këtë arsye 

ankesa e parashtruar kundër të paditurës aprovohet në tërësi si e bazuar, duke iu referuar 

nenit 374 paragrafi 1 të LMD-së së viti 1978. Shkalla e parë konsideroi se në këtë situatë 

duhet aplikuar nenin 374 të LMD-së pasi që palët ndërgjyqëse janë persona juridikë dhe 

dipsozita e lartëdcekur i referohet detyrimeve të ndërsjella. 

Ankuesja-AKP pretendon se gjetjet  dhe konstatimet e Shkallës së parë janë tërësisht jasht 

kontekstit faktik të çështjes. Shkalla e parë gjatë shqyrtimit të kësaj çështje ka ngatërruar dy 

afate të ndryshme të parashkrimit, atë të paraqitjes së kërkesës tek AL i AKP-së dhe 

parashtrimit të ankesës tek DHPGJSK dhe ka marrë aktgjykimin duke u bazuar në faktin se 

ankesa është parashtruar në afatin ligjor. Ky fakt asnjëherë nuk është kontestuar as nga AKP, 

por AL i AKP-së është thirrë në parashkrimin e të drejtës së parashtruesit për pagesën e 

shërbimeve telefonike. Pos tjerash, AL i AKP-së edhe arsyetimin në këtë aktgjykim e 

konsideron shumë të shkurtër dhe I pa argumentuar, sidomos nuk janë konsideruar 

argumentet e dhëna nga AL i AKP-së. Ky autoritet konsiderons e kërkesat për shpenzime 

postare dhe telefonike rregullohen me nenin 378 të Ligjit mbi Kontratat dhe Detyrimet(Gaz. 

Zyrt. E RSFJ-së 29/1978) dhe këto kërkesa parashkruhen për një vit nga momenti kur 

prtendohet të mos jetë kryer obligimi në një marrdhënie tregtare. Në ratsin konkret, kërkesa ka 

të bëjë me periudhën gusht 1999 deri më vitin 2008. Nuk është ofruar asnjë provë që 

parashtruesi të ketë parashtruar këtë kërkesë në ndonjë gjykatë apo autoritet kompetent deri 

në vitin 2008. 

Gjykata është dashur në këtë rast që të aplikoj nenin 378, paragrafi 1, pika 3 të LMD-së(1978), 

që parashikohet se, “(1)kërkesat e më poshtme skadojnë në afatin një vjeçar si rezultat I 

parashkrimit….(III) detyrimet postare, ato telegrafe dhe detyrimet për përdorimin e telefonit 
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apo postës në zyra si dhe kërkesat tjera për zyra që mblidhen çdo muaj apo më shpesh”. 

Ankuesi prtendon se neni 374 I LMD-së që është aplikuar nga gjykata, nuk është dispozitë 

adekuate për rastin konkret  

 

Kolegji i Apelit pasi që analizoi me kujdes pretendimet ankimore, aktgjykimin e ankimuar dhe 

provata në shkresat e lëndës erdhi në përfundim se ankesa është e bazuar, sepse  aktgjykimi i 

ankimuar ka të meta të tilla që nuk mund të vërtetohet si i tillë. 

 

Kolegji i Apelit ka gjetur se në shkresat e lëndës nuk ekzison asnjë provë materiale në të cilën 

ka mund të bazohet aktgjykimi. Eshtë e pa shpjegueshme se në cilat prova është bazuar 

Shkalla e parë me rastin e aprovimit të kërkesës së PTK-së, kur në shkresat e lëndës nuk 

kishte asnjë dëshmi materiale, pos pretendimeve në ankesë. Nuk ka fatura, nuk ka asnjë 

kontratë, nuk ka ndonjë komunikim ndërmjet dy subjekteve për këtë kërkesë, nuk ka as prova 

të tjera. 

Në mungesë të kësaj, nuk ka një pasqyrë të saktë dhe reale të kërkesës së PTK-së për 

shumën kontestuese. 

Pos të tjerash, kërkesa fillestare e paditësit ishte në shumën prej 28.074,16 eurosh, ndërsa 

kërkesa aktuale është 6.728,98 euro. Nuk është qartësuar kjo gjendje faktike me aktgjykimin e 

ankimuar se pse është filtruar vetëm kjo shumë. Madje në dosje të lëndës nuk ekziston as 

vendimi i ankimuar i AL të AKP-së, që është si kusht për pranueshmërinë e kërkesës/ankesës, 

por as me këtë çështje nuk është preokupuar Shkalla e parë. Në mungesë të këtij vendimi, 

ankesa duhej të hudhej si e pa praneshme. 

 

Pos mungesës së arsytimit adekuat, Shkalla e parë gabimisht ka vendosur, sidomos në pikën 

3 të dispozitivit, ku thuhet se “Detyrohet AKP që t’i paguaj kreditorit shumën e përgjithshme 

prej 6.728,98 euro në emër të detyrimit për ndërmarrjen në likuidim “R”, për faktin se konform 

nenit 40 paragrafit 3 të Ligjit mbi AKP-në, AKP obligohet që shumat përkatëse t’i paguaj në 

proces të likuidimit, sipas prioriteteve të përcaktuara me ligj. 

 

Për këto arsye si më lartë, Kolegji i Apelit e aprovon ankesën e AKP-së sit ë bazuar, e anulon 

aktgjykimin e ankimuar dhe lëndën e kthen në rigjykim tek gjyqtari i njëjtë i Shkallës së parë të 

DHPGJSK-së. 

 

Nga ajo që u tha më sipër, u vendos si në dispozitiv të këtij aktvendimi.  
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Taksat gjyqësore 

Pasi që tashmë AKP ka paguar taksën gjyqësore në emër të ankesës së parashtruar, ajo 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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