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Në çështjen juridike:                                                                                  AC-I-16-0085   

                             

                                                                                                                   Ankuesi/Paditësi 

A T , Prishtinë. 

  

Kundër:                                                                                                                                                                

                                                                                             E Paditura                                                                                                                    

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

 

 

Kolegji i Apelit i Dhomës së Posaçme e Gjykatës Supreme të Kosovës për çështje që lidhen 

me Agjencinë Kosovare të Privatizimit (DHPGJS), i përberë nga Ilmi Bajrami, Gjyqtar 

Kryesues, Sabri Halili dhe Mr.sc. Sahit Sylejmani gjyqtarë, gjyqtarë, duke vendosur sipas 

ankesës së paditësit të paraqitur kundër Aktgjykimit  të Kolegjit të Specializuar të DHPGJS-

së, C-IV-13-3382 të datës 21 prill 2016, pas seancës vendimmarrëse të mbajtur më  22/10/  

2020, lëshon këtë: 

 

A K T G J Y K I M 

 

1. Ankesa e paditësit refuzohet si e  pabazuar. 

2. Vërtetohet, Aktgjykimi i Kolegjit të Specializuar të DHPGJS-së, C-IV-13-

3382  i datës 21 prill 2016. 

3. Nuk caktohet taksë gjyqësore në këtë procedurë ankimore. 

 

REPUBLIKA E KOSOVËS 

REPUBLIKA KOSOVA – REPUBLIC OF KOSOVO 

GJYKATA SUPREME E KOSOVËS 

VRHOVNI SUD KOSOVA – SUPREME COURT OF KOSOVO 
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Rrethanat procedurale  

 

Me datë 27 nëntor  2013,  A T parashtroi ankesë në DHPGJS kundër vendimit të Autoritetit 

të Likuidimit të Agjencisë Kosovare të Privatizimit GJI037-1199  të datës 25.10.2013, me të 

cilin pjesërisht ishte pranuar kërkesa e tij për pagesën e Tatimit mbi Vlerën e Shtuar , për 

periudhën 2007-2010 në shumën prej 99.780.59 euro, ndërsa kishte refuzuar si të pavlefshme 

shumën prej 206.741.73 euro,  nga N.SH “M”(në likuidim). Ankesa është parashtruar ndaj 

pjesës refuzuese të vendimit. 

 

Me datë 13 qershor 2014, AKP-ja ka paraqitur mbrojtjen e saj ndaj ankesës me të cilën ka 

propozuar që ankesa të refuzohet si e pabazuar dhe të vërtetohet vendimi i Autoritetit të 

Likuidimit, pasi që ankuesit me vendim i është pranuar pagesa e shumës themelore të borxhit, 

si dhe 10% mbi këtë shumë në emër të kamatave dhe ndëshkimeve, dhe pjesa tjetër është 

refuzuar në bazë të nenit 37.3 të Shtojcës së Ligjit 04/L-034. 

 

Me datë  24 korrik 2014, paditësi ka paraqitur  në DHPGJS përgjigjen e tij në mbrojtjen e 

dërguar nga AKP-ja, duke e kundërshtuar në tërësi mbrojtjen e dhënë nga AKP-ja dhe nga 

Dhoma e Posaçme ka kërkuar që ti refuzoj si të pabazuara pretendimet e AKP-së , të anuloj 

vendimin e ankimuar si dhe të detyroj Autoritetin e Likuidimit ti paguajë të gjitha obligimet 

tatimore të NSH-së në shumën e kërkuar.   

 

Me datë 26 gusht 2014, AKP ka paraqitur kundërpërgjigjen ndaj përgjigjes së paditësit me të 

cilën pohon se ka mbetur në tërësi sipas mbrojtjes së parashtruar më herët në DHPGJS, duke i 

propozuar Dhomës së Posaçme që ankesa e ankuesit të refuzohet si e pabazuar dhe të 

vërtetohet vendimi i Autoritetit të Likuidimit. 

