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REPUBLIKA E KOSOVËS / REPUBLIKA KOSOVA 

 

Në çështjen juridike të:                                                                                      AC-I-18-0479    

                                                                                                                     

Paditësi/Ankuesi                                  

R Sh Prishtinë, të cilin e përfaqëson Avokat Gani Asllani, rr.’’Ilir Konushevci’’ nr.17/a, 

Prishtinë.                                                                                             

 

Kundër: 

E paditura 

NSH. Ekonomia e Pyjeve ‘’Sharri’’ në Prishtinë e përfaqësuar nga  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 lidhur me 

ankesën e paditësit të parashtruar kundër Aktvendimit të Kolegjit të Specializuar  të 

DHPGJS-së, C-II-14-0018 të datës 30 gusht 2016 në seancën vendimmarrëse të mbajtur më 

25 nëntor 2021 lëshon këtë: 

 

A K T V E N D I M 

 

 

1. Ankesa e paditësit është e bazuar. 

2. Anulohet, Aktvendimi i  Kolegjit të Specializuar  të DHPGJS-së, C-II-14-0018 të 

datës 30 gusht 2016 . 

3. Hiqet pezullimi i vendosur në lëndën,  C-II-14-0018 të datës 30 gusht 2016 . 
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4. Lënda dërgohet në shkallë të parë të DHPGJS-së për gjykim.  

5. Nuk caktohen taksa gjyqësore për këtë procedurë ankimore 

 

 

Rrethanat faktike dhe procedurale 

 

-Paditësi me datë 30 janar 2003, ka parashtruar padi në Gjykatën Komunale në Prishtinë 

kundër Zyrës Rajonale të Pylltarisë në Prishtinë me të cilën ka kërkuar që të obligohet e 

paditura që në emër të kompensimit për të ardhura personale t’ia paguajë paditësit shumën 

prej 5.980. euro ndërsa në emër të shpenzimeve të ushqimit në shumë prej 1.322.50, euro dhe 

në emër të shpenzimeve të udhëtimit në shumë prej 981.40 euro, shuma e përgjithshme të 

cilën e kërkon është 8.283,90 euro. Me gjithë kamatën ligjore në këtë shumë sipas normës për 

mjetet e deponuara mbi një vit pa destinim të caktuar, normë e përcaktuar nga BQK, duke 

filluar nga data e paraqitjes së padisë deri në pagesën definitive.  

 

Me datë 05 tetor 2004, e paditura ka parashtruar një parashtresë në të cilën thekson se 

paditësi nuk ka qenë asnjëherë në marrëdhënie pune tek e paditura, andaj e paditura deklaron 

se ajo nuk ka asnjë lloj detyrimi ndaj paditësit e as pagimin e të ardhurave personale. Në këtë 

parashtresë e paditura Ministria e Bujqësisë, Pylltarisë dhe e Zhvillimit Rural, Agjencia 

Pyjore e Kosovës (MBPZHR, APK) thekson se paditësi ka qenë dhe është në marrëdhënie 

pune në NSH Ekonomia e Pyjeve, e cila është e licencuar me numër biznesi 80050143, por jo 

në marrëdhënie pune te e paditura MBPRZH, APK, zyra në Prishtinë e cila është tërësisht 

subjekt tjetër e cila është themeluar me aktet juridike të UNMIK-ut. MBPZHR, APK në këtë 

parashtresë thekson se nuk qëndrojnë thëniet e paditësit se e paditura e ka larguar nga puna pa 

asnjë vendim nga shkaku i thjeshtë se paditësi nuk ka qenë në marrëdhënie pune në 

MBPZHR, APK në andaj as që ka mundur e paditura ta largojë atë nga vendi i punës.    

