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    REPUBLIKA E KOSOVËS  

         GJYKATA SUPREME E KOSOVËS  

DHOMA E POSAÇME E GJYKATËS SUPREME TË KOSOVËS PËR ÇËSHTJE  

            NË LIDHJE ME AGJENCINË KOSOVARE TË PRIVATIZIMIT 

 

 

C-IV-15- 0665  
 

Paditësi:  K E K  ( KE ), SH  në Prishtinë 

 

Kundër 

 

Të paditurës:  N. T. SH ,, M E ’’ e përfaqësuar nga Agjencia Kosovare e Privatizimit (AKP), 

Rr. “Agim Ramadani” nr. 23, Prishtinë. 

 

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

Kosovare të Privatizimit,  me  gjyqtarin Hasim Sogojeva, me  02  prill 2021,  mori  këtë: 

 

 

A K T G J Y K I M 

 

 

I. REFUZOHET si e pa bazuar Kërkesa  dhe vërtetohetVendimi iAKP-së – 

Autoritetit të LikuidimitGJI 104- 0211 , dt. 11 mars 2015,si i bazuar në ligj. 

 

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

 

 

 

Rrethanat Faktike dhe Procedurale 

 

 

Me 11mars 2015, pranë DHPGJS, është parashtruar  ankesa e paditësit  kundër të paditurit në 

lidhje me  Vendimin   e Autoritetit të Likuidimit (AL)  për N T SH ,, M E ’’,   GJI  104-0211 

i datës 11mars 2015,   me të cilin i ishte refuzuar si e pa vlefshme  kërkesa e paditësit  me të 

cilën ka kërkuar  kompensimi për faturat e pa paguara të energjisë elektrike, borxhi në 

shumën e përgjithshme 17, 928.97€  dhe atë :  shuma 711.69€,  për periudhën 17.12.2005- 

04.10.2013, për DGL – 9021324,  shuma 1,935.44€, për periudhën 09.09.2002- 19.10.2013, 

për DGL 9012808, shuma 536.51€, për periudhën prej 09.09.2002- 19.10.2013,  për DGL  

9012313, shuma 462.13€,për periudhën 09.09.2002- 19.10.2013, për DGL 9012868 , shuma 

165.75€,  për periudhën 17.09.2002 deri më dt. 19.10.2013,  për DGL 9000762,  shuma 
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315.62€, për periudhën 16.08.2002 deri 19.10.2013,  për DGL 9012804, në shumën 433.62€, 

për periudhën 09.09.2002- 19.10.2013, për DGL 9012807, shumën 1,037.79€, për periudhën 

09.09.2002  deri 19.10.2013,  për DGL9012809, shuma 433.62€, për periudhën 09.09.2002- 

19.10.2013,  për DGL 9012807, shumën 232.94, dt. 09.09.2002- 19.10.2013, për DGL 

9012814, shuma 1,658.71€ për periudhën 16.08.2002- 19.10.2013, për DGL 9012806,  

shuma 1157.71€, për periudhën 12.02.2002- 19.10.2013, përDGL 9019062, shumën 1,523.78 

për periudhën 09.09.2002- 20.05.2011, përDGL 9012805 ndajNTSH ,,M E ’’ në Likuidim . 

Paditësi, në kërkesë ka theksuar se Autoriteti i Likuidimit e ka refuzuar kërkesën e paditësit 

me vendimin e saj me arsyetim  për shkak të dëshmive të pa mjaftueshme dhe kërkesa është 

jo e plotë . Sipas paditësit arsyetimi i AL –së është i pa bazuar . 

KEK është deklaruar se për Transaksionet e Konsumatorëve  për shifrat DGL  9021324, DGL 

9021324,DGL M9012813,DGL 9012868,DGL 9000762,DGL 9012804,DGL 9012807,DGL 

9012809,DGL 9012814,DGL 9012806,DGL 9019062,DGL 9012805, parashtruesi i kërkesës 

AL  ka sqaruar me shkresë dt. 24.10.2014,  se cila është data e ndërrimit të emrit në njësor, 

dhe kjo datë është e periudhës pas privatizimit të Ndërmarrjes , çka do të thotë se privatizimi i 

NSH – është bërë,  më dt. 23.07.2007, ndërsa nderimi i emrit të njësoreve është më dt. 