 

Me datë 21 prill 2016, Kolegji i Specializuar me Aktgjykimin C-IV-13-3382, e refuzoi 

ankesën si të pabazuar dhe vërtetoi vendimin e AKP-së, GJI037-1199 të datës 25.10.2013 si 

të drejtë dhe të bazuar në ligj.  Kolegji i Specializuar ka arsyetuar se sipas provave 

konstatohet se shumë e borxhit themelor ishte 149.436.42 euro dhe me vendim mbi këtë 

shumë është pranuar kamata prej 10% gjegjësisht 14.943.65 euro ashtu që gjithsej sipas 

vendimit është pranuar shuma prej 99.780.59 euro.  Tutje Kolegji i Specializuar ka arsyetuar 

se sipas provave del se pjesa e refuzuar e kërkesës ka të bëj më kamatat e llogaritura në 

shumën themelore të kërkesës, andaj Autoriteti i Likuidimit me të drejtë kishte refuzuar si të 
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pabazuar shumen prej 142,142.16 euro, pasi që kjo shumë e tejkalonte 10% të shumës 

themelore, në bazë të nenit 37.3 i Shtojcës së Ligjit nr.04/L-034 për Agjencinë Kosovare të 

Privatizimit. 

 

Me datë 29 prill 2016, paditësi (në tekstin e mëtejmë ankuesi) ka dorëzuar një ankesë kundër 

Aktgjykimit, C-IV-13-3382 të datës 21 prill 2016 (më tutje Aktgjykimi i ankimaur). ATK-ja 

ka pretenduar se ky Aktgjykim duke u thirrur në nenin 37.3 të Shtojcës është në kundërshtim  

legjislacionin tatimor të administruar nga ATK-ja, pasi që detyrimet duhet të përmbushen në 

tërësi, përfshirë tatimin bazë, ndëshkimet dhe interesi. Po ashtu, ankuesi ka pohuar se 

Aktgjykimi ankimuar i është referuar paragrafit 1 të nenit 37 të Ligjit 03/L-034, ATK-ja 

pretendon se kjo dispozitë ligjore mbi sundon dispozitat tjera ligjore sa i përkite çështjeve 

ligjore për AKP-në dhe procesin e privatizimit të menaxhuar nga ky institucion si ligj i 

veçantë për këto çështje, por jo edhe për çështje tjera të veçanta. ATK-ja ndëshkimet dhe 

interesin e aplikuar ndaj subjektit N.SH “M” e ka bazuar në harmoni të plotë me 

legjislacionin tatimor, përkatësisht Rregulloren Nr.2000/20 mbi Administratën Tatimore dhe 

Procedurat, neni 5 të saj, si dhe Udhëzimin Administrativ Nr.1/2000 Organizimi dhe 

Procedura e Administratës Tatimore, neni 12.1 të tij. Prandaj kërkon nga Kolegji i Apelit që 

të aprovohet ankesa e ATK-së dhe të refuzohet Aktgjykimi ankimuar, si dhe të obligohet 

AKP-ja ti paguar shpenzimet tatimore të subjektit NSH-së, sipas kërkesës së ATK-së. 

  

Në përgjigjën e vetë të datës 12/10/2020 AKP-ja, kundërshtoi ne tërësi Aktgjykimin e 

ankimuar me arsyetim se ankuesi vetëm ka përsëritur argumentet e paraqitura në procedurën 

para shkalles së parë . Andaj ankesa duhet të refuzohet si e pa bazuar dhe të vërtetohet 

Aktgjykimi i ankimuar. 

 

Arsyetimi Ligjor 

 

Në bazë të nenit 69 Ligjit të Republikës së Kosovës nr. 06/L-086 mbi Dhomën e Posaçme të 

Gjykatës Supreme të Kosovës për Çështjet lidhur me Agjencinë Kosovare të Privatizimit 

Kolegji i Apelit vendos që të heq dorë nga pjesa gojore e procedurës.  

 

Kolegji i Specializuar pas shqyrtimit  të gjithanshëm të ankesës, provave të bashkangjitura 

dhe të mbledhura gjatë procedurës me shkrim,  konstaton se ankesa duhet të refuzohet si e 
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pabazuar dhe të vërtetohet vendimi i AKP-së -  Autoriteti i Likuidimit nr. GJI037-1199 të 

datës 25.10.2013, si i drejtë dhe i bazuar në ligj. 

