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C-IV-13-3332                                                                                                            

 

                                                                                                     Parashtruesja e ankesës                                                                              

B K Velika Plana, Serbi 

 

Kundër                                                                                                                            

  Pala kundërshtare 

Agjencia Kosovare e Privatizimit (AKP)– (NSH ‘P” 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 prill 2021, 

lëshon këtë: 

 

A K T V E N D I M 

1. Ankesa hedhet si e papranueshme. 

2. Nuk caktohen shpenzime gjyqësore.  

 

Rrethanat faktike dhe procedurale 
 

Me 26 nëntor 2013, pranë DHPGJS, ankuesja parashtroj kërkesë, të emërtuar ankesë, për 

rishqyrtimin e Vendimit PRZ036-0480 i datës 11 tetor 2013 ( tani e tutje Vendimi) 

lëshuar nga ana e Autoritetit të Likuidimit të AKP ( tani e tutje AL) , sipas së cilës 

ankueses i është refuzuar kërkesa mbi kompensimin pronësor  në pronësi të ndërmarrjes, 

në shumë të pacaktuar dhe për kohë të pacaktuar,  ndaj NSH  “P”. 

 

Ankesës i është bashkangjitur: 

- Kopja e librezës së punës,  dhe 

- Kopja e Çertifikatës së Lindjës së bashkëshortit . 

 

Ankesa është parashtruar e panënshkruar dhe njëherit nuk përmban emrin se nga kush 

është parashtruar. 

 

AKP me 24 shtator 2018  parashtroj përgjigje. 

 

AKP propozoj që ankesa të hedhet si e papranueshme ose refuzohet si e pabazuar. 
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AKP mbrojtjës i ka bashkangjitur: 

- Kopjen e Vendimit PRZ036-0480 i datës 11 tetor 2013 ( vendim së cilës i 

referohet ankuesja). 

 

Përgjigja e AKP-së,  iu dorëzua ankueses  me datë 19 nëntor 2018. 

 

Ankuesja nuk parashtroj përgjigje. 

 

Me  27 janar 2021, gjykata lëshoj një urdhër për ankuesen me të cilin u informua dhe ju 

kërkua që të parashtroj si në vijim 

- Në pajtim me nenin 33.1 të Ligjit për DHPGJS, ankesa e parashtruar duhet të jetë  

e nënshkruar. Andaj nga ankuesja është kërkuar që të parashtrojë kopjen e 

nënshkruar të ankesës. 

 

Ankuesja pranoi urdhrin me datë 8 shkurt 2021. 

 

Ankuesja gjer me datën e lëshimit të aktvendimit, nuk e ka përmbushur urdhrin. 

 

 Arsyetimi ligjor 

 

Ankesa konsiderohet e papranueshme. 

 

Neni 36 paragrafi 2.5 i Ligjit për DHPGJS (ligji nr. 06/L-086), pararasheh se një 

padi/ankesë konsiderohet e pranushme, nëse kërkesa është parashtruar në pajtim me 

nenin 33 dhe 35 të këtij ligji. 

 

Sipas nenit 33.1 të Ligjit për DHPGJS, thuhet se origjinali i çdo parashtrese duhet të 

nënshkruhet nga pala ose avokati i palës, nëse pala ka përfaqësues të autorizuar. 

Sipas kësaj dispozitës së lartëcekur, parashtruesi në kët rast, duhet: 

 

a. që ankesën/padinë me rastin e parashtrimit pranë Gjykatës ta nënshkruaj 

personalisht 
 

Edhe përkundër tentimeve të gjykatës, me anë të  urdhëresës, ankuesja nuk i ka 

përmbushur kushtet ligjore. 

 

Nga gjitha arsyet gjykata nuk hyri në shqyrtim të çështjes në merita. 

 

Andaj u vendos si në dispozitiv. 

 

Taksat gjyqësore 

 

Në pajtim me nenin 62 të Ligjit të DHPGJS  (Ligji nr. 06/L-086), secila palë i bartë 

shpenzimet e veta. 

 

Andaj u vendos si në dispozitiv. 
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Këshilla juridike 

 

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

DHPGJS brenda 15 ditëve nga pranimi i këtij aktgjykimi. Ankesa duhet të dorëzohet në 

bazë të nenit 9.6 të Ligjit për DHPGJS. 

 

 

___________________ 

Gazmend Sylaj, Gjyqtar 

 


