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AC-I-16-0246 

Në ankesën e                      

                                                                                               

Paditësi/Ankuesi 

 

S. P, rr. “Lj”, Beograd, Serbi 

përfaqësuar nga p, Graçanicë, 

 

kundër 

                                                                                      E paditura 

 

Agjencia Kosovare e Privatizimit, rr. ‘Agim Ramadani’ nr. 23, Prishtinë 

 
  

 

Kolegji i Apelit i Dhomës së Posaçme të Gjykatës Supreme të Kosovës për 

çështje që lidhen me Agjencinë Kosovare të Privatizimit (DHPGJS), i 

përbërë nga Ilmi Bajrami, gjyqtar kryesues, Sabri Halili dhe Mr.sc. Sahit 

Sylejmani, gjyqtarë, duke vendosur sipas ankesës së paditësit të paraqitur 

kundër Aktgjykimit të gjyqtarit të vetëm me kompetenca të deleguara të 

Kolegjit të Specializuar të DHPGJS-së C-IV-13-2761 të datës 06 tetor 2016, 

pas seancës vendimmarrëse të mbajtur më 14 shkurt  2020, lëshon këtë: 

 

 

REPUBLIKA E KOSOVËS 
REPUBLIKA KOSOVA – REPUBLIC OF KOSOVO 

GJYKATA SUPREME E KOSOVËS 
VRHOVNI SUD KOSOVA – SUPREME COURT OF KOSOVO 



2 

 

                                     A K T GJ Y K I M 

 

1. Ankesa e paditësit refuzohet si e pabazuar. 

2. Vërtetohet Aktgjykimi i gjyqtarit të vetëm me kompetenca të 

deleguara të Kolegjit të Specializuar të DHPGJS C-IV-13-2761 

të datës 06 tetor 2016. 

3. Nuk caktohen taksa gjyqësore për procedurën ankimore.  

 

 Rrethanat procedurale dhe faktike  

 

Ndaj NSH-së “K” në Prishtinë ka filluar procedura e likuidimit me datë 15 

janar 2007. 

 

Me datë 25 janar 2007, AKM-ja ka shpallur njoftimin publik për mundësinë 

e paraqitjes së kërkesave kreditore ndaj NSH-së  në afatin prej 2  muajve. 

Publikimi i këtij njoftimi ishte përsëritur edhe me datë 31 janar 2007, i cili 

njoftim ishte publikuar në shtypin ditor në gjuhën shqipe “Zëri” dhe në 

shtypin ditor në gjuhën serbe “Blic”. Sipas këtij njoftimi afati për paraqitjen 

e kërkesave tek Autoriteti i Likuidimit ishte data 31 mars 2007.  

 

Me datë 02 shkurt 2006, paditësi ka dorëzuar në zyrën e Bashkimit 

Evropian në Beograd një kërkesë për njohjen e të drejtës në aksione ndaj 

NSH “ KT”, në shumë të pa specifikuar. 

 

Me datë 02 tetor 2013, AKP-ja-Autoriteti i likuidimit me vendimin PRN080-

0450 e refuzon kërkesën e paditësit për aksione ndaj NSH-së, pasi që ajo 

ishte paraqitë jashtë afatit të përcaktuar në njoftim i cili ishte publikuar me 

25 janar 2007 dhe me 31 janar 2007, ndërsa afati për dorëzimin e 

kërkesave ishte data 31 mars 2007. Autoriteti i Likuidimit kishte konstatuar 
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se paditësi e kishte dorëzuar kërkesën e tij për pagesën e aksioneve para 

kohe përkatësisht para fillimit të procedurës së likuidimit të NSH-së duke 

dorëzuar kërkesën në zyrën e BE me datë 02 shkurt 2006.  

 

Më 24 tetor 2013, Paditësi parashtroi ankesë pran DHPGJS-së, kundër 

vendimit të AKP-së, Autoritetit të Likuidimit nr. PRN080-450, i datës 02 

tetor 2013, me të cilin ishte refuzuar si e pavlefshme kërkesa e tij për 

pagesën e aksioneve ndaj NSH-së në shume të paspecifikuar. Në ankese 

paditësi i ka propozuar gjykatës që të aprovohet ankesa si e bazuar, të 

shfuqizohet vendimi i AKP-së dhe të aprovohet padia si e bazuar. 

