
 

 

REPUBLIKA E KOSOVËS / REPUBLIKA KOSOVA 

 

C-IV-13-0801                                                                                  

                                                                                                                                         

Parashtruesi                                                                                    

D E Gjakovë, përfaqësuar nga Av.B M nga Gjakova 

 

Kundër 

                                                                                                                                E paditura 

Agjencia Kosovare e Privatizimit, rruga -“Dritan Hoxha’’,nr.55 Lakrishtë, Prishtinë. 

 

 

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

Kosovare të Privatizimit (Dhoma e Posaçme) gjyqtarja Hajrie Shala, më 12 janar 2023, lëshon 

këtë: 

 

A K T G J Y K I M 

 

I. REFUZOHET si e pabazuar  kërkesa për rishikim të vendimit të Autoritetit të Likuidimit 

dhe  VËRTETOHET vendimi i Autoritetit të Likuidimit  PEJ127-0064, i datës 25 prill 

2013, si i drejtë dhe i bazuar në ligj. 

       II. Nuk caktohen shpenzime gjyqësore për parashtruesin e kërkesës.  

 

Rrethanat faktike dhe procedurale 

Me datë 04 qershor 2013, parashtruesi dorëzoi në Dhomën e Posaçme, kërkesën për rishikim 

të Vendimit të Autoritetit të Likuidimit (më tej Autoriteti i Likuidimit ose shkurt AL) nr. 

PEJ127-0064 i datës 25 prill 2013, me të cilin ka kërkuar kompensim për investimet e bëra për 

periudhën kohore 2000 –2001, në shumë prej 245,970.00.48 Euro, nga Ndërmarrja Shoqërore 

“P” (Në Likuidim). Autoriteti i Likuidimit kishte refuzuar kërkesën e parashtruesit mbi bazën 

e nenit 374 të Ligjit për Marrdhëniet Detyrimore duke e cilësuar kërkesën si të papranueshme.  

Ankuesi më tutje pohoi se AL në vendimin e tij ka bërë vërtetim të gabuar dhe jo të plotë të 

gjendjes faktike, si dhe aplikim të gabuar të së drejtës materiale dhe  pretendon se nuk qëndron 

arsyetimi i Autoritetit të Likuidimit se kërkesa e ankuesit është pavlefshme apo e parashkruar. 

Sipas Ankuesit, shtatë ditë para kalimit të afatit – 06 gusht 2007,  ka dorëzuar  drejtëpërdrejtë  

në Z R të AKM-së kërkesën  e zgjeruar dhe të arsyetuar të dt.02 gusht 2007  dhe aplikacionin  

me dokumentacionin shtesë  të cilat janë pranuar  me 06 gusht 2007  nga zyrtari i Z R. Me këtë 

rast ai kishte bashkangjitur gjithë dokumentacionin e nevojshëm . 
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Ndërsa, sipas  urdhërit të gjykatës ndaj mbrojtjes së AKP-së  në përgjegjen e tij ka  

bashkangjitur formularin e kërkesë për borxhin, kopje të vlerësimit ekspertal  të investimeve të 

dt.30.05.2005 të dorëzuar në AKM me dt.06.08.2007, Kopjen e shkresës drejtuar AKM-së për 

investimet e realizuara nga D “ E“  në Gjakovë , Kopjen e Aneks kontratës së dt. 15.09.2001, 

procesverbalin mbi pranimin e lokalit  të dt.20.08.2001 dhe të gjitha faturat lidhur me 

investimet në pastiqerin “E” . 

 

Bazuar në padinë dhe provat e dorëzuara i ka propozuar gjykatës që padia-kërkesëpadia të 

aprovohet si e bazuar dhe të detyrohet e paditura N “P”  ti paguaj borgjin ne emër të kthimit të 

investimeve te realizuara nga paditësi në lokalin afarist të palës së paditur në shumën prej 

245,970.00 € me kamatë vjetore prej 3% nga dita e parashtrimit të padisë deri në pagesën 

definitive si dhe të gjitha shpenzimet e procedurës. 

