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   Në ankesën e                                                                                                       AC-I-17-0418                                                                                    

                                                                                                                                   Paditësi 

H L C Deçan, i cili përfaqësohet nga av B L  nga Peja. 

 

Kundër: 

                                                                                     E Paditura/ Ankuesja 

NSH ”E” Pejë, përfaqësuar nga 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 duke vendosur sipas ankesës së paditurës të 

paraqitur  kundër Aktgjykimit të gjyqtarit të vetëm me kompetenca të deleguara të Kolegjit të 

Specializuar të DHPGJS-së, SCC-10-0360, të datës 18 korrik 2017, pas seancës vendimmarrëse të 

mbajtur më 23 shtator 2021, lëshon këtë: 

 

A  K  T  V E N D I M  

 

1. Ankesa e të paditurës është e bazuar. 

2. Anulohet Aktgjykimi i Kolegjit të Specializuar të DHPGJSK-së SCC-10-0360, i 

datës 28 qershor 2017. 

3. Lënda dërgohet për rigjykim në shkallë të parë të DHPGJSK-së. 

4. Nuk caktohen taksa gjyqësore për këtë procedurë ankimore. 

 

 

 

REPUBLIKA E KOSOVËS / REPUBLIKA KOSOVA 

 

http://sq.wikipedia.org/wiki/Skeda:Coat_of_arms_of_Kosovo.svg
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Rrethanat faktike dhe procedurale: 

 

Me datë 10 tetor 1997, paditës ka dorëzuar një Padi  në Gjykatën Komunale në Pejë përmes se 

cilës ka kërkuar kompensimin e borxhit ne emër te punës se kryere ne baze te kontratës se punës 

duke kërkuar pagesën prej 333.922.50 dinarë me kamate duke filluar nga 01 tetor 1997 deri ne 

pagesën përfundimtare dhe rimbursimin e shpenzimeve. 

 

Me 13 nëntor 1998 Gjykata Komunale e Pejës  morri Aktgjykim me nr. P.br.934/97, dhe e miraton 

padinë e paditësit si të bazuar, ndërsa sa i përket kundër-padisë e paditura e parë mund ti adresojë 

të gjitha paditë kundër paditësit në një procedure te veçantë.  

 

Me 25 shkurt 1999 Gjykata e Qarkut morri Aktgjykim me nr.22/99, përmes së cilës prish 

Aktgjykimin e Gjykatës Komunale në Pejë, pasi qe kishte gjetur se e paditura e I-re nuk ishte 

thirrur siç duhet për seancën e fundit para Gjykatës Komunale në Pejë. Rasti ishte kthyer prapa për 

rigjykim dhe ishte regjistruar ne Gjykatën Komunale në Pejë nen numrin 315/02. 

 

Gjykata Komunale e Pejës ka mbledhur prova përmes ekspertit financiar nga i cili ishte kërkuar 

konvertimi i dinarëve ne euro (vendimi i datës 04.03.2008).Kjo ekspertize ishte kryer nga A Sh, 

gjegjësisht raporti i tij i datës 13.04.2008). Me 01.06.2010 paditësi e ndryshon padinë. Ai ka 

përcaktuar se për shkak te ndryshimeve ne statusin e pyjeve përdoruesi i rrugëve te shtruara me 

zhavorr tanimë ishte A dhe ka kërkuar qe te mbaj përgjegjëse te dyja bashke dhe veç e veç për 

pagesën e çmimit te kontraktuar prej 61.618.50 euro) plus edhe kamatën (deri me 13.04.2008, 

42.295.43 euro), përkatësisht NSH-në E P. 

 

Me Aktvendimin e datës 13.09.2010, Gjykata Komunale e referon rastin në DHPGJS.  