 

Me datë 04 qershor 2014, AKP-ja e ka dorëzuar në DHPGJS mbrojtjen në 

ankesë. Në mbrojtjen në ankesë AKP-ja ka kërkuar që të refuzohet ankesa 

dhe të vërtetohet vendimi i ankimuar i Autoritetit të Likuidimit, pasi që 

paditësi nuk ka parashtruar në mënyrë të rregullt dhe në afatin e caktuar 

sipas njoftimit të AKP-së kërkesën e tij për pagesën e aksioneve, 

përkatësisht kërkesa është paraqitur jashtë afatit të përcaktuar me njoftim. 

 

Me 17 korrik 2014, paditësi e ka dorëzuar një parashtresë në DHPGJS duke 

ju përgjigjur mbrojtjes së AKP-së. Në këtë parashtresë paditësi i përsërit 

pretendimet e parashtruara në parashtresë dhe kërkon njohjen e të drejtës 

në aksionet e kërkuara, andaj i propozon gjykatës që ankesa të aprovohet 

si e bazuar. 

 

Me 04 shtator 2014, AKP-ja e dorëzon në DHPGJS kundërpërgjigjen në të 

cilin ajo prap kërkon që të refuzohet ankesa e paditësit si e pa bazuar dhe 

të vërtetohet vendimi i ankimuar i Autoritetit të Likuidimit pasi që e 

konsideron si të drejtë dhe të bazuar në ligj. 
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Me datë 06 tetor 2016, gjyqtari i vetëm me kompetenca të deleguara i 

Kolegjit të Specializuara me Aktgjykimin C-IV-13-2761, ankesën e paditësit 

e refuzon si të pa bazuar dhe e vërteton vendimin e Autoritetit të Likuidimit 

PRN080-0450 të datës 02 tetor 2013, si të drejtë dhe të bazuar në ligj. 

Gjyqtari i vetëm me kompetenca të deleguara i Kolegjit të Specializuara ka 

arsyetuar se vendimi i ankimuar i Autoritetit të Likuidimit është i bazuar në 

ligj, është i kuptueshëm dhe përmban gjitha faktet vendimtare si dhe nuk 

përmban shkelje procedurale. Tutje gjyqtari i vetëm me kompetenca të 

deleguara i Kolegjit të Specializuara ka konstatuar se në bazë të provave të 

cilat gjinden në shkresat e lëndës NSH Industria e tekstilit “ K T” ka hyr në 

procedura të likuidimit nga data 15 janar 2007. AKP-ja me datë 25 janar 

2007 e ka publikuar njoftimin për parashtrimin e kërkesave për kreditorët  

potencial të NSH-së, në shtypin ditor “Zëri”, “ Blic” si dhe web sajdinë e 

AKP-së, njoftimi i me përmbajtjen e njëjtë ishte përsëritur në gazeta ditore 

edhe me datë 31 janar 2007. Sipas këtij njoftimi të publikuar afati për 

paraqitjen e kërkesave nga kreditoret potencial ishte 2 muaj përkatësisht 

deri me datë 31 mars 2007. Tutje  gjyqtari i vetëm me kompetenca të 

deleguara i Kolegjit të Specializuara ka konstatuar se paditësi kërkesën e tij 

për aksione ndaj NSH-së “ Kosova Tex” e ka parashtruar shumë herët para 

se NSH-ja të hynë në Likuidim, dhe atë me datë 02 shkurt 2006, duke e 

dorëzuar kërkesën në Zyrën e BE-së në Beograd e cila kërkesë nuk 

specifikonte shumen e kërkuar të aksioneve. Andaj kërkesa ishte 

parashtruar në mënyrë të parregullt dhe jo  brenda kornizave kohore të 

përcaktuara në njoftimin e shpallur dy here në shtypin ditor “Blic” me datë 

25 dhe 31 janar 2007. Prandaj kërkesa konsiderohet e pa afatshme në 

bazë nenit 37 paragrafi 4 pika 4.1 të shtojcës së ligjit të AKP-së nr. 04/L-

034. 
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Me datë 31 tetor 2016, paditësi (në tekstin e mëtejmë ankuesi) përmes 