 

Me datë 17 janar 2005, Gjykata Komunale në Prishtinë lëshon Aktgjykimin C1.nr.20/2003 

me të cilin kërkesëpadinë e paditësit e konsideron si të bazuar. Gjykata me këtë Aktgjykim e  

detyron MBPZHR-Zyrën Regjionale në Prishtinë që paditësit t’ia kompensoj të ardhurat 

personale për vitin 2000, 2001,2002, 2003 dhe 2004 në shumë prej 10.531 euro me kamatë 

ligjore duke filluar prej datës 20.01.2003 e deri në ditën e marrjes së Aktgjykimit, në lartësi 

prej 3.5%.  
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Me datë 26 tetor 2007, Gjykata e Qarkut në Prishtinë lëshon Aktvendimin Ac.nr.436/2005 me 

të cilin prish Aktgjykimin e Gjykatës Komunale , Prishtinë dhe lëndën e kthen në shkallë të 

parë për rigjykim me arsyetim se gjykata nuk e ka vlerësuar legjitimitetin pasiv të paditurës. 

 

Me datë 20 nëntor 2013 Gjykata Themelore në Prishtinë lëshon Aktvendimin C.nr.1628/13 

me të cilin shpallet jokompetente në pikëpamje lëndore për të vendosur në këtë çështje 

juridike. Pas plotfuqishmërisë të këtij aktvendimi lënda t’i dërgohet Dhomës së Posaçme të 

Gjykatës Supreme të Kosovës.  

 

Me datë 16 shkurt 2016, AKP-ja në bazë të Urdhrit të DHPGJS ka dorëzuar mbrojtje me të 

cilën pohon se si përfaqësuese ligjore e të paditurës NSH ‘’Ekonomia e Pyjeve’’ i 

kundërshton të gjitha pretendimet e paditësit duke i konsideruar si të pabazuara. AKP-ja i 

propozon gjykatës që të pezullohet padia e paditësit kundër Zyrës Regjionale të Pylltarisë në 

Prishtinë, me qenë se NSH-ja e lartcekur është në procedurë të likuidimit që nga datat 

20/01/2011  ose të refuzohet padia si e pabazuar.  

 

Me datë 30 gusht 2016, Kolegji i Specializuar i DHPGJS-së lëshon Aktvendim C-II-14-0018 

me të cilin pezullon procedurën në këtë çështje juridike për arsye se Zyra Regjionale e 

Pylltarisë është në likuidim. Pezullimi do të mbetet në fuqi deri sa të nxjerrët një vendim 

tjetër gjyqësor për shfuqizimin e pezullimit. Arsyetimi ligjor i këtij aktvendimi është se 

paditësi ka parashtruar padi kundër NSH-së e cila është në likuidim. Në aktvendim theksohet 

se DHPGJS-ja ka pranuar njoftimin e AKP-së me të cilën ka njoftuar për hyrjen se NSH Zyra 

Regjionale e Pylltarisë në Prishtinë ka hyr në proces të likuidimi.  

 

Lidhur me këtë DHPGJS ka vendosur që procedura të pezullohet sipas nenit 10.1 të Shtojcës 

së Ligjit Nr. 04/L-034 mbi Agjencinë Kosovare të Privatizimit. Gjithashtu theksohet edhe 

neni 10.2 i Shtojcës së Ligjit mbi AKP-në i cili parasheh që ‘’Veprimet, procedurat apo aktet 

e tilla të pezulluara mund të vazhdojnë apo të jenë në fuqi vetëm me leje të Autoritetit të 

Likuidimit apo të Gjykatës. Këto veprime, procedura dhe akte përfshijnë mes tjerash çdo 

veprim, procedurë apo akt’’.  

 

Me datë 05 shtator 2018, ankuesi ka parashtruar ankesë kundër Aktvendimit C-II-14-0018 me 

të cilën kundërshton Aktvendimin e DHPGJS-së, C-II-14-0018 të datës 30 gusht 2016 për të 

gjitha bazat ankimore. Ankuesi thekson se neni 8 i Ligjit për DHPGJS-në shprehimisht 
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parasheh se: Në çdo procedurë gjyqtari i rastit, Kolegji i DHPGJS-së ka autoritetin që të 

urdhëroj çdo person të dorëzoj apo ofroj prova dëshmuese, dokumentar apo fizik apo të ofroj 

ndryshe informata përkatëse, nëse gjyqtari i rastit ose kolegji me arsye beson që provat apo 

informatat e kërkuara kanë rëndësi materiale apo relevante për gjykimin e një rasti apo lënde 

që është objekt i një procedure apo të ndonjë çështjeje që del gjatë asaj procedure. Në kuptim 

të nenit 42 të Rregullores së Punës së DHPGJS-së paditësi ka ofruar prova materiale rreth 

borxhit të mbetur për pagat e papaguara, Kolegji i Specializuar i DHPGJS-së në kundërshtim 

me këtë dispozitë ligjore fare nuk i çmuar ato.   

