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C-IV.-13-2975 

               Parashtruesja e ankesës: 

 

K S Ð, Komuna e Shtërpcës, e përfaqësuar me autorizim nga avokati G. M, Shtërpcë  

 

Kundër   

Pala kundërshtare: 

    

Ndërmarrja Shoqërore “F”, e përfaqësuar nga Agjencia Kosovare e Privatizimit, rr. “Agim 

Ramadani”, Nr. 23, Prishtinë. 

 

 

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

të Privatizimit (Dhoma e Posaçme) gjyqtarja Manushe Karaçi më 30 korrik 2020, lëshon këtë:  

 

AKTGJYKIM 

 

I. Ankesa refuzohet si e pabazuar ndërsa vendimi i Autoritetit të Likuidimit GJI055-

0291 i datës 2 tetor 2013 vërtetohet si i drejtë dhe i bazuar në ligj.  

 

II. Në këtë çështje juridike nuk caktohen taksa gjyqësore.  

 

 

Rrethanat faktike dhe procedurale 

 

Më 14 nëntor 2013 Dhoma e Posaçme ka pranuar ankesë nga Parashtruesja e ankesës kundër 

vendimit të Autoritetit të Likuidimit të AKP-së, me të cilën kërkon kompensim të aksioneve në 

shumë të pasaktësuar nga Ndërmarrja Shoqërore “F”, dhe shpenzimet e procedurës.  

 

Kësaj ankese parashtruesja si provë i ka bashkëngjitur:  

 

- Kopjen e vendimit të AKP-së sipas kërkesës GJI055-0291 të datës 2 tetor 2013, për refuzimin 

e kërkesës së paraqitur nga Parashtruesja e ankesës; 

- Kopjen e letërnjoftimit; 

- Autorizimin për përfaqësim. 

Parashtruesja e ankesës kishte paraqitur kërkesë para afatit pranë Autoritetit të Likuidimit më 12 

janar 2006 me të cilën kishte kërkuar aksione në shumë të pasaktësuar nga Ndërmarrja Shoqërore 
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“F”. 

 

Më 2 tetor 2013 Agjencia Kosovare e Privatizimit nxjerr vendimin sipas kërkesës GJI055-0291, 

me të cilin refuzon kërkesën e parashtrueses së ankesës si të pavlefshme të parashtruar jashtë 

afatit. 

 

Agjencia Kosovare e Privatizimit më 18 korrik 2007 ka dhënë njoftimin për fillimin e likuidimit 

të ndërmarrjes në fjalë. Njoftimi për fillimin e likuidimit ishte shpallur në shtypin ditor ‘Blic’, 

‘Danas’, ‘Koha Ditore’ dhe ‘Zëri’ më 18 korrik 2007 dhe 24 korrik 2007. 

 

Data e fundit për dorëzimin e kërkesave kreditore në përputhje me ligjin e aplikueshëm ka 

skaduar më 24 shtator 2007.   

 

Në bazë të Ligjit për Dhomën e Posaçme të Gjykatës Supreme të Kosovës, gjyqtari i Dhomës së 

Posaçme nxjerr një urdhër me të cilin ankesa e dorëzuar nga Parashtruesja e ankesës i dërgohet 

AKP-së për përgjigje në ankesë.  

 

Më 2 korrik 2014 AKP-ja dorëzon mbrojtjen e saj ndaj ankesës së parashtrueses të dorëzuar më 

13 nëntor 2013 kundër vendimit të Autoritetit të Likuidimit GJI055-0291 të NSH “F”. 

 

AKP-ja përmes mbrojtjes së saj kërkon nga Dhoma e Posaçme që të refuzojë ankesën si të 

papranueshme dhe/ose të pabazuar, dhe të vërtetojë (lë në fuqi) Vendimin e Autoritetit të 

Likuidimit GJI055-0291 të datës 2 tetor 2013. 

 

Më 8 gusht 2014 parashtruesja e ankesës dorëzon përgjigje ndaj mbrojtjes së AKP-së dhe kërkon 

nga Gjykata që të aprovohet kërkesëpadia e saj.  

