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REPUBLIKA E KOSOVËS / REPUBLIKA KOSOVA 

 
AC-I-20-0179-A0001 

Në çështjen juridike të: 

F G  Prizren.  

Paditësi 

Kundër:                                           

Agjencisë Kosovare të Privatizimit (AKP), Rr. “Agim Ramadani” nr. 23, Prishtinë. 

E paditura/ankuesja    

 

 

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

me Agjencinë Kosovare të Privatizimit (DHPGJSK), i përbërë nga Ilmi Bajrami gjyqtar 

kryesues,  Sabri Halili dhe Mr.sc Sahit Sylejmani gjyqtarë, duke vendosur lidhur me ankesën e 

të paditurit e parashtruar kundër Aktvendimi i Shkallës së parë të DHPGJSK-së C-IV.-13-1400 

të datës 04 qershor 2020, pas seancës vendimmarrëse të mbajtur më 14 maj 2021, lëshon 

këtë: 

 

A K T V E N D I M 

 

1. Ankesa e AKP-së është e bazuar. 

2. Anulohet Aktvendimi i Shkallës së parë të DHPGJSK-së C-IV.-13-1400, i datës 04 

qershor 2020. 

3. Lënda dërgohet në rigjykim në Shkallë të parë të DHPGJSK-së. 

4. Nuk caktohen taksa gjyqësore për këtë procedurë ankimore. 

 

Rrethanat faktike dhe procedurale: 

Më 30 korrik 2013 paditësi kishte parashtruar kërkesë për rishqyrtimin e Vendimit të Autoritetit 

të Likuidimit të NSH-së “R S”, e administruar nga AKP(AL i AKP-së) PRZ017-0022 të datës 18 

korrik 2013. Me këtë vendim ishte refuzuar si e pa vlefshme kërkesa e paditësit për 
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kompensimin e faturave të pa paguara në shumën prej 99.630.000.000 dinarë. Sipas 

paditësit/ankuesit, ky vendim  është i pa drejtë, sepse paditësi që në vitin 1998 ka parashtruar 

padi në gjykatë C.nr. 898/95 dt. 08 tetor 2998. 

Me Aktvendimin C.nr.898/95 të datës 29 prill 2003, gjykata e ka ndërprerë procedurën bazuar 

në dispozitat e Rregullores nr.22/12 të datës 13 qershor 2002. 

Më 20 maj 2003 paditësi ka parashtruar një kërkesë në gjykatë me propozimin për vazhdimin 

e procedurës, për këto arsye si më lartë, ankuesi pretendon se gjykata ka vërtetuar në mënyrë 

të gabuar gjendjen faktike, duke mos i marrë për bazë këto fakte të cekura më lartë. 

 

Më 04 qershor 2020 Shkalla e parë e DHPGJSK-së kishte marrë Aktvendimin C-IV.-13-1400 

me të cilin kërkesa ishte aprovuar si e bazuar, ishte shfuqizuar Vendimi i ankimuar i AL të 

AKP-së dhe çështja ishte dërguar tek AL i AKP-së për rishqyrtim të kësaj kërkese kreditore. 

Shkalla e parë nuk është pajtuar me konstatimin e AL të AKP-së se kërkesa kreditore ishte 

parashkruar. Shkalla e parë ka arsyetuar se, sipas nenit 388 të LMD-së, parashkrimi ndërpritet 

me parashtrimin e padisë dhe çdo veprim të kreditorit të ndërmarrë ndaj debitorit pranë 

gjykatës apo ndonjë organi kompetent, me qëllim të vëretimit, sigurimit apo realizimit të 

kërkesës. Nga provat e administruara, është e qartë se paditësi kishte parashtruar padi në 

Gjykatën Komunale të Prizrenit më 27 nëntor 1995, e këto dëshmi ishin parashttruar pranë 

AKM-së. Raporti kreditor-debitor ishte krijuar më 14 shtator 1993, ndërsa kërkesa kreditore 

ishte parashtruar në gjykatë më 27 nëntor 1995, që do të thotë bBrendaperiudhës tre vjeçare. 

Më tej në arsyetim thuhet se, në procedurën e rishqyrtimit të kërkesës kreditore, AL i AKP-së 

duhet të marrë parasysh arsyet e lartëcekura, duke shqyrtuar kërkesën në bazë të provave 

dhe fakteve të parashtruara dhe si administrator e NSH-së të vërtetoj kërkesën kreditore në 

bazë të dhënave zyrtare të NSH-së.  