 

Me datë 09 mars 2016, e paditura  e parë  Agjencioni Pyjor i Kosovës, parashtroj përgjigje në padi 

në të cilën pohoi se te gjitha provat qe ka parashtruar paditësi ne këtë çështje juridike-civile, asnjë 

prej tyre nuk kane te bëjnë me A Kosovës ne Prishtine  dhe si te tilla nuk kane kurrfarë vlere as 

validitet juridik, pasi qe kane te bëjnë me një person tjetër juridik “NSH P” ne Pejë. Andaj i 

propozon gjykatës  qe te refuzohet kërkesëpadia e paditësit si e pa bazuar me ligj, si dhe te 

obligohet paditësi qe te kompensoj te gjitha shpenzimet e kësaj procedure deri ne përfundimin e 

saj. 
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Me datë 17 mars 2015, e paditura AKP-ja, parashtroj mbrojtjen në padi në të cilën pohoi se paditësi 

nuk ka bashkangjitur kontratën nr.01-3427/1, dt. .21.10.1996, te lidhur  ne mes paditësit H L nga  

Komuna e Deçanit dhe “S”.  Me tej e paditura pohon se nga padia dhe shkresat e lendes shihet 

qarte se E, Pejë, e as AKP-ja ne këtë çështje juridike-civile nuk kane legjitimitet real-pasivë për te 

qene pale ne këtë procedure , pasi qe paditësi ka krijuar raporte juridike me n “S”. Andaj i propozon 

gjykatës qe te refuzohet si e pathemeltë padia e paditësit.  

 

Me 14 korrik 2015, përfaqësuesi i paditësit parashtroj përgjigje në ankesat ë të paditurave  dhe 

mbeti në tërësi  pranë padisë. 

 

Me 20 korrik 2015, AKP parashtroj kundërpërgjigjen ne përgjigjen e paditësit. AKP mbeti në tërësi  

pranë përgjigjes. 

 

Me 31 korrik 2015, A K parashtroj kundërpërgjigjen ne përgjigjen e paditësit. AKP-ja  mbeti në 

tërësi  pranë përgjigjes. 

 

Me datën  22/06/2017 është mbajtur  një seance dëgjimore .  

Me datë 28 qershor 2017, Kolegji i Specializuar i DHPGJS-së me Aktgjykimin SCC-10-0360, 

padinë e paditësit e aprovoi si të bazuar. E Paditura NSH. ”E P”  është obliguar qe t ”ia paguaj 

paditësit shumen prej 123.237.00 euro, si dhe e paditura NSH ”E P” është e obliguar qe te barte 

shpenzimet e procedurës dhe ta rimbursoje paditësin vlerën e shpenzimeve prej 2600.00 euro.   

 

Me datë 21 korrik 2017 e paditura parashtroi ankesë kundër Aktgjykimit të Kolegjit të Specializuar 

të DHPGJS SCC-10-0360 të datës 28 qershor 2017 për  shkak të shkeljes esenciale te dispozitave 

te procedurës kontestimore, vërtetimit të gabuar apo jo të plotë të gjendjes faktike dhe zbatimit te 

gabuar të së drejtës materiale. Ankuesi pohoi se edhe pse gjate shqyrtimit te kësaj çështje ka 

kërkuar nga trupi gjykues i kësaj gjykate, siç ishte ajo e dorëzimit te një kopje te kontratës nr.01-

3427/1, dt.21.10.1996, te lidhur ne mes paditësit H L dhe palës tjetër kontraktuese “S”. Te 

paditurës ne këtë procedure ju ka pamundësuar e drejta e posedimit dhe vlerësimit te kontratës  

nr.01-3427/1, dt.21.10.1996, për shkak se te njëjtën nuk e ka dorëzuar as paditësi dhe as kolegji i 

specializuar i DHPGJS. Me tej pohon se Aktgjykimi i atakuar është nxjerr ne kundërshtim me 

dispozitën e nenit 160.5 te LPK-së e cila dispozite parasheh “Gjykata posaçërisht tregon se cilat 
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dispozita te se drejtës materiale i ka zbatuar me rastin e vendosjes  mbi kërkesat e palëve”, ndërsa 

aktgjykimi i atakuar nuk përmban asnjë dispozite ligjore mbi bazën e se cilës e mbështet 

aktgjykimin e atakuar. Andaj i propozon DHPGJS të aprovoje si te bazuar ankesën e AKP-së dhe 

të anuloj  Aktgjykimin SCC-10-0360, dt. 28.06.2017, dhe lënda të  kthehet në rigjykim.  