 

Më 24 shtator 2014 AKP-ja dorëzon në gjykatë kundërpërgjigjen e saj në të cilën thekson se 

parashtruesja e ankesës nuk ka prezantuar kurrfarë provash në mbështetje të ankesës me 

përjashtim të përsëritjes së pretendimeve të cekura më herët në ankesë. 

 

Gjykata për rastin në fjalë merr për bazë provat e parashtruara nga të dyja palët dhe lëshohet në 

merita të lëndës.  

 

 

Arsyetimi Ligjor 

 

Vendimi lëshohet pa mbajtur seancë dëgjimore sepse faktet dhe provat e deponuara në lëndë janë 

mjaft të qarta, andaj gjyqtari individual nuk pret që në seancë të ketë më tepër informacione dhe 

argumente në kuptim të nenit 72 paragrafi 11 të Ligjit për Dhomën e Posaçme të Gjykatës 

Supreme të Kosovës (Nr. 06/L-086). 

 

Ankesa e parashtrueses refuzohet si e pabazuar ndërsa vendimi i Autoritetit të Likuidimit 

GJI055-0291 i datës 2 tetor 2013, vërtetohet si i drejtë dhe i bazuar në ligj.  

Paditësja ka kërkuar kompensimin e aksioneve në shumë të pasaktësuar nga Ndërmarrja 

Shoqërore “F”, dhe shpenzimet e procedurës. 
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Gjykata për rastin në fjalë merr për bazë afatin për dorëzimin e kërkesave kreditore pranë 

Autoritetit të Likuidimit të shpallur publikisht nga data 18 korrik 2007 deri më 24 shtator 2007. 

 

Në bazë të dispozitës së mësipërme ligjore kërkesa nga ana e Paditëses do të duhej të 

parashtrohej brenda afatit për dorëzimin e kërkesave kreditore dhe më së voni më 24 shtator 

2007.  

 

Gjykata vëren se parashtruesja ka dorëzuar kërkesën e saj kreditore pranë Zyrës së UNMIK-ut, 

Shtylla e BE-së në Beograd më 12 janar 2006 që është para afatit të shpallur zyrtarisht për 

dorëzimin e kërkesave pranë Autoritetit të Likuidimit. 

 

Në shkresa të lëndës gjykata shqyrtoi kërkesën e paditëses të dorëzuar më 17 prill 2007 e cila ka 

të bëjë me pjesën e të ardhurave nga privatizimi i NSH-së.  

 

Një kërkesë e tillë nuk mund t’i drejtohet Autoritetit të Likuidimit ngase në bazë të Nenit 10 të 

Rregullores së UNMIK-ut 2003/13 dhe nenit 18 të Ligjit nr. 04/L-034 për AKP-në nuk është 

kompetent për shqyrtimin e tyre.   

 

Neni 35.3 të Shtojcës së Ligjit nr. 04/L-034 për Agjencinë Kosovare të Privatizimit, parasheh që: 

‘Nëse një kreditor i supozuar apo bartës i interesit paraqet arsyetim bindës për parashtrim të 

vonuar, Autoriteti i Likuidimit, në diskrecion vetanak, mund të pranojë Dëshminë e Kërkesës apo 

Interesit të dorëzuar pas Afatit për Parashtrimin e Kërkesave, nëse dëshmia e Kërkesës apo 

Interesit është parashtruar jo më vonë se tridhjetë (30) ditë pas Afatit për Parashtrimin e 

Kërkesave’. 

 

Për më tepër neni 7, pika 2.6.3 dhe 2.6.4 të Shtojcës së Ligjit nr. 04/L-034, përcaktojnë se: ‘ 

1. Brenda dhjetë (10) ditëve të punës pas datës së Vendimit për likuidim, Agjencia publikon, apo 

kërkon nga Autoriteti i Likuidimit të publikojë njoftimin me informatat e cekura në paragrafin 2 

të këtij neni (Njoftimi për likuidim). Publikimi i Njoftimit për likuidim bëhet në pajtim me 

Dispozitat për Shpallje të kësaj Shtojce. 