 

Më 19 qershor 2020 kundër këtij aktvendimi ankesë ka parashtruar AKP. AKP pretendon se 

aktvendimi i kundërshtuar nuk është në përputhje me nenin 9.4.2 të Ligjit të DHPGJSK-së. 

Shkalla e parë me këtë aktvendim nuk ka prezantuar gjetje faktike që janë thelbësore në lidhje 

me trajtimin e çështjes, sepse nuk ka bërë ndërlidhje të padinë për të cilën thuhet se e ka 

ndërprerë parashkrimin, duke thënë vetëm shprehimisht se ekziston diku e deponuar një padi 

në vitin 1995. Sidoqoftë, padia të cilën parashshtruese pretendon se e ka parashtruar më 08 

tetor 1998 nuk ka qenë kërkesë në likuidim dhe si e tillë ajo është parashkruar më 14 shtator 

1996. Për AKP-në kjo padi e përmendur nga gjykata, por që nuk është paraqitur asnjëherë 

pranë AL të AKP-së, mbetet fiktive. 
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Pretendimet e parashtruesit lidhen me faturën e datës 14 shtator 1993 që ka të bëjë me 

funizim me blloqe tullash, por që nuk ndërmarrë asnjë veprim juridik në NSH Brenda 3 vitesh. 

Neni 36.2 i Shtojcës së Ligjit mbi AKP-në dhe neni 374 i Ligjit mbi Marrdhëniet e Detyrimeve i 

vitit 1978(LMD) përcakton afatin 3 vjeçar të parashkrimit të kërkesave që kanë të bëjnë me 

mallra dhe shërbime nga koha kur NSH nuk i ka përmbshur obligimet. 

Duke pasur parasysh se, aktvednimi i kundërshtuar është në kundërshtim me nenin 9.4.2 të 

LDHPGJSK-së, duke marrë parasysh se Shkalla e parë ka vendosur mbi gjetje të gabuara 

faktike dhe duke pasur parasysh se procedura në fjalë nuk ka object material, AKP propozon 

që të aprovohet ankesa, të shfuqizohet aktvendimi mi ankimuat, të gjykoj rastin mbi themelin e 

saj dhe të vërtetoj venimin e AL të AKP-së. 

 

Më 18 mars 2021 kjo ankesë i është dërguar paditësit për përgjigje. Edhe pse urdhëri është 

pranuar nga paditësit më 18 mars 2021, ai nuk ka dërguar asnjë përgjigje në këtë ankesë të 

AKP-së. 

 

Arsyetimi i 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 parë e DHPGJSK-së e kishte aprovuar kërkesën e paditësit, e kishte anuluar 

vendimin e kundërshtuar të AL të AKP-së dhe e kishte dërguar kërkesën në rishqyrtim tek AL i 

AKP-së. Shkalla e parë nuk është pajtuar me konstatimin e AL të AKP-së se kërkesa kreditore 

ishte parashkruar. Sipas nenit 388 të LMD-së, parashkrimi ndërpritet me parashtrimin e padisë 

dhe çdo veprim të kreditorit të ndërmarrë ndaj debitorit pranë gjykatës apo ndonjë organi 

kompetent, me qëllim të vëretimit, sigurimit apo realizimit të kërkesës. Nga provat e 

administruara, është e qartë se paditësi kishte parashtruar padi në Gjykatën Komunale të 

Prizrenit më 27 nëntor 1995, e këto dëshmi ishin parashttruar pranë AKM-së. Raporti kreditor-

debitor ishte krijuar më 14 shtator 1993, ndërsa kërkesa kreditore ishte parashtruar në gjykatë 

më 27 nëntor 1995, që do të thotë bBrendaperiudhës tre vjeçare. 
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Në ankesën ndaj këtij aktvendimi AKP pretendon se aktvendimi i kundërshtuar nuk është në 

përputhje me nenin 9.4.2 të Ligjit të DHPGJSK-së. Shkalla e parë me këtë aktvendim nuk ka 

prezantuar gjetje faktike që janë thelbësore në lidhje me trajtimin e çështjes.  

