
C-IV-14-0845 

                                                                                                                     Paditësi / Ankuesi 

                                                                                   

A.. sh Prishtinë  

 

Kundër 
                                                                                                                             E paditura 

Agjencia Kosovare e Privatizimit, rruga “Agim Ramadani”, nr. 23, Prishtinë. 

 

 

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

Kosovare të Privatizimit, gjyqtare Manushe Karaçi, me 31 gusht 2020, merr këtë: 

 

A K T G J Y K I M 

 

I. REFUZOHET si e pabazuar ankesa e paditësit. 

II. VËRTETOHEN vendimet e Autoritetit të Likuidimit – AKP: MIT053-0005; 

MIT053-0006 dhe MIT053-0007, të datës 03 shkurt 2014, si të drejta dhe të 

bazuara në ligj. 

III. Nuk caktohen taksa gjyqësore për ankuesin. 

 

 

Rrethanat faktike dhe procedurale 

 

Me 14 shkurt 2014, A (ATK) parashtroi ankesë në Dhomën e Posaçme të Gjykatës Supreme të 

Kosovës kundër vendimeve të Autoritetit të Likuidimit (AL) MIT053-0005; MIT053-0006 dhe 

MIT053-0007, të datës 03 shkurt 2014, që në tërësinë e shumës së pretenduar totale arrin prej 

190,847.08 €, e cila kërkesë është refuzuar si e pa bazuara.  

 

Në vendimin e kundërshtuar MIT053-0006, kërkesa e ankuesit për pagesën e Tatimit në vlerën 

e shtuar në shumë prej 121,027.96 €, për periudhën 07, 08, 10, 11/2001; 02, 03, 04, 11, 12/2002; 

03, 04, 05, 06, 07, 08, 09, 10, 11/2003 dhe 01, 02, 03, 04, 05, 06, 07, 08, 09, 10, 11, 12/2004 

 

REPUBLIKA E KOSOVËS 
REPUBLIKA KOSOVA – REPUBLIC OF KOSOVO 

GJYKATA SUPREME E KOSOVËS 
VRHOVNI SUD KOSOVA – SUPREME COURT OF KOSOVO 
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për NSH “Miniera dhe Industria e Magnezit Golesh” në likuidim, është refuzuar tërësisht si e 

pabazuar.  

Në vendimin e kundërshtuar MIT053-0007, kërkesa e ankuesit për pagesën e Tatimit në 

korporatë në shumë prej 51,333.37 €, për periudhën 12/2002 dhe 12/2003, për NSH “Miniera 

dhe Industria e Magnezit Golesh” në likuidim, është refuzuar tërësisht si e pabazuar.  

 

Në vendimin e kundërshtuar MIT053-0005, kërkesa e ankuesit për pagesën e Tatimit të 

paragjykuar në shumë prej 18,485.75 €, për periudhën 09, 12/2000 dhe 03, 06, 09, 12/2002, 

dhe 03/2003 për NSH “M” në likuidim, është refuzuar tërësisht si e pabazuar.  

 

Ankuesi pohon se AKP me vendimet e saj me të cilat ka refuzuar tërësisht kërkesat e ATK, 

duke u thirrur në nenin 36.2 nën par.2 të Shtojcës së Ligjit Nr.04/L-034, të AKP, si dhe  duke 

arsyetuar vendimet e kontestuara se kinse kërkesa e ATK nuk ka qenë e kompletuar, duke 

pohuar më tutje se AKP me datë 02 dhjetor 2013 ka kërkuar informata shtesë nga ATK për të 

vërtetuar obligimin tatimor  të subjektit dhe se me datë 09 dhjetor 2013 ATK ju ka përgjigjur 

AKP duke i ofruar formularët për parashtrimin e kërkesës të datës 13 tetor 2013, në të cilën 

është përcaktuar lloji dhe shuma e saktë e tatimit, listat e dorëzimit të kërkesave për pjesëmarrje 

në likuidim dhe gjendjen e SIGTAS ku është përcaktuar obligimi i subjektit i ndarë në kategori 

si: Tatimi bazë, ndëshkimet, interesi dhe borxhi i përgjithshëm, me propozimin që  gjykata të 

pranojë ankesën e ATK si të bazuar në tërësinë e saj dhe të anuloj vendimet e AL të AKP, si 

dhe të detyroj AKP, konkretisht AL që të paguaj të gjitha obligimet tatimore subjektit tjetër. 