11.10.2007. 

Prandaj parashtruesi i kërkesës pretendimet i mbështet në Transaksionet e Konsumatorit të 

cekura më lartë të cilat në fakt janë Ekstrakt nga Librat Afarist të Kreditorit që 

paraqesindokument të besueshëm  sipas ligjit të cilat mbajnë shënimet 100%, të sakta dhe të 

besueshme ,ku në të njëjtat pasqyrohet faturimi , pagesat dhe gjendja . Duhet theksuar se në 

rubrikën Kredit prezantohentë dhënat e pagesës në emër të borxhit, si dhe data e pagesave , 

dhe kjo duhet ti shërbej Autoritetit të Likuidimit si dëshmi e mjaftueshme dhe provë, valide e 

jo ta refuzon si të pavlefshme apo jo të plotë . 

Parashtruesi i kërkesës thekson se këto shifra të lartë cekura korrespondojnë me shifrat e 

njësorit që i përkasin NTSH ,, M E ’’ pa marrë parasysh në Transaksione , Konsumator 

figurojnë emra të tjerë , çka do të thotë se kjo ndërmarrje ka shfrytëzuare energjinë elektrike 

dhe ka krijuar borxhin në shumën totale 17, 928.97€, andaj është çështje e brendshme e AKP-

së, si e zgjidh këtë problem të borxhit  për ndërmarrjen Shoqërore të privatizuar.  

Në lidhje me parashkrimin KE është deklaruar se AKP-ja nuk ka të drejtë që zyrtarisht të 

deklarohet në lidhje me parashkrimin edhe sikur ai ekziston , pasi që është organ që e vendos 

çështjen dhe në këtë bije në kundërshtim me nenin 360, par3 të LMD-së, ku thuhet nuk mund 

të përfillet zyrtarisht parashkrimi nga organi që e ve4ndos çështjen nëse atë nuk e ka 

involvuar vet debitori.  

Ka kërkuar që gjykata ta anuloj Vendimin e ankimuar GJI 104- 0211, dhe ta aprovoj kërkesën 

si të themeltë për tërë shumën e refuzuar 17,928.97€.  

Kësaj kërkese si provë ja ka bashkangjitur : 

- Parashtresën e përgjigjes lidhur me kërkesën  GJI104- 0211, dt. 24.10.2014,  

- Kopjen e komunikimit elektronik, të zyrtarëve të KEK-ut me zyrtaret e KE dhe të 

zyrtarëveKEDS dhe të AKP-së, 14, tetor 2014,  

- Kopjen e Faturës me shenjën  DGL 9012806, në emër të personit 

TrajkovicBranko , Nn G M, Viti, 07/2002 , dt. 28.08.2002, në shumën 1, 656.10€,  

- Kopjen e faturës me shenjën DGL 9012809, në emër të S P, M Viti, 07/2002, dt. 

28.08.2002, në shumën 1,110.71 €,   

- Kopjen e Vendimit të AL GJI104- 0211, dt. 11.03.2015,  
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- Kopjen e dokumentit të quajtur Prerje e borxhit për konsumatorin e lëshuar nga 

KEDS  , DGL 9021324, për personin  N M E,   për periudhën 04/2007, deri 

07/2007, në shumën  423.22€,  

- Kopjen e dokumentit të quajtur Prerje e borxhit për konsumatorin e lëshuar nga 

KEDS  , DGL 9012809, për personin  N M e E,   për periudhën 04/2007, deri 

07/2007, në shumën  424.56 €,  

- Kopjen e dokumentit të quajtur Prerje e borxhit për konsumatorin e lëshuar nga 

KEDS  , DGL 9012814, për personin  N M E,   për periudhën 04/2007, deri 

07/2007, në shumën  2,371.87€,  

- Kopjen e dokumentit të quajtur Prerje e borxhit për konsumatorin e lëshuar nga 

KEDS  , DGL 9012813, për personin  N M E,   për periudhën 04/2007, deri 

07/2007, në shumën 2,138.70€, 

- Kopjen e dokumentit të quajtur Prerje e borxhit për konsumatorin e lëshuar nga 

KEDS  , DGL 9012868 për personin  N M E,   për periudhën 04/2007, deri 

07/2007, në shumën  249.13€, 

- Kopjen e dokumentit të quajtur Prerje e borxhit për konsumatorin e lëshuar nga 

KEDS  , DGL 9012806, për personin  N M E,   për periudhën 04/2007, deri 

07/2007, në shumën  1,002.40€,  

-  Kopjen e dokumentit të quajtur Prerje e borxhit për konsumatorin e lëshuar nga 

KEDS  , DGL 9000762, për personin  N M E,   për periudhën 04/2007, deri 

07/2007, në shumën  6,619.29€,  

- Kopjen e dokumentit të quajtur Prerje e borxhit për konsumatorin e lëshuar nga 

KEDS  , DGL 9019062, për personin  N  E,   për periudhën 04/2007, deri 07/2007, 

në shumën  934.38€,  

- Kopjen e dokumentit të quajtur Prerje e borxhit për konsumatorin e lëshuar nga 

KEDS  , DGL 9012804, për personin  N M E,   për periudhën 04/2007, deri 

07/2007, në shumën  32.00€,  

- Kopjen e dokumentit të quajtur Prerje e borxhit për konsumatorin e lëshuar nga 

KEDS  , DGL 9012805, për personin  N M E,   për periudhën 04/2007, deri 

07/2007, në shumën  111.15 €,  

 

 

Më dt. 06.07.2020, AKP-ja, përmes përfaqësuesit ka dorëzuar parashtresën në mbrojtje  në 

lidhje kërkesën/ ankesën e paditësit kundër Vendimit  të AL GJI 104- 0211, dt. 11.03.2015, 

me propozim që të refuzojë ankesën si të pa pranueshme dhe të pa bazuar dhe të vërtetoi 

Vendimin e AL.  

AKP-ja në parashtresë është deklaruar se NSH  ,, ME ’’ ka hyrë në procedurë të likuidimit 

më dt. 02.09.2013, ndërsa paditësi ka ushtruar kërkesë kreditore më dt. 02.09.2013, duke 

kërkuar kompensimine faturave të pa paguara të energjisë elektrike ,në shumën 17, 928.97€. 

Autoriteti i Likuidimit mori vendim GJI 104- 0221, më dt. 11.03.2015, me të cilën ka 

refuzuar kërkesën si të pavlefshme .  

Vendimi i Autoritetit të Likuidimit është bazuar në faktet dhe bazat ligjore në vijim : 

i. Në bazë të nenit 36.2.1  i Shtojcës së Ligjit nr. 04/L- 034, për Agjencinë 

Kosovare të Privatizimit parashikon ,, elementet në vijim përbëjnë bazë të 

mirë dhe të mjaftueshme sipas këtij ligji për refuzimin e një Kërkese apo 

interesi të pretenduar të kapitalit apo pronësisë... ’’ dokumentacioni për 

kërkesën apo intersin e pretenduar i paraqitur nga kreditori i pretenduar apo 
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bartësi i interesit të pretenduar mbetet jo i plotë edhe pas kërkesës nga 

kreditori i pretenduar për dokumente apo dëshmi plotësuese ’’, 

ii. Bazuar në Marrëveshjen  për shitjen e aksioneve , privatizimi i N ,, M E ’’  ka 

hyrë në fuqi më dt. 23korrik 2007. Kështu që NSH –ja nuk është përgjegjëse 

për borxhin e shkaktuar pas kësaj date . Për më tepër , sipas Shtojcës 6, 

artikulli  B  ,  ,,N’’ M E , pronar i ri është i detyruar të paguaj 3 muajt e fundit 

para hyrjes në fuqi të kësaj kontrate të mallrave dhe shërbimeve duke filluar 

nga 23 korriku 2007,    

iii. Neni 374 i Ligjit për marrëdhëniet e detyrimeve  nr. 29/1987 i RSFJ , parasheh 

,, Pretendimet reciproke kontraktuake në sferën e shitjes së mallrave apo 

shërbimeve si dhe kërkesat që lidhen me rimbursimin  e shpenzimeve të bëra 

në lidhje me këto kontrata do të skadojnë për shkak të parashkrimit pas një 

periudhe tre vjeçare ’’ ,  

iv. Bazuar në dispozitën e mësipërme kërkesa duhet të jetë paraqitur në gjyqe apo 

ndonjë autoriteti tjetër kompetent brenda tre viteve nga marrëdhënia tregtare 

pra për tri vite nga data 23 korrik 2007, data e fundit për të cilën NSH rezulton 

të jetë përgjegjëse për faturat e pa paguara . 

