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C-IV-16-0365 

                                                                                                                                                                                                                                      
                    Paditësi: 

 

Lj. D,  Nish,  R. e Serbisë, të cilën me autorizim e përfaqëson I. V. K av. nga Prishtina.  

 

kundër 

E paditura: 

 

Ndërmarrja Shoqërore Q “P”, në Prishtinë me të cilën ka administruar Agjencia Kosovare e 

Privatizimit, rr. “Agim Ramadani”, Nr. 23, Prishtinë. 

 

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

të Privatizimit, gjyqtarja Manushe Karaçi, më 28 gusht 2020, lëshon këtë: 

 

A K T V E N D I M 

 

1. Dhoma e Posaçme e Gjykatës Supreme nuk ka juridiksion mbi këtë lëndë.  

 

2. Lënda i dërgohet në kompetencë Gjykatës Themelore në Prishtinë. 

 

Rrethanat faktike dhe procedurale 

 

Më 12 gusht 2016, paditësi përmes të autorizuarit të tij Ivan V. Kostić av. ka dorëzuar në 

Dhomën e Posaçme të Gjykatës Supreme Ankesë për shfuqizimin e vendimit PRN067-0090 të 

datës 07 korrik 2016, të Autoritetit të Likuidimit (AL) në AKP, dhe lëndën ta kthej në rivendosje 

tek  e paditura. Pretendimet e ankuesit kanë të bëjnë për kompensimin e pagave të papaguara për 

periudhën 01 korrik 1999 deri me 28 prill 2016 në vlerë  prej 90.000,00 euro, nga NSH Q “P”, 

për të cilën me vendimin PRN067-0090 të datës 07 korrik 2016, Autoritetit i Likuidimit i ka 

refuzuar si të pavlefshme. 

Në ankesën e tij ankuesi ka shprehur pretendimet me arsyetimet e përshkruara, për të cilën ka 

gjykata ndërmarrë veprime procedurale. 

 

REPUBLIKA E KOSOVËS 
REPUBLIKA KOSOVA – REPUBLIC OF KOSOVO 

GJYKATA SUPREME E KOSOVËS 
VRHOVNI SUD KOSOVA – SUPREME COURT OF KOSOVO 
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Më 02 shtator 2016, AKP-ja dorëzoi në Dhomën e Posaçme mbrojtjen e saj ndaj ankesës së 

parashtruar kundër vendimit të PRN067-0090 të datës 07 korrik 2016 të AL lidhur me NSH Q 

“P”. Përmes mbrojtjes AKP-ja kërkon nga Gjykata që të refuzojë ankesën e ankuesit si të 

papranueshme dhe/ose të pabazuar, dhe të vërtetojë vendimin e Autoritetit të Likuidimit.  

 

Në veprimet e mëtejme procedurale gjykata i ka adresuar të autorizