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C-IV-13-1354                                                                                                     
 

 

Parashtruesi i Ankesës 

N F, Gjakovë, drejtori – pronari H F, përfaqësuar nga P P, av, nga Gjakova 

 

kundër 

Pala kundërshtare 

Agjencia Kosovare e Privatizimit- (AKP) (NSH “E” në likuidim), 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 14 gusht 2020, lëshon këtë: 

 

AKTVENDIM 

I. Ankesa e ankuesit hudhet poshtë.  

II. Nuk caktohen shpenzime gjyqësore.  

 

Rrethanat faktike dhe procedurale 

Me 23 korrik 2013, pranë DHPGJS, është parashtruar një kërkesë për rishqyrtim të Vendimit të 

Autoritetit të Likuidimit (AL), PEJ059-0020 i datës 21 shkurt 2013. (tani e tutje: Vendimi), me të 

cilin është pranuar kërkesa për kompensim e mallrave të papaguara, në shumë prej 15,850.00 

(një pesë tetë pesë zero) Euro, plus kamata vjetore dhe shpenzimet e gjyqit.   

Ankuesi  kundërshton vendimin vetëm sa i përket kohës së përllogaritjes së kamatës prej 10%, 

duke pretenduar se duhet ti takoj kamata për çdo vit kalendarik e jo ashtu siç qëndron në vendim 

10% nga shuma bazike.  

Ankuesi kërkon nga gjykata që të aprovoj kërkesën e tij dhe që ta aprovoj pagesën e kamatës, në 

lartësi prej 10% duke filluar nga 1 dhjetor 1999 e gjer në pagesën definitive. 

 Ankesës i ka bashkangjitur: 

  

REPUBLIKA E KOSOVËS 

REPUBLIKA KOSOVA – REPUBLIC OF KOSOVO 

GJYKATA SUPREME E KOSOVËS 

VRHOVNI SUD KOSOVA – SUPREME COURT OF KOSOVO 
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- Kopja e Vendimit të AL-së. 

 

Bazuar në urdhërin e gjykatës, AKP me 14 shkurt  2014, parashtroj përgjigjen. 

 

AKP i kundërshtoj kërkesën si të pabazuar. AKP fillimisht kundërshtoj pranueshmërinë e 

ankesës, së parashtruar pranë gjykatës, pasi që është parashtruar pas kalimit të afatit. Mëtutje 

AKP gjithashtu kundërshtoj bazueshmërinë e ankesës, me arsyetim se AKP ka zbatuar në 

mënyrë të drejtë dispozitat e Ligjit për AKP (shtojca e ligjit). Nga gjitha arsyet AKP propozoj që 

ankesa të hudhet si e papranueshme apo refuzohet si e pabazuar dhe vërtetoj Vendimin. 

AKP mbrojtjes, ndër tjerash i ka bashkangjitur vërtetimin postar – “fletëkthimin” nga e cila 

shihet se ankuesi ka pranuar vendimin me 25 shkurt 2013. 

Mbrojtja e AKP ju dorëzua përfaqësuesit dhe ankuesit, me 3 prill 2014 dhe 13 maj 2018. 

 

Ankuesi nuk ka parashtruar përgjigje. 

 

Arsyetimi Ligjor 

 

Ankesa konsiderohet e parashtruar pas afatit. 

 

Në bazë të nenit 74.2 të Ligjit Nr.06/L-086 të Ligjit për DHGJS, thuhet se: “Çdo kreditor i 

Ndërmarrjes i cili ka dorëzuar me kohë kërkesën në Agjenci dhe i cili cenohet nga një vendimi i 

Autoritetit të Likuidimit mund ta kundërshtojë vendimin e tillë, duke parashtruar një ankesë në 

Dhomën e Posaçme kundër Agjencisë brenda tridhjetë (30) ditëve pas pranimit të vendimit....”   
 

Nga vërtetimi postar “fletëkthesa”  të cilën e ka parshtruar AKP me mbrojtjen e saj, shihet se 

ankuesi ka pranuar vendimin me datën 25 shkurt 2013. 

 

Afati përfundimtar mbi dorëzimin e ankesës, pranë DHPGJS, ishte gjer me 27 mars 2013.  

 

Ankuesi ankesën e tij pranë DHPGJS e ka parashtruar me 23 korrik 2013, çka do të thotë pas 

kalimit të afatit ligjor, 30 ditor.  

 

Andaj nga gjitha arsyet u vendos si në dispozitiv të këtij Aktvendimi.   

 

Taksa Gjyqësore: 

 

Ankuesi ka paguar taksat gjyqësore. 

 

Në bazë të nenit 62.3 të Ligjit për Dhomën e Posaçme secila palë do ti mbulojë shpenzimet e veta.  

 

Andaj u vendos si në dispozitiv.  

 

Këshillë Juridike: 
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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         