AKP-ja në kundërshtimin e saj është deklaruar se ju është kërkuar Parashtruesit të kërkesë,  

kërkesa për dokumentacion shtesë, për arsye se kartela e konsumatorit nuk e përmban emrin e 

NSH –së,  ,, M E’’ por në emër personave të tjerë, dhe të ofrohen shpjegime se si janë 

nderuar emrat e njësorit në emër privat pa lejen e NSH –së.  

Parashtruesi i kërkesës ka pranuar kërkesën nga Autoriteti i Likuidimit më dt. 09 tetor 2014,  

dhe i është përgjigjur letrës së dërguar nga Autoriteti i Likuidimit më dt. 24 10 2014, dhe në 

përgjigje është deklaruar . 

Parashtruesi i kërkesës në shkresën e konfirmon periudhën e faturave të pa paguara deri në 

likuidim për një njësor dhe për të tjerat e NSH –së, më dt. 23.07.2007, si dhe disa shënime 

shtesë për njësoret duke bashkangjitur edhe disa fatura për ndryshimin e emrave të njësorëve 

përkatës . Mirëpo parashtruesi nuk ka dorëzuar dokumentacionin relevant ( kontratat ) për 

ndryshimin  e emrave të njësorëve në person privat nga ai i NTSH ,, M E ’’. 

AKP-ja në kundërshtimin e vetë ka theksuar se mbështetet në dispozitën e nenit 36.2.2 të 

Shtojcës së Ligjit , si dhe në dispozitën e nenit 374 të Ligjit mbi marrëdhëniet e detyrimeve 

në aspektin e parashkrimit të kërkesës , si dhe në Marrëveshjenpër shitjen e aksioneve , 

privatizimin e NSH-së, që ka hyrë në fuqi më dt. 23 korrik 2007, pasi blerësi ka marrë për 

obligim për 3 muajt e fundit para hyrjes në fuqi të paguaj shërbimet e NSH –së.  

 

Parashtresës në mbrojtja ja ka bashkangjitur : 

- Kopjen e  Vendimit për emërimin e Anëtarëve të Likuidimit . 

Më dt. 16.12.2020, DHPGJ ka lëshuar Urdhër C- IV- 15- 0665, me të cilën i ka kërkuar 

paditësit të jep përgjigje në mbrojtje të paditurës, sikundër që provat e dorëzuara në kopje të 

jen të vërtetuara . 

Paditësi Urdhërin e ka pranuar më dt. 05.01.2021, por nuk është përgjigjur .  

 

Arsyetimi Ligjor 
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Kërkesa  është e pabazuar.  

 

Në bazë të nenit 76.3 të Ligjit Nr.06/L-086 të DHPGJS në lidhje me nenin 399 të Ligjit mbi 

procedurën Kontestimore, Gjykata  nxjerrë këtë aktgjykim pa caktuar seancë dëgjimore. 

 

Gjykata ka shqyrtuar pretendimet në kërkesë, provat e dorëzuara   dhe në përgjigje në 

mbrojtje ka konstatuar se nuk ështësi kontestues fakti se paditësi KEK dhe  i    Padituri NTSH 

,, ME’’ kanë qenë në marrëdhënie juridike në lidhje me furnizimin me energji elektrike, deri 

në momentin kur NSH-ja ishte privatizuar me shitjen e aksioneve, por si kontestuese në mes 

palëve është çështje faturave të cilat nuk janë lëshuar në emër të NSH –së por të personave të 

tjerë, pastaj bartja e borxhit për tre muajt e fundit te blerësii NSH –së , nga momenti kur 

Marrëveshja për shitjen e aksioneve ka hyrë në fuqi më dt. 23 korrik 2007, si dhe parashkrimi 

kërkesës .   