 

Me datë 27 nëntor 2018, AKP-ja ka parashtruar përgjigje në ankesë me të cilën konsideron se 

nga provat e prezantuara deri më tani nuk vërtetohet e drejta për pretendimet ankimore të 

ankuesit sepse ato pretendime nuk janë të bazuara në ligj, nuk mbështeten me prova dhe fakte 

bindëse.  

AKP-ja nëpërmjet një parashtrese të datës 21 mars 2011  njofton se ndaj NSH Ekonomia 

Pyjore ‘’Sharri’’në Prishtinë se nga data 20 janar 2011 ka hyrë në fuqi likuidimi i NSH-së.  

 

Arsyetimi ligjor  

 

 Ankesa është 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.  

 

Shkalla e -I-rë e DHPGJS-së kishte konstatuar se për faktin se kërkesa ishte kreditore të 

gjitha procedurat gjyqësore duhet ndërprerë për shkak se AKP-ja e ka njoftuar gjykatën se 

ndërmarrja e paditur ka hyrë në proces të likuidimit vullnetar.  

Kolegji i Apelit gjen se NSH ‘’Ekonomia e Pyjeve’’ Prishtinë  kishte nisë procedurat e 

likuidimit vullnetar më 23 maj 2013, dhe vendimi kishte hyrë në fuqi më 20/01/2011. 

Kërkesëpadia ishte iniciuar më 30 janar 2003 dhe lënda ishte trajtuar  nga Gjykata Komunale, 

Prishtinë derisa në vitin 2013 për shkak të shpalljes së jokompetencës nga Gjykata Komunale 

në Prishtinë  lënda është dërguar në Dhomën e Posaçme të Gjykatës Supreme të Republikës 

së  Kosovës.  
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Kolegji i Apelit konstaton se për shkak të këtyre vonesave të mëdha  në gjykimin e kësaj 

çështje, paditësi kishte krijuar pritshmërinë e saja legjitime, se lënda e tij do të vendoset nga 

gjykata, sepse padia ishte parashtruar shumë vite para se të fillonte likuidimi vullnetar i NSH-

së. Për këtë arsye, vendimi i vonuar i Shkallës së -I-rë të DHPGJS-së për pezullim të kësaj 

kërkese në vitin 2016, pa pasur një informacion të saktë se a kanë përfunduar të gjitha 

procedurat e likuidimit të kësaj NSH-je dhe pa vërtetuar nëse  tek Autoriteti i likuidimit 

paditësi ishte drejtuar për kërkesën e tij, ishte veprim i gabuar, sepse pezullimi i lëndës e lë 

paditësin për kohë të pacaktuar pa një zgjidhje gjyqësore të kësaj kërkese.  

Sipas të dhënave nga zyra e regjistrit paditësi  ka lende aktive në DHPGJS nr. C-IV-17-0012 

si pasojë e  një Vendimi të lëshuar nga AL por me një kërkesë tjetër . 

Për këto arsye, ankesa e paditësit aprovohet si e bazuar dhe rrjedhimisht anulohet  aktvendimi 

i ankimuar si jo i drejtë dhe i bazuar në ligj, hiqet pezullimi i vendosur me aktvendimin e 

ankimuar, ndërsa lënda dërgohet për gjykim në Shkallë të -I-rë të DHPGJS-së. 

 

Nga se u tha më sipër në bazë të nenit 9.10 të LDHP është vendosur si në dispozitiv. 

 

Taksat gjyqësore: 

 

Gjykata nuk lëshon taksa kur procedura pezullohet.  

 

 

Lëshuar nga Kolegji i Apelit i DHPGJS-së me datë 25 nëntor  2021.  

 

 

Ilmi Bajrami,  Gjyqtar Kryesues ______________ 
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