postes  ka parashtruar një ankesë të afatshme kundër Aktgjykimit të 

gjyqtarit të vetëm me kompetenca të deleguara të Kolegjit të Specializuar 

të DHPGJS, C-IV-13-2761 të datës 06 tetor 2016, për shkak të konstatimit 

të gabuar të gjendjes faktike dhe zbatimit të gabuar të së drejtës materiale 

dhe ka kërkuar nga Kolegji i Apelit që  të ndryshohet Aktgjykimi i ankimuar 

dhe të aprovohet padia si e bazuar, ose të anulohet Aktgjykimi i ankimuar 

dhe lënda të kthehet në rigjykim. Për më tepër në ankesë ankuesi ka 

pohuar se në afatin ligjor paditësi ka parashtruar ankesë dhe pretendon se 

me Aktgjykimin e ankimuar janë shkelur dispozitat materiale dhe 

procedurale. Tutje paditësi pohon se ai mbetet ende pran gjitha pohimeve 

më hershme të paraqitura në parashtresat e tij duke pohuar se me datë 02 

shkurt 2006 ai e ka dorëzuar formularin e kërkesës drejtpërdrejt në zyrën  

BE-së në Beograd i cili dokument është shtypur dhe lëshuar nga AKM-ja. 

Tutje ai konsideron që Zyra e BE-së në Beograd sigurisht ka qenë pjesë 

AKM-së me të gjitha autorizimet dhe kompetencat të dhëna nga AKM-ja. 

Tutje ai pohon se dorëzimi i këtij dokumenti në Zyrën e BE-së nënkupton 

se ajo automatikisht i është dorëzuar AKM-së . Autorizimet ligjore që i 

kishte AKM-ja  në bazë ligjit, ajo e ka për detyrë ti respekton, andaj edhe 

kërkesat e parashtruara të punëtorëve të ndërmarrjes që kishte hyrë në 

likuidim, duhet të shqyrtohen dhe të pranohen. Tutje ai pohon se AKM-ja 

ka qenë dashur ti njoh të drejtat e punëtoreve që të jenë të informuara për 

procedurën e likuidimit të NSH-së, i cili obligim rrjedhë në bazë nenit 9.3 të 

Rregullores së AKM-së nr.2005/18. Tutje paditësi pohon se ai fare nuk ishte 

i njoftuar mbi procedurën e likuidimit të NSH-së, dhe kjo vërtetohet me 

faktin se paditësi më herët e ka dorëzuar formularin e kërkesës në Zyrën e 

BE-së në Beograd. Tutje ankuesi pretendon se në rastin e tij është shkelur 
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edhe neni 6 i Konventën Evropiane për të Drejtat  e Njeriut, përkatësisht e 

drejta e tij për gjykim të drejtë. 

 

Me datë 6 shkurt 2020 AKP-ja e dorëzon në parashtresë dhe i përgjigjet 

ankesës së paditësit. Në këtë parashtresë AKP-ja, ka pohuar që Kolegji i 

Apelit, duhet të shqyrtoi kushtet e pranueshmërisë së ankesës në bazë të 

shkresave të lëndës dhe pastaj ta refuzon ankesën si të pabazuar. Tutje 

AKP-ja pohon se ajo i ka paraqitur argumentet ligjore, në mbrojtjen në 

ankesë dhe në kundërpërgjigje para Kolegjit të Specializuar, andaj nuk do 

përsëris të njëjtat pretendime, pa si që kjo nuk është e dobishme dhe nuk i 

shërben zhvillimit të procedurës. Nga këto arsye AKP ka kërkuar që të 

refuzohet ankesa si e pabazuar dhe të vërtetohet Aktgjykimi i ankimuar si i 

drejtë dhe i bazuar në ligj.  

 

Arsyetimi ligjor:  

 

Ankesa refuzohet si e  pabazuar.  

Bazuar në nenin 69.1 Ligjit Nr.06/L-086 për Dhomën e Posaçme të 

Gjykatës Supreme të Kosovës për çështje që lidhen me Agjencinë Kosovare 

të Privatizimit, Kolegji i Apelit vendosi ta përjashtojë pjesën gojore nga 

procedura. 

Merita e ankesës dhe vlerësimi i Kolegjit të Apelit 

Aktgjykimi i ankimuar i gjyqtarit të vetëm me kompetenca të deleguara i 

Kolegjit të Specializuar është i saktë në rezultat dhe në arsyetim ligjor 

andaj duhet të vërtetohet.  