 

Me datë 04 prill 2016, e paditura në mbrojtjen e saj, pohoi se kërkesa për rishikim  është e 

pabazuar nga se AL ka kryer  një vlerësim të saktë të rrethanave faktike si dhe dispozitat ligjore 

janë zbatuar saktësisht. Gjithashtu, pala e paditur ka theksuar se kërkesa e paditësit është res 

judicata sepse, pretendimi i tij tashmë është refuzuar nga Gjykata Ekonomike e Qarkut në 

Prishtinës përmes Aktvendimit II C.nr.92/2007 i datës 02.05.2007, andej ankesa duhet 

refuzohet  në bazë nenit 166,2 te Ligjit Nr.03/L-006 për procedurës kontestimore. Pastaj, se të 

gjitha faturat e prezantuara nga paditësi janë të datës 2000-2001, andaj të gjitha kërkesat lidhur 

me faturat janë parashkruar në viti 2004 në pajtim me nenin 374 të Ligjit për marrëdhënien e 

Detyrimeve (OG RFSJ 29/1978) sipas AKP-se dhe se  prej dt.15.09.2001 – kur është 

nënshkruar  marrëveshtja për qiranë e deri më dt.15.09.2004 paditësi nuk ka marr asnjë hap për 

ta ndërprerë afatin e parashkrimit. Ndërsa  Aneksi i Marëveshtjes për qiranë nuk përmbush 

asnjë prej kushteve të parashikuara nga neni 630 të Ligjit për Mardhënjet e detyrimeve (OG 

RSFJ 29/1978), prandaj si e tillë është e pavlefshme. Krejt në fund e paditura në mbrojtje 

thekson se çdo shumë e mbetur borxh parashtruesit është kompenzuar (barazuar) nga qiratë të 

cilat ai nuk ia ka paguar NSh-së  duke u bazuar në përfundimin e Aneksit të Marveshtjes së 

Qirasë që ka paraparë se çdo kompenzim do të realizohet nga qiratë e papaguara. Gjithashtu 

NSH-ja ka ndërmarr veprime ligjore kundër parashtruesit në Gjykatën komunale të Gjakovës 

për të “v” q e p-padia C.nr. 298/05 e dt.23.05.2005. Andaj i ka propozuar Gjykatës që ankesën 

e parashtruesit ta refuzoi si të papranueshme ose të pabazuar dhe vendimin e kundërshtuar ta 

vërtetoi.  

 

Autoriteti i Likuidimit, në refuzimin e kërkesës së parashtruesit, thekson se kërkesa kreditore 

në fjalë i nënshtrohet periudhës së kufizimit prej tre vitesh. Autoriteti i Likuidimit arsyeton 

vendimin e tij se kërkesa do të duhej paraqitej në Gjykatë apo autoritet tjetër kompetent brenda 

tre vitesh kur NSH pretendohet se nuk ka përmbushur ndaj Ankuesit obligimin financiar. 
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Arsyetimi ligjor 

 

Ankesa refuzohet si e pabazuar. 

 

Në bazë të nenit 2.4 dhe nenit 77.1.1.1 të Ligjit Nr.06-L-086 të Dhomës së Posaçme të Gjykatës 

Supreme të Kosovës për çështjet që lidhen me Agjencinë Kosovare të Privatizimit (në tekstin 

e mëtejmë Ligji për Dhomën e Posaçme), Gjykata zbaton dispozitat procedurale të këtij ligji. 

 

Në bazë të nenit 76.3 të Ligjit për Dhomën e Posaçme, në lidhje me nenin 399 të Ligjit për 

Procedurën Kontestimore, Gjykata vlerëson se faktet relevante të lëndës janë të 

pakontestueshme dhe lëshon këtë Aktgjykim pa caktuar seancë dëgjimore. 

 

Gjykata ka shqyrtuar në tërësi të gjithë materialin e paraqitur në Gjykatë nga të dyja palët dhe 

konstaton se njëra ndër çështjet thelbësore kontestuese, ndërmjet palëve është çështja e 

parashkrimit, që si e tillë është çështje e rregulluar me dispozita ligjore dhe meqenëse Gjykata 

konstaton se është parashkruar e drejta për të kërkuar në rrugë gjyqësore përmbushjen e 

detyrimit, pretendimet e tjera të palëve nuk do të shqyrtohen. 

