
 
                REPUBLIKA E KOSOVËS/REPUBLIKA KOSOVA              

 

                                                 C-IV-15-0246 

             

Parashtruesi i ankesës: B Sh,  R e S. 

 

Kundër    

 

Palës kundërshtare;Agjencia  Kosovare e Privatizimit  rruga Dritan Hoxha nr.55,Prishtinë. 

 

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

të Privatizimit, përmes gjyqtarit Asllan Krasniqi, me datën;25.01.2023 merr këtë: 

 

A K T G J Y K I M 

 

1. REFUZOHET si e pa bazuar ankesa e parashtruar nga B Sh,vërtetohet si i drejtë dhe i 

bazuar në ligj vendimi me shkrim me numër PEJ036-0413, i datës 05.02.2015, i lëshuar 

nga AKP. 

 

2. Secila palë i heqë shpenzimet e veta të procedurës. 

 

Rrethanat Faktike dhe Procedurale 

 

Me datën 18.03.2015, pranë DHPGJS, është parashtruar kërkesë nga B Sh, kundër palës 

kundërshtare Agjencisë Kosovare të Privatizimit ndaj vendimit me shkrim me numër PEJ036-

0413, të datës;05.02.2015, të lëshuar nga Agjencia Kosovare e Privatizimit me të cilin i ishte 

refuzuar si e pavlefshme kërkesa për kompensimin e shumës prej 18,384.00 euro,nga NSH 

Dubrava (në likuidim).  

Parashtruesi i ankesës ndër të tjera ka theksuar se pranë Autoritetit të Likuidimit ka parashtruar 

kërkesë për kompensim të borxhit dhe se Autoriteti i Likuidimit ka nxjerrë vendimin me numër 

PEJ036-0413, me të cilin kërkesën e parashtruar e ka refuzuar si të pa bazuar duke u bazuar në 

nenin 371 të LMD-së. Me tutje ka theksuar se për shkak të ngjarjeve dhe akteve te njohura në 

territorin e Republikës së Kosovës, është detyruar  që ta lë territorin e Republikës së Kosovës me 

datën 17.06.1999 dhe se që nga ajo kohë jeton në Republikën e Serbisë. 



Është njoftuar me shkrim nga Zyra e U-në Beograd se mund të parashtroj kërkesë për mbrojtjen e 

te drejtave të tij dhe të kërkojë pagesën e të gjitha pretendimeve të tij.  

Nga vendimi i Autoritetit të Likuidimit është dëmtuar ngase ka marrë garancion me shkrim nga 

përfaqësuesit e autorizuar të ndërmarrjes për kompensim të borxhit. 

Përfundimisht i ka propozuar gjykatës që ankesa e parashtruar të aprovohet në tërësi si e bazuar;  

Kësaj ankesa parashtruesi si provë i ka bashkëngjitur: 

- Vendimin për Emërimin e anëtareve te Autoritetit të Likuidimit; 

- Libri i pranimit;  

 

Me datën 23.12.2020, AKP-ja përmes përfaqësuesit të sajë ka paraqitur mbrojtjen,ndaj ankesës së 

parashtruar nga B Sh,ku ndër të tjera ka theksuar se NSH Dubrava, ka hyrë në procedurën e 

likuidimit me datën 25.11.2013,ndërsa me datën 10.01.2014 parashtruesi i kërkesës ka parashtruar 

një kërkesë me të cilën ka kërkuar kompensimin e shumës prej 18,384.00 €.  

Autoriteti i Likuidimit e ka shqyrtuar kërkesën e parashtruar nga i njëjti në atë procedurë dhe me 

vendimin me numër PEJ036-0413, kërkesën e parashtruar nga parashtruesi i kërkesës e ka refuzuar 

në tërësi. Vendimin e vet Autoriteti i Likuidimit e ka bazuar në nenin 36.2 të Shtojcës së Ligjit me 

numër 04/L-034 për AKP-në dhe në nenin 371 të Ligjit për Marrëdhëniet e Detyrimeve.  

Me tutje në mbrojtjen e parashtruar ka theksuar se Autoriteti i Likuidimit ka bërë vlerësim të saktë 

të rrethanave faktike e po ashtu drejtë i ka zbatuar edhe dispozitat ligjore. Objekt i shqyrtimit në 

këtë çështje juridike është ligjshmëria e vendimit të Autoriteti të Likuidimit dhe se parashtruesi i 

kërkesës nuk ka treguar se cila dispozitë ligjore është shkelur nga ana e Autoritetit të Likuidimit 

me rastin e shqyrtimit të kërkesës se parashtruesit.  

Me tutje ka theksuar se kërkesa ka të bëjë me punët e kryera nga N M B në shumën prej 18,384.00 

€. Në mes të NP M B dhe NSH-së janë lidhur tri kontrata, kontrata me numër 27/98, me datën 

01.09.1998; kontrata me numër 33/98, me datën 05.11.1998; dhe kontrata me numër 41/98, me 

datën 01.12.1998,  faturat për punët e kryera janë lëshuar në vitin 1998. Kështu që në bazë të nenit 

371 të LMD-së, kërkesa e parashtruar nga parashtruesi është e parashkruar.  