 

Me 12 prill 2019, e paditura AKP-ja, parashtroi mbrojtje në ankesë, kundërshton në tërësi 

padinë - ankesën e paditësit ATK duke e konsideruar si të pa bazuar në ligj dhe duke konstatuar 

se vendimi i AL të NSH “M” MIT053-0005; MIT053-0006 dhe MIT053-0007, është i bazuar 

në ligj dhe i drejtë, duke shtuar më tej se propozimi i paditësit nuk përmban bazën ligjore e as 

një listë të provave mbi të cilën do të mbështeste propozimin e tij, andaj edhe propozimi nuk 

përmban të gjitha elementet që parashihen me nenin 27 pika 2.4 të Shtojcës së Ligjit 04/L-034, 

si dhe nenit 253 të LPK, dhe se paditësi nuk ka prezantuar fakte në kuptim të nenit 7 të LPK, 

ku thekson se “Palët kanë për detyrë ti paraqesin të gjitha faktet mbi të cilat i mbështesin 

kërkesat e veta dhe të propozoj prova me të cilat konstatohet faktet e tilla, andaj propozon që 

të refuzohet si e pabazuar ankesa e paditësit dhe të vërtetohet si i drejtë dhe i bazuar në ligj 

vendimi i AL të NSh “M” me nr. MIT053-0005; MIT053-0006 dhe MIT053-0007. 

 

Me datë 26 prill 2019, pala ankuese / paditëse ka parashtruar përgjigje ndaj mbrojtjes me 

pretendime të njëjta si në ankesë, për të cilën AKP me datë 21 maj 2019, ka parashtruar 

kundërpërgjigje në përgjigjen e paditësit.   

 

Me datë 31 gusht 2020, gjykata mori në shqyrtim lëndën sipas ankesës së paditësit / ankuesit 

dhe shkresave tjera të prezantuara, si dhe mbrojtjen e të paditurit dhe shkresat tjera të paraqitura 

dhe nga shqyrtimi i shkresave të lëndës konstaton si në vijim: 

Arsyetimi ligjor: 
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Ankesa refuzohet si e pabazuar, kurse vendimet i Autoritetit të Likuidimit MIT053-0005; 

MIT053-0006 dhe MIT053-0007, të datës 03 shkurt 2014, vërtetohen si të drejta dhe të 

bazuara në ligj. 

 

Në bazë të nenit 2.1.4 dhe nenit 77.1.1 të Ligjit Nr.06-L-086 të Dhomës së Posaçme të Gjykatës 

Supreme të Kosovës, gjykata zbaton dispozitat procedurale të këtij ligji. 

 

Në bazë të nenit 76.3 të Ligjit Nr.06/L-086 të Dhomës së Posaçme të Gjykatës Supreme të 

Kosovës për Çështjet lidhur me Agjencinë Kosovare të Privatizimit  në lidhje me nenin 398 të 

Ligjit mbi Procedurën Kontestimore, Gjykata përcakton se faktet relevante të rastit janë të 

pakontestueshme dhe nxjerrë këtë aktgjykim pa caktuar seancë dëgjimore. 

 

Në Vendimet e kundërshtuara MIT053-0005; MIT053-0006 dhe MIT053-0007, të datës 03 

shkurt 2014, propozimi i paditësit nuk përmban bazën ligjore e as një listë të provave mbi të 

cilën do të mbështeste propozimin e tij, andaj edhe propozimi nuk përmban të gjitha elementet 

që parashihen me nenin 27 pika 2.4 të Shtojcës së Ligjit 04/L-034, si dhe nenit 253 të LPK, se 

paditësi nuk ka prezantuar fakte në kuptim të nenit 7 të LPK, ku thekson se “Palët kanë për 

detyrë ti paraqesin të gjitha faktet mbi të cilat i mbështesin kërkesat e veta dhe të propozoj 

prova me të cilat konstatohet faktet e tilla. 