 

Me datë 31 korrik 2017, përfaqësuesi i paditësit parashtroi  përgjigje në ankesën e të paditurës ku 

deklaron se e paditura ne mënyre paushallë dhe te pa argumentuar me asnjë prove dhe asnjë fakt 

potencon se kinse aktgjykimi i atakuar përmban shkelje esenciale te dispozitave procedurale. Pala 

paditëse konsideron se aktgjykimi i atakuar nuk përmban shkelje esenciale ngase i njëjti është 

mjaftë i qartë dhe i kuptueshëm.  Andaj nga këto arsye paditësi kërkon që Aktgjykimi i ankimuar 

të vërtetohet dhe ankesa e ushtruar të refuzohet si e pabazuar.  

 

Arsyetimi ligjor 

 

Ankesa e AKP-së aprovohet si e bazuar. 

  

Në bazë të nenit 69.1 të Ligjit nr. 06/L-086 mbi Dhomën e Posaçme të Gjykatës Supreme të 

Kosovës për çështje që lidhen me Agjencinë Kosovare të Privatizimit (LDHP), Kolegji i Apelit 

vendosi të mos mbajë pjesën gojore të procedurës. 

 

Me Aktgjykimin e shkalles së parë është aprovuar si e bazuar padia e paditësit Hazir Likaj dhe 

është obliguar e paditura NSH “E” që t’ia paguaj paditësit shumën prej 123,237.00 €, ndërsa padia 

kundër të paditurës A refuzohet si e pa bazuar. Kundërpadia e të paditurës NSH “E” është hedhur 

poshtë. Gjykata e shkalles së parë ka arsyetuar se paditësi ka lidhur kontratë ne NSH të cilën ai e 

ka bashkëlidhur në padinë fillestare dhe se ajo i ishte dërguar të paditurës së pare në vitin 1997. 

Po ashtu gjykata ka arsyetuar se paditësi i ka kryer tërësisht detyrimet e veta kontraktuale, të cilat 

ishin shoqëruar me prova dëshmuese lidhur me pranimin e kryerjes së punës dhe kanë mbetur të 

pakontestuara, kështu padia shpërblehet me vlerën e plotë prej 61.618.50 €. Gjykata ka arsyetuat 

edhe për refuzimin e padisë ndaj të paditurës së dytë agjencisë pyjore dhe hedhjen poshtë të 

kundërpadisë së NSH. 

 

Nisur nga gjendja e vërtetuar faktike, Kolegji i Apelit, nuk mund të pranojë si të drejtë dhe të 

ligjshëm qëndrimin juridik të gjykatës së shkallës së parë lidhur me aprovimin e kërkesëpadisë së 
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paditësit, pasi që aktgjykimi i gjykatës së shkallës së parë përfshihet me shkelje esenciale të 

dispozitave të procedurës kontestimore, vërtetimit jo të plotë të gjendjes faktike dhe zbatim të 

gabuar të së drejtës materiale, për të cilin shkak i njëjti aktgjykim u desh që të prishet dhe çështja 

të kthehet në rigjykim pranë shkalles së parë të DHPGJS. 

 

Sipas vlerësimit të Kolegjit të Apelit, Gjykata e shkallës së parë ka bërë shkelje esenciale të 

dispozitave të ligjit të procedurës kontestimore, përkatësisht nenit 182 par. 2, pika (n), pasi që 

dispozitivi i aktgjykimit është kontradiktor me arsyetimin e të njëjtit. Aktgjykimi nuk përmban 

arsye dhe shpjegime ligjore në mes të asaj qe thuhet në dispozitiv dhe në arsyetimin e të njëjtit, 

shkeljet të cilat kanë ndikuar drejtpërdrejtë në marrjen e një Aktgjykimi jo të drejtë. 

