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 Parashtruesja e   Ankesës                                                                                   

A. K, Prishtinë 

 

Kundër 

Pala kundërshtare 

Agjencia Kosovare e Privatizimit (NTSH “D” 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 11 qershor 2020, 

lëshon këtë: 

 

A K T V E N D I M 

 

1. Ankesa hudhet si e papranueshme. 

2. Nuk caktohen taksa gjyqësore për ankuesin.  

 

Rrethanat faktike dhe procedurale 

 

Me 11 shtator 2013, pranë DHPGJS është parashtruar një ankesë kundër vendimit të 

Autoritetit të Likuidimit të Agjencisë Kosovare të Privatizimit (më tej Autoriteti i Likuidimit 

ose shkurt AL), e cila sipas ankesës përmban numrin 3290 të datës 12 qershro 2013, lidhur 

me procesin e likuidimit të NTSH “D”. 

 

Ankesa e parashtruar nuk përmban emrin e as mbiemrin e parashtruesit si dhe e njëjta nuk 

është e nënshkruar. 

 

Ankesa është parashtruar përmes zyres postare dhe përmban emrin e adresantin, në pliko, si 

A. K dhe adresën e dhënë. 

 

Me 5 shkurt 2014, gjykata lëshoj një urdhër për ankuesen me të cilën ju kërkua dhe informoj 

parashtruesen, se ankesa duhet të jetë e nënshkruar, se ankuesja duhet të parashtroj kopjen e 

aktvendimit ndaj të cilës është parashtruar ankesa, autorizimin për përfaqësuesin e saj ligjor i 
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cili duhet të jetë anëtar i Odës së Avokatëve dhe përkthimin në gjuhën Angleze të ankesës 

dhe parashtresave tjera të bashkangjitura. 

 

Urdhëri i lartëcekur që ti dorëzohet ankueses 27 shkurt 2014 dhe 8 shtator 2014. Nga 

shënimet e zyrtarit postar, thuhet se adresa e dhënë është e panjohur. 

 

AKP me 18 qershor 2018, ka parashtruar përgjigjen. 

 

AKP propozon që ankesa të refuzohet si e pa bazuar dhe të vërtetohet vendimi i kundërshtuar. 

AKP në përgjigje të saj i referohet Aktvendimit të Likuidimit nr. PRN105-0071 të datës 10 

qershor 2013, me të cilin kërkesa e ankueses mbi kompenzimin e pagave të papaguara në 

shumë prej 540,00 (pesë katër zero zero zero) Euro, për periudhën mars – nëntor 2006, i është 

refuzuar. 

 

Përgjigja e AKP është tentuar ti dorëzohet me 24 qershor 2018. Edhe në këtë rast thuhet se 

adresa e dhënë është e panjohur. 

 

Bazuar në arsyen e lartëcekur përgjigja e AKP është postuar në tabelën e shpalljeve të 

gjykatës. 

 

Nuk është parashtruar përgjigje. 

 

Me 20 maj 2020, gjykata lëshon një urdhër mbi postimin në tabelën e shpalljeve të të gjitha 

dërgesave përshirë urdhëresat, vendimet si dhe parashtresat tjera lidhur me ankuesen. 

 

Me 20 maj 2020, gjykata lëshon një urdhër të dytë për ankuesen me anë të së cilës i kërkohet 

dhe informohet që ankesa duhet të jetë e nënshkruar, se ankesa duhet të përmbaj emrin dhe 

adresën dhe ankuesja të parshtroj kopjen e vendimit ndaj së cilës është parashtruar ankesa. 

 

Urdhëri është postuar në tabelën e shpalljeve të gjykatës, me 20 maj 2020. 

 

Gjer me datën e lëshimit të këtij Aktvendimi, ankuesja nuk e ka përmbushur urdhërin. 

 

Arsyetimi ligjor: 

 

Sipas nenit 74 Ligjit për DHPGJS (ligji nr. 06/L-086) – (tani e tutje: LDHPGJS) sa i përket 

çështjeve që nuk mbulohen me ligjin e tillë apo me legjislacionin pasues, do të zbatohen 

mutatis mutandis dispozitat më të përshtatshme të këtij ligji. 

 

Neni 36 paragrafi 2.5 i LDHPGJS parasheh se një padi/ankesë konsiderohet e pranushme 

nëse është parashtruar në pajtim me nenin 33 dhe 35 të LDHPGJS.  

 

Mëtutje sipas nenit 33  paragrafi 1 të LDHPGJS ankesa duhet të jetë e nëshkruar gjersa sipas 

nenit 35 paragrafeve 2.1 dhe 2.2 thuhet se ankesa duhet të përmbaj emrin dhe adresën e 

parshtruesit.  

 

Përfundimisht sipas nenit Neni 36 paragrafi 2.6, ankuesja duhet të parashtroj kopjen e aktit 

ndaj të cilit është parshtruar ankesë. 
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Edhe përkundër tentimeve të gjykatës në rastin konkret këto kushte ligjore, të lartëcekura, 

nuk  janë plotësuar.  

 

Andaj u vendos si në dispozitiv të këtij aktvendimi. 

 

Taksat gjyqësore 

 

Në bazë të nenit 62.3 të Ligjit për Dhomën e Posaçme  secila palë do ti mbulojë shpenzimet e 

veta. Në pajtim me nenin 13.3 të Udhëzimit Administrativ për Unifikimin e Taksave 

Gjyqësore, të Këshillit Gjyqësor të Kosovës (KGJK) nr. 01/2017, të datës 22 mars 2017, nuk 

caktohen taksa gjyqësore, në këtë procedurë ankimore, pasi që vlera e kontestit është nën 

1,000.00 €. 

 

Këshilla juridike 

Kundër këtij aktvendimi 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. 

 

 

___________________ 

Gazmend Sylaj, Gjyqtar 