 

Kolegji i Apelit vëren se Kolegji i Specializuar e kishte refuzuar ankesën e paditësit si të 

pabazuar dhe i kishte vërtetuar vendimin e Autoritetit të Likuidimit të AKP-së si të drejtë dhe 

të bazuar në ligj, me arsyetimin se në bazë të nenit 37 paragrafi 1 dhe 3 të Ligjit mbi AKP-në, 

kamatat – interesi që tejkalon 10% të shumës themelore të borxhit tatimor, është në 

kundërshtim me dispozitat ligjore të cituara më lartë. Kolegji i Specializuar  përcakton se  

Ligji i AKP-së është mbizotërues ndaj ligjeve tjera. 

 

Tutje Kolegji i Apelit pajtohet në tërësi me gjetjet faktike dhe konstatimet e Kolegjit të 

Specializuar të cilat i konsideron si të drejta dhe të bazuara në ligj. 

 

Kolegji i Apelit nuk i pranon si të sakta pretendimet ankimore të paditësit se legjislacioni 

tatimor, në bazë të cilit ai e mbështet padinë i mbisundon dispozitat ligjore tjera, përshirë 

edhe dispozitat e nenit 37 të Ligjit të AKP-së. NSH-ja ndaj të cilës kërkohet borxhi tatimor 

dhe interesat dhe kamatat ndëshkuese, është e përfshirë në procedurën e likuidimit, dhe çdo 

pretendim apo kërkesë monetare ndaj NSH-së në likuidim i nënshtrohet rregullave, kërkesave 

dhe procedurave të rregulluara me Shtojcën e Ligjit të AKP-së.  

 

Andaj është i saktë konstatimi i Kolegjit të Specializuar se ligj special në këtë rast është Ligji 

i AKP-së dhe Shtojca e tij, e jo legjislacioni tatimor të cilit i referohet ATK-ja. 

 

Prandaj nga këto arsye Kolegji i Apelit vlerëson se nuk ka mundësi të ndryshohet rezultati i 

dhënë me Aktgjykimin e ankimuar, pasi që ky rezultat është i saktë dhe i bazuar në ligj. 

Kolegji i Specializuar me të drejtë e kishte refuzuar ankesën e paditësit dhe e kishte vërtetuar 

Vendimin e ankimuar të Autoritetit të Likuidimit. Autoriteti i Likuidimit në mënyrë të drejtë 

e kishte zbatuar nenin 37.3 të Shtojcës së Ligjit të AKP-së nr.04/L-034, kur e kishte refuzuar 

kërkesën e paditësit që të paguhet interesi i kalkuluar që tejkalonte shumën prej 10%, të 

borxhit kryesor tatimor. 

 

Neni 37.3 i Shtojcës së Ligjit nr. 04/L-034 për Agjencinë Kosovare të Privatizimit përcakton 

që: ”Të gjitha Kërkesat e bëra ndaj Ndërmarrjes mund të përfshijnë kamatë në çfarëdo shumë 
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themelore të grumbulluar deri para datës  së vendimit të Likuidimit, me kushte që kjo kamatë 

të mos tejkalojë 10-% (dhjetë për qind) të shumës themelore” 

 

Ndërsa paragrafi 1 i po këtij neni përcakton se: “Dispozitat e këtij neni kanë efekt superior 

mbi dispozitat e mundshme kontradiktore të kontratave, zgjidhjeve,  marrëveshjeve, 

aktgjykimeve apo rregullimeve tjera të lidhura nga Ndërmarrja apo në emër të saj”. 

 

Andaj u konstatua se  ky Ligj dhe dispozitat e këtij Ligji mbizotërojnë me ligjet të tjera dhe 

dispozitat e atyre ligjeve të cilat nuk janë konsistente me te, kështu që ankesa u refuzua si e 

pabazuar.  

 

Për këto arsye ankesa e paditësit refuzohet si e pabazuar dhe vërtetohet Aktgjykimi i 

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

 

Andaj, në bazë të nenit 9.10 të LDHP-së, u vendos si në dispozitiv të këtij Aktgjykimi. 

Taksat gjyqësore 

 

Ankuesi  tashmë e ka paguar taksën gjyqësore në shumë prej 100 euro me datë 17 maj 2016, 

andaj nuk caktohet taksë gjyqësore. 

 

 

U vendos nga Kolegji  i Apelit i DHPGJS,  me datë 22/10/2020 

 

 

 

Ilmi Bajrami , Gjyqtar, Kryesues   ____________ 

 

 

 

 



6 

 

 

 

 