  

Pretendimet e ankuesit se gjykata e shkallës së parë nuk e ka vërtetuar në mënyrë të plotë gjendjen 

faktike, për Kolegjin e Apelit janë të bazuara pasi që nuk janë dhënë arsye të mjaftueshme nga të 

cilat mund të konkludohet se është vërtetuar në mënyrë të drejtë dhe të plotë gjendja faktike. Me 

qëllim të vërtetimit të plotë të gjendjes faktike, gjykata e shkallës së parë është dashur që të 

dorëzojë një kopje të kontratës nr. 01-3427/1 të datës 21 tetor 1996, ashtu siç ka kërkuar edhe 

AKP-ja, pasi që e tërë kërkesa e paditësit bazohet në këtë kontratë, ndërsa të paditurës nuk i është 

dhënë mundësia që ta kundërshtoj të njëjtën, pasi që nuk e ka pasur në posedim dhe vlerësim. Edhe 

pse gjykata e shkallës së parë ka konstatuar se një kontratë e tillë i ishte dorëzuar të paditurës në 

vitin 1997, është dashur që edhe një herë ta dorëzojë këtë kontratë tek e paditura, sidomos pas 

kërkesës së të paditurës dhe pretendimit të saj se nuk e posedon të njëjtën. Parimi i kontradiktoriteti 

i cili është i paraparë në nenin  5 të Ligjit për Procedurën Kontestimore parasheh që, “gjykata do 

t’i jep mundësi secilës palë që të deklarohet rreth kërkesave dhe thënieve të palës kundërshtare”, 

e që në rastin konkret del se kontrata e lartcekur nuk i është dorëzuar të paditurës edhe pas kërkesës 

së saj. 

 

Kolegji i Apelit vlerëson se  Aktgjykimi i shkalles së parë është marr në zbatim të gabuar të së 

drejtës materiale. Faktikisht Gjykata e shkalles së parë në arsyetim të Aktgjykimit nuk e ka 

përmendur se cilën të drejtë materiale, përkatësisht cilin nen të së drejtës materiale e ka zbatuar 

me rastin e marrjes së aktgjykimit. Kështu kemi të bëjmë edhe me shkelje të nenit 160.5 të Ligjit 

për procedurën kontestimore, i cili parasheh  se “ Gjykata posaçërisht tregon se cilat dispozita të 

së drejtës materiale i ka zbatuar me rastin e vendosjes mbi kërkesat e palëve...”  
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Gjykata e shkalles së parë  gjatë ri procedimit lidhur me këtë çështje kontestimore duhet të veprojë 

sipas vërejtjeve të dhëna  nga ana e Kolegjit të Apelit lidhur me shkeljet esenciale të dispozitave 

të procedurës kontestimore, vërtetimit jo të plotë të gjendjes faktike dhe zbatimit të gabuar të së 

drejtës materiale, ti mënjanojë të njëjtat dhe pastaj të vendos në mënyrë meritore në këtë çështje si 

dhe të merret në konsiderim edhe çështja e kompetencës së DHPGJS-së. 

 

Për këto arsye të dhëna si më lartë, Kolegji i Apelit e aprovon ankesën si të bazuar, e anulon 

aktgjykimin e ankimuar dhe lëndën e kthen në rigjykim në shkallë të parë të DHPGJSK-së.  

 

Nga ajo që u tha më sipër, u vendos si në dispozitiv të këtij aktgjykimi.  

 

Taksat gjyqësore: 

 

Ankuesi tashmë e ka paguar taksën gjyqësore për procedurën ankimore me datë 16 shkurt 2018, 

andaj nuk është e nevojshme të caktohet taksa gjyqësore. 

 

 

Vendosur nga Kolegji i Apelit më datën  23 shtator 2021  

 

 

Ilmi Bajrami, Gjyqtar Kryesues    

 

         

 

 

 

 

 

 URDHËR PËR ZYRËN E REGJISTRIMIT 

 

Luteni të dërgoni këtë Aktvendim  tek:  

 

- Paditësi 
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- Të paditurës/Ankuesi, 

- Gjyqtarit të shkallës së parë të DHPGJS në lëndën SCC-10-0360. 

- Të hedhet në short.  

 

 

 

 

Ilmi Bajrami, Gjyqtar Kryesues    

      

 