2. Njoftimi për likuidim titullohet, me shkronja të mëdha dhe të theksuara të shtypit, “njoftim për 

të gjithë kreditorët dhe pronarët e ndërmarrjes‟, dhe përfshin informatat në vijim: 

2.6. njoftimin që: 

2.6.3. përfshin një deklaratë të qartë me shkronja të theksuara se të gjithë Personat që 

pretendojnë të kenë Kërkesa apo interesa në apo ndaj ndërmarrjes duhet të veprojnë në 

pajtueshmëri me kërkesat e saktësuara në njoftim, pavarësisht nëse më herët e kanë 

informuar Gjykatën, Agjencinë apo pararendësin e Agjencisë (Agjencinë Kosovare të 

Mirëbesimit) në lidhje me të;  

2.6.4. përfshin një deklaratë të qartë me shkronja të theksuara se të gjitha Kërkesat dhe 

Interesat që nuk janë parashtruar si duhet deri në Afatin për parashtrimin e kërkesave do 

të refuzohen dhe do të jenë përgjithmonë të parashkruara dhe të pa ekzekutueshme.   

 

Ankuesja në ankesë nuk ka sjell asnjë dëshmi të besueshme që do ta justifikonte vonesën e saj 

kaq të gjatë në parashtrimin e kërkesës te Autoriteti i Likuidimit.  

Në bazë të nenit 31, paragrafi 1 i Ligjit Nr. 06-L-086 për Dhomën e Posaçme të Gjykatës 

Supreme të Kosovës i cili përcakton se: ‘Palët, në parashtresat e tyre me shkrim, duhet të 
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paraqesin një pasqyrë gjithëpërfshirëse të fakteve që ato palë i dinë, apo me arsye besojnë të 

jenë relevante apo materiale për kërkesën, lëndën, procedurën apo rastin përkatës’. 

 

Me nenin 76 paragrafi 3 i Ligjit Nr. 06-L-086 për Dhomën e Posaçme të Gjykatës Supreme të 

Kosovës parashihet që: ‘në interpretimin dhe zbatimin e këtij ligji, kudo që është e nevojshme për 

të zgjidhur një çështje procedurale që nuk trajtohet mjaftueshëm me këtë ligj, Dhoma e Posaçme 

do të zbatojë mutatis mutandis dispozita përkatëse të Ligjit mbi Procedurën Kontestimore’.  

 

Andaj, kërkesa e dorëzuar pranë Autoritetit të Likuidimit me një vonesë të tillë me të drejtë është 

refuzuar si e pavlefshme, si rrjedhojë e saj edhe ankesa e parashtruar në Dhomën e Posaçme 

kundër vendimit në fjalë refuzohet si e pabazuar. 

 

Neni 37.4.4.1 i Shtojcës së Ligjit nr. 04/L-034 për Agjencinë Kosovare të Privatizimit përcakton 

se kërkesat që konsiderohen të jenë të pas afatshme sipas afatit të kufizuar të përcaktuar me ligjet 

e aplikueshme si dhe kërkesat që nuk janë parashtruar në mënyrë të rregullt apo me kohë, 

refuzohen. 

 

Interpretimi i mësipërm është në linjë me jurisprudencën e qëndrueshme të Dhomës së Posaçme 

(SCC-07-0253, C-IV-13-0003, C-IV-13-0652, C-IV-13-1754, C-IV-13-2063 dhe AC-I-14-0090) 

për refuzimin e ankesave kundër vendimeve të AL, në rastet kur kërkesat kreditore janë 

parashtruar jashtë afatit për paraqitjen e tyre në AL.  

 

Gjykata pasi që bëri vlerësimin e secilës provë veç e veç dhe të gjitha së bashku, arriti në 

përfundim se në këtë çështje juridiko-civile ankesa është e pabazuar.   

 

 

Shpenzimet Gjyqësore: 

  

Duke u bazuar në Nenin 62 paragrafi 5 i Ligjit Nr. 06/L-086 për Dhomën e Posaçme të Gjykatës 

Supreme secila palë i bartë shpenzimet e veta. 

Ndaj ankueses nuk caktohet taksë gjyqësore. 

 

 

Këshillë Juridike: 

 

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

së Posaçme brenda 15 ditësh nga pranimi i këtij aktgjykimi. Ankesa duhet të dorëzohet në bazë 

të nenit 9 paragrafi 6 të Ligjit Nr. 06/L-086 për Dhomën e Posaçme të Gjykatës Supreme. 

 

 

GJ Y Q T A R J A, 

Manushe Karaçi  

 