Neni 37.4.4.1 i Shtojcës së Ligjit për AKP-në, parasheh: 

kërkesat që konsiderohen të jenë të pasafatshme sipas afatit të kufizuar të përcaktuar 

me ligje të aplikueshme, si dhe kërkesat që nuk janë parashtruar në mënyrë të rregullt 

apo në kohë para gjykatës kompetente, refuzohen dhe nuk gëzojnë të drejtë për të marrë 

pjesë në disbursimet nga likuidimi; 

 

Gjykata vlerëson se, për kohën kur pretendohet se është krijuar detyrimi, duhet të aplikohet afati 

i parashkrimit tre vjeçar. Këto rregulla gjinden në Ligjin Nr. 04/L-077 për Marrëdhëniet e 

Detyrimeve (LMD) i cili ka hyrë në fuqi më 19 qershor 2012, si dhe në Ligjin e Marrëdhëniet 

e Detyrimeve të RSFJ (1978). Në pajtim me nenin 355 dhe 356 të LMD-së, si dhe neni 378 i 

LMD-së (RSFJ/1978), afati i parashkrimit të kërkesave të qirasë, është tri (3) vite. Nga 

dispozitat e lartcekura, Gjykata vlerëson se parashkrimi si institut i së drejtës civile në 

përgjithësi dhe në veçanti afati 3 vjeçar i parashkrimit për kërkesat qirasë të kësaj natyre 

reciproke , është ruajtur në të gjitha ligjet që kanë qenë të aplikuara në atë kohë, por edhe në 

ligjet që tani janë në fuqi. 

 

Me vjetërsim/parashkrim, ligjërisht shuhet e drejta e kërkimit të përmbushjes së detyrimit. 

Parashkrimi fillon të rrjedhë ditën e parë pas ditës kur kreditori të ketë pasur të drejtë të kërkojë 

përmbushjen e detyrimit, në qoftë se me ligj për raste të veçanta nuk është parashikuar diçka 

tjetër. Në rastin konkret, e drejta për të kërkuar kompensimin e pretenduar për investimet e bëra 

, është ligjërisht e parashkruar pas tre viteve. Kjo vërtetohet nga aktgjykimi i Gjykatës 

Ekonomike të Qarkut në Prishtinë i dt.02.05.2007  me të cilin ishte ” refuzuar si e pa bazuar 

kërkesë padia e paditësit D “ E“ në Gjakovë   me të cilën ka kërkuar që të detyrohet e paditura 

N H T “P “ , që paditësit ti paguaj borxhin në emër të kthimit të investimeve të realizuara nga 

paditësi në lokalin afarist tëp palës së paditur në shumën prej 245,970.00 €, me kamat vjetore 

3% duke filluar nga data e parashtrimit të padisë e gjer në pagesën definitive” dhe  arsyetimi i 

marrjes së vendimit të tillë është bazuar në dispozitën e nenit 374 të Ligjit mbi Mardhënjet e 

Detyrimeve i cili parashef se kërkesat  
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periodike në qarkullim  dhe shërbim si dhe kërkesat për dëmshpërblime të bëra  në lidhje me 

ato kontrata, parashkruhen për 3 vjet.  

Pra, nga shkresat e lëndës rrjedh se Ankuesi kërkesën e ka parashtruar pranë Autoritetit të 

Likuidimit më 6 gusht 2006, brenda afatit për parashtrimin e kërkesave pranë AL-së, por që në 

bazë të dispozitave ligjore të lartcekura, si dhe të gjitha arsyeve të cekura më lartë një kërkesë 

e tillë në atë kohë vetëm se ishte parashkruar  dhe për këtë kërkesë  ishte marr një vendim që 

rezulton se kjo çështje ishte e gjykuar, poashtu mbi bazën e parashkrimit .  

 

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

Posaçme, u vendos si në dispozitiv të Aktgjykimit. 

 

Taksat gjyqësore 

 

Në bazë të nenit 62.5 të Ligjit për Dhomën e Posaçme, secila palë do t’i mbulojë shpenzimet e 

veta.  

Parashtruesi i kërkesës ka paguar taksën gjyqësore. 

 

Këshilla juridike 

 

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

Dhomës së Posaçme brenda 15 ditëve nga pranimi i këtij Aktgjykimi. Ankesa duhet të dorëzohet 

në bazë të nenit 9.6 të Ligjit për Dhomën e Posaçme. 

 

____________  

Hajrie Shala 

   Gjyqtare 

 