Përfundimisht i ka propozuar gjykatës që ankesën e parashtruar nga B Sh ta refuzoj si të pa bazuar 

dhe të vërtetohet vendimi i Autoritetit të Likuidimit në pajtim ne nenin 74.4 të Ligjit me numër 

06/L-086. 

 

 

 

 

 



Arsyetimi Ligjor 

 

Në bazë të nenit 76 paragrafi 3 të Ligjit Nr.06/L-086 të DHPGJS në lidhje me nenin 399 të Ligjit 

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

pakontestueshme dhe nxjerrë këtë aktgjykim pa caktuar seancë dëgjimore. 

 

Pas shqyrtimit të provave të lëndës parashtrimeve dhe pretendimeve të palëve në procedurë gjykata 

ka ardhur në përfundimin se ankesa e parashtruar në këtë çështje është e pa bazuar. 

 

Pas shqyrtimit të pretendimeve, parashtrimeve te palëve në procedurë dhe provave të lëndës 

gjykata ka gjetur se NSH Dubrava, ka hyrë në procedurë të likuidimit me datën 25.11.2013. 

Parashtruesi i ankesës me datën 10.01.2014, ka parashtruar një kërkesë pranë Autoritetit të 

Likuidimit, përmes së cilës ka kërkuar kompensimin e shumës prej 18,384.00 €, në emër të 

kompensimit të borxhit për punët e kryera në vitin 1998. Autoriteti i Likuidimit e ka shqyrtuar 

kërkesën e parashtruar dhe me vendimin me numër PEJ036-0413, kërkesën e parashtruar nga i 

njëjti në atë procedure e ka refuzuar në tërësi bazuar në nenin 36.2.1 të Shtojcës së Ligjit me numër 

04/L-034 për AKP-në dhe nenit 371 të LMD-së (Ligjit për Marrëdhëniet e Detyrimeve). 

 

Objekt i shqyrtimi nga gjykata ishte çështja e parashkrimit e ngritur nga pala kundërshtare. Në 

lidhje me këtë çështje pala ankuese ka theksuar se nuk ka mundur t’i drejtohet gjykatës apo ndonjë 

organi tjetër në lidhje me borxhin e pretenduar ngase i është dashur që ta lë territorin e Republikës 

së Kosovës dhe të jetoj në Republikën e Serbisë, po ashtu ka theksuar se nuk ka marrë veprime 

ngase i është premtuar nga persona të autorizuar të ndërmarrjes se borxhi do t’i kompensohet. 

Ndërsa pala kundërshtare në këtë procedurë ka pretenduar se në rastin konkret kemi të bëjmë me 

parashkrim të kërkesave.   

Me nenin 374.1 të LMD-së, së vitit 1978, është e përcaktuar se kërkesat reciproke të personave 

shoqëror juridikë nga kontrata në qarkullimin e mallrave e të shërbimeve si dhe kërkesat e 

kompensimit për shpenzimet e bëra lidhur me këto kontrata, parashkruhen për tre vjet. Ndërsa në 

paragrafin 2 të të njëjtit nen është e përcaktuar se parashkrimi rrjedh veç e veç për çdo livrim malli, 

punë ose shërbim të kryer.  

Në rastin konkret pas shqyrtimit të provave të lëndës,pretendimeve dhe parashtrimeve të palëve 

në procedurë gjykata ka konstatuar se  parashtruesi i kërkesës ka qenë në raport kontraktues me 

ndërmarrjen në vitin 1998, me ç’rast janë lidhur tri kontrata për kryerjen e punimeve ndërtimore 

në ndërmarrje. Faturat në lidhje me punimet e kryera janë lëshuar po ashtu në vitin 1998, ndërsa 

kërkesën për kompensim të borxhit e ka parashktruar pranë Autoritetit të Likuidimit me datën 

10.01.2014, pas kalimit të afatit të përcaktuar me dispozitën e lartë cekur të LMD-së. Rrjedhimisht 

gjykata ka ardhur në përfundimin se kërkesa e palës ankuese është e parashkruar. 

 

 



Shpenzimet  Gjyqësore: 

 

Në bazë të nenit 62 paragrafi 5 të Ligjit për Dhomën e Posaçme të Gjykatës Supreme të 

Kosovës,secila palë do ti heqë  shpenzimet e veta.  

 

Këshillë Juridike: 

 

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

së Posaçme të Gjykatës Supreme të Kosovës,brenda afatit prej 15 ditësh,llogaritur nga data e 

pranimit të këtij aktgjykimi.  

 

                                                                                                                             Gjyqtari; 

  Asllan Krasniqi 

 

 

 