 

Gjykata vlerëson se Autoriteti i Likuidimit, para marrjes së vendimit në lidhje me kërkesën 

kreditore në kompensimin e borxhit të përgjithshëm , ju kishte drejtuar Paditësit me kërkesë 

për plotësim të dokumentacionit më dt. 03 tetor 2014, sipas të cilit ju ishte kërkuar shpjegime 

dhe dokumentacione si  kartela e konsumatorit ishte në emër të personave privat .  

 

Paditësi në përgjigje por edhe në kërkesë kundër Vendimit të Autoritetit të Likuidimit nuk ka 

dorëzuar dokumentacionin me të cilin vërteton se si kanë ndryshuar emërtimet e njësorëve në 

persona privat  nga ai i NTSH ,,M E ’’ . 

 

Me dispozitën e nenit 36 të  shtojcës së Ligjit për AKP-në, nr. 04/L-034   rregullohet : 

 ,,1. Autoriteti i Likuidimitrefuzon, tërësishtapopjesërisht, vlefshmërinë e 

Kërkesaveapointeresittëpretenduartëkapitalitapopronësisënëserefuzimi i 

tillëobligohetapolejohetsipaskëtijligjiapoelementevetjeratëligjevetëKosovësnëfuqiapo me 

urdhërtëGjykatës. 

2. Pa kufizuarfushëvepriminapozbatueshmërisë e paragrafit 1 mësipër, 

elementetnëvijimpërbëjnëbazëtëmirëdhetëmjaftueshmesipaskëtijligjipërrefuzimin e 

njëKërkeseapointeresitëpretenduartëkapitalitapopronësisë:  

2.1.kërkesaapopretendimiështë i pasafatshëmsipaskufizimevekohoretëaplikueshme; 

2.2.dokumentacioni përKërkesënapointeresin e pretenduar i paraqiturngakreditori i 

pretenduarapobartësi i interesittëpretenduarmbetetjo i plotëedhe pas kërkesësngakreditori i 

pretenduarpërdokumenteapodëshmiplotësuese; apo 

2.3.ndonjëaspekt i 

dokumentacionittëparaqiturështëmashtruesapokadëshmitëmiradhedhesubstancialepërtëbesuar 

se Kërkesaapointeresi i pretenduarështëmashtrues ’’ 

 

 Gjykata vlerëson se  Paditësi sipas barrës së provës në kuptim të nenit 42.2 të Ligjit nr. 06/L- 

086, në lidhje me nenin 322 të Ligjit për procedurën kontestimeve  nuk ka provuar 

pretendimin e saj me dokumente të besueshme fatura, në borxhin e pretenduar në lartësin e 

përgjithshme 17,928.97€, edhe në supozim të ekzistimit të borxhit të pretenduar , borxhi për 

periudhën e kërkuar deri në procesin e privatizimit, të NSH –së , në Korrik të vitit 2007, është 

parashkruar sipas nenit 374 të Ligjit mbi marrëdhëniet e detyrimeve i RSFJ,  ( LMD ) pasi 

është paraparë afati   tre vjeçar nga momenti kur është bërë e arritshme kërkesa, e në rastin 

konkret lindja e parashkrimit është shkaktuar në  23 korrik të vitit 2010 .  

 

Gjykata vlerëson se në rastin konkret i padituri Autoriteti i Likuidimit drejtë ka vepruar kur 
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ka refuzuar kërkesat e paditësit  me Vendimin  GJI 104-0221e në rastin konkret ka zbatuar 

nenin 36, paragrafi2  të Shtojcës së Ligjit nr. 04/L-034, dhe të nenit 374 të LMD –së  . 

Prandaj bazuar në vërtetimin e kësaj gjendje faktike dhe në pajtim me dispozitën e nenit 54.1 

lidhur me nenin 74 të Ligjit nr. 06/L- 086  për Dhomën e Posaçme u vendos si në dispozitiv.   

 

 

Shpenzimet  Gjyqësore: 

 

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

veta, pasi paditësi e ka humbur kontestin, ndërsa i padituri nuk i ka kërkuar shpenzimet .  

 

Këshillë Juridike: 

 

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

Dhomës së Posaçme brenda 15 ditësh nga pranimi i këtij aktgjykimi. Ankesa duhet të 

dorëzohet në bazë të nenit 9 paragrafi 6 të Ligjit për Dhomën e Posaçme. 

 

 

Hasim Sogojeva 

Gjyqtar  

 

 

 

 

 