Duke pasur parasysh se,aktvednimi i kundërshtuar është në kundërshtim me nenin 9.4.2 të 

LDHPGJSK-së, duke marrë parasysh se Shkalla e parë ka vendosur mbi gjetje të gabuara 

faktike dhe duke pasur parasysh se procedura në fjalë nuk ka objekt material, AKP propozon 

që të aprovohet ankesa, të shfuqizohet aktvendimi mi ankimuat, të gjykoj rastin mbi themelin e 

saj dhe të vërtetoj venimin e AL të AKP-së 

 

Kolegji i Apelit pasi që shqyrtoi pretendimet ankimore të paditësit, aktvendimin e ankimuar dhe 

provat tjera në shkresat e lëndës gjeti se ankesa e AKP-së është e bazuar. 

Kolegji i Apelit gjeti se aktvendimi i ankimuar nuk ka mbështetje ligjore për ta dërguar në 

rishqyrtim tek AL i AKP-së. Edhe pse në aktvendimin e ankimuar është përmendur se në bazë 

të nenit 74 paragrafi 4 të LDHPGJSK-së është vendosur si në dispozitiv, kjo nuk është 

arsyetuar në mënyrë të duhur. 

Nuk është arsyetuar se në bazë të cilës dispozitë mund të kthehet në rishqyrtim tek AL i AKP-

së një kërkesë kreditore dhe në cilat kushte. Dispozita e lartë cituar e ennit 74.4 theksojnë se, 

“gjyqtari i vetëm apo kolegji mund të nxjerr një aktgjykim për vërtetimin, shfuqizimin dhe 

ndryshimin e vendimit të AL ë AKP-së”. Pra, askund nuk mund të gjendet një formulim që 

dërgon në një zgjidhje çfarë e kemi në këtë rast specifik, që do të thotë kthimin e një kërkese 

te AL i AKP-së për rishqyrtim. Shkalla e parë ka mundur që ta vërtetoj, ta shfuqizoj dhe 

ndryshoj vendimin e AL të AKP-së, por jo ta kthej në shqyrtim tek AL i AKP-së. 

Kjo çasje e shkallës së parë nuk është e qëndrueshme dhe e bazuar sepse është në 

kundërshtim edhe me praktikën e deritashme të Kolegjit të Apelit në rastin AC-I.-13-

0233(Përmbledhje e Jurisprudencës të DHPGJSK-së- Vëllimi 1 2016). Kolegji i Apelit ka 

konsideruar se neni 74.4 i Shtojcës së LDHPGJSK-së përmban një listë shteruese të 

veprimeve dhe nuk lejon ta dëroj lëndën prapa tek AL i AKP-së për rishqyrtim. Gjykata duhet 

të vendos vetë mbi meritat e ankesës dhe të vendos lidhur me kërkesën në fjalë. 

Shkalla e parë e DHPGJSK-së kishte udhëzuar AL të AKP-së se, “në procedurën e rishqyrtimit 

duhet të marrë në konsideratë arsyet e lartëcekura. Të shqyrtoj kërkesën kreditore në bazë të 

provave dhe fakteve të parashtruara dhe të vërtetoj kërkesën kreditore në bazë të të dhënave 

zyrtare”.  

Kjo çasje e shkallës së parë mund të shihet edhe si paragjykim i zgjidhjes së kësaj kërkese 

për faktin se AL i AKP-së ka vendosur në bazë të provave dhe fakteve të parashtruara edhe 
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kur e kishte marrë vendimin e kundërshtuar dhe nuk mund gjykata t’a udhëzoj se si të vendos, 

sepse gjykata i ka mekanizmat e vetë për ta rishikuar një vendim administrativ, çfarëdo qoftë 

ai.  

 

Në këtë çështje specifike Shkalla e parë ka mundur që të vendos në merita duke u bazuar në 

provat dhe faktet e parashtruara, e jo për të njëjtën çështje që ka mundur të vendos, të kërkoj 

nga AL i AKP-së një veprim të tillë. 

 

Për arsyet e dhëna si më lartë, aktvendimi i ankimuar anulohet dhe lënda kthehet në rigjykim 

tek shkalla e parë e DHPGJSK-së. Shkalla e parë duhet të gjykoj këtë rast në meritat e saj, 

duke u bazuar në provat dhe faktete që gjenden në shkresat e lëndës. 

 

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

 

Taksat gjyqësore 

 

Pasi që e paditura/ankuesja në emër të ankesës së parashtruar tashmë ka paguar taksën 

gjyqësore, ajo nuk ngarkohet me taksë gjyqësore shtesë.  

 

Vendosur nga Kolegji i Apelit i DHPGJS-së, më 14 maj 2021. 

 

Ilmi Bajrami, Gjyqtar kryesues  ____________________ 
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