 

Gjykata gjen se e paditura me shkresat PRN053-0005; PRN053-0006 dhe PRN053-0005, të 

datës 02 dhjetor 2013, iu është adresuar parashtruesit të kërkesës që të ofronin informacion 

shtesë dhe dëshmitë mbështetëse lidhur me pasqyrën standarde të borxhit tatimor në të cilën 

specifikohen qarkullimi, obligimet dhe pagesat e bëra nga NSH “MIM Golesh” dhe 

dokumentet tjera shtesë mbështetëse mbi njohjen dhe llogaritjen e borxhit të kërkuar nga NSH 

“MIM Golesh” dhe që në afat prej 15 ditësh të njoftimit t’i ofroni  informacionin e shënuar, 

nëse nuk ofrohet informacioni i mëtejmë AL do të përcaktoj kërkesën tuaj mbi bazën e 

informacionit që posedon aktualisht. 

 

Ankuesi i është përgjigjur AL lidhur me kërkesën e adresuar, por që dokumentacioni i ofruar 

nuk ishte i detajuar siç kërkohej në shkresën e adresuar parashtruesit. Andaj edhe duke u bazuar 

në dokumentet në dispozicion AL nuk ka mundur të zbatoj llogaritjen e duhur të borxhit të 

TVSH së caktuar, borxhit të tatimit në korporatë dhe tatimit të paragjykuar të shkaktuar nga 

NSH ndaj parashtruesit. 

 

Andaj, me rastin e vendosjes e paditura përkatësisht AL është bazuar në dispozitat ligjore të 

aplikueshme  si dhe ka zbatuar drejtë dispozitat ligjore me rastin e refuzimit të kërkesës së 

paditësit duke e bazuar në 36.2 par.2 të Shtojcës së Ligjit nr. 04/L-034, për AKP që përcakton 

Kërkesat e pavlefshme dhe jo të rregullta AL i refuzon, dhe se elementet në vijim përbëjnë 

bazë të mire dhe të mjaftueshme sipas këtij ligji për refuzimin e një Kërkese, nëse 

dokumentacioni për Kërkesën apo interesin e pretenduar i paraqitur nga kreditori i pretenduar 

apo bartësi i interesit të pretenduar mbetet jo i plotë edhe pas kërkesës nga kreditori i pretenduar 

për dokumente apo dëshmi plotësuese.  
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Bazuar në atë, se edhe pas kërkesës së AL që të ofrohen informacione shtesë dhe dëshmitë 

mbështetëse, e paditura nuk ka arritur që të përgjigjet sipas kërkesës së AL, AL me të drejtë ka 

veprur dhe ka refuzuar kërkesën e paditësit ATK, andaj edhe gjykata gjatë shqyrtimit të lëndës 

nuk ka gjetur ndonjë shkelje se me rastin marrjes së vendimeve nga AL, dhe se ligji nuk është 

zbatuar në dëmë të palës paditëse. 

 

Andaj në bazë të  lartcekurave dhe në pajtim me nenet 54.1 dhe 74.4 të  Ligjit për Dhomën e 

Posaçme u vendos si në dispozitiv të aktgjykimit. 

 

Taksa gjyqësore 

 

Në pajtim me nenin 62.2 të Ligjit për Dhomën e Posaçme, ankuesi si palë e pasuksesshme do 

të mbulojë shpenzimet e veta. Në pajtim me nenin 8.2 të Udhëzimit Administrativ për 

Unifikimin e Taksave Gjyqësore, të Këshillit Gjyqësor të Kosovës (KGJK) nr. 01/2017, të 

datës 22 mars 2017, ankuesi lirohet nga pagesa e taksave gjyqësore. 

 

Këshilla juridike 

Kundër këtij aktgjykimi mund të parashtrohet ankesë brenda 15 ditësh nga pranimi i të njëjtit. 

Ankesa dorëzohet në këtë gjykatë për Kolegjin e Apelit të kësaj gjykate. 

 

 

 Manushe Karaçi 

 Gjyqtare  

 

  ________________ 