Autoriteti i Likuidimit në bazë të njoftimit të shpallur me datë 25 janar 2007 

dhe i cili është përsëritur edhe me datë 31 janar 2007, kishte informuar 
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kreditorët potencial që kërkesat e tyre ndaj NSH-së nën likuidim ti 

paraqesin  deri me datën 31 mars 2007.  Ankuesi ka parashtruar 

kërkesën e tij në Zyrën Bashkimit Evropian në Beograd shumë kohë më 

herët para se të fillon procedura e Likuidimit të NSH-së, përkatësisht me 

datën 02 shkurt 2006.  

Në këto rrethana të këtij rasti, Autoriteti i Likuidimit  me datë 02 tetor 2013 

ka lëshuar vendimin PRN050-0450 me të cilën është refuzuar si e 

pavlefshme kërkesa e paditësit parashtruar tek Autoriteti i Likuidimit, duke 

arsyetuar saktë se ajo  është paraqitur pas afatit kohor, dhe jo brenda 

kornizave kohore të shpallura me njoftimin e publikuar 2 here me datë 25 

janar 2007 dhe 31 janar 2007.  

Paditësi  pas këtij  vendimi të lëshuar nga Autoriteti i Likuidimit, me datë 

24 tetor 2013,  ka dorëzuar një ankesë në DHPGJS me të cilën kërkon 

anulimin e vendimit të ankimuar të Autoritetit të likuidimit.  

Gjyqtari i vetëm me kompetenca të deleguara i Kolegji i Specializuar të 

DHPGJS-së, me të drejtë e ka vërtetuar vendimin e ankimuar të Autoritetit 

të likuidimit, pasi që është e qartë se paditësi kishte paraqitur kërkesë të 

paafatshme tek Autoriteti i Likuidimit, përkatësisht jashtë kornizave kohore 

të përcaktuara me njoftimin e publikuar me datë 25 janar 2007 dhe 31 

janar 2007.  

Gjyqtari i vetëm me kompetenca të deleguara i Kolegjit të Specializuara ka 

konstatuar se kërkesa e Paditësit për njohje e të drejtës në aksione është 

parashtruar në mënyrë të pa rregullt dhe para kohe përkatësisht para 

fillimit të procedurës së Likuidimit, e cila në kuptim të nenit 37 paragrafi 4 

pika 1 të shtojcës së ligjit të AKP-së nr. 04/L-034, është kërkesë e pa 

afatshme andaj me të drejtë kërkesa e tij është hedh poshtë si e pa 

vlefshme me vendimin e ankimaur të Autoritetit të Likuidimit. Këtë 

konstatim të Gjyqtarit të vetëm me kompetenca të deleguara të Kolegjit të 
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Specializuar e pranon si të drejtë edhe Kolegji i Apelit, pasi që ai mbështet 

në dispozitën e cekur ligjore. Paditësi nuk ka përfill kornizat kohore të 

përcaktuara me njoftimin e publikuar dy herë, andaj kërkesa e dorëzuar 

para kohe, para se të fillon procedura e likuidimit të NSH-së, dhe në një 

Zyrë diplomatike jo kompetente, nuk mund të trajtohet si një kërkesë të 

afatshme dhe e dorëzuar tek organi kompetent. Paditësi vet ka lëshuar 

afatin pasi që nuk ishte i vëmendshëm ti përcjell afatet e përcaktuar në 

njoftim i cili ishte publikuar saktë ashtu siç kërkonte ligji në fuqi. 

Nga këto arsye  duhet të refuzohet ankesa e ankuesit si e pabazuar, dhe të 

vërtetohet  Aktgjykimi i ankimuar i gjyqtarit të vetëm me kompetenca të 

deleguara i Kolegjit të Specializuar si i drejtë dhe i bazuar në ligj.  

Për arsyet e mësipërme e në bazë të nenit 9.10 të LDHP-së, u vendosë si 

në dispozitiv. 

Taksat gjyqësore 

Pasi që kërkesa për njohje të drejtës në aksione nuk ka pasur shumë 

specifikuar të kërkesës monetare, ankuesit nuk u është dërguar vërejtja 

për pagesën e taksës gjyqësore, andaj duke u mbështetur në këtë rrethanë 

Kolegji i Apelit nuk ka caktuar taksë gjyqësore për procedurën ankimore.  

 

Vendosur nga Kolegji i Apelit të Dhomës së DHPGJS-së  14 shkurt 2020 

 

Ilmi Bajrami, gjyqtar kryesues               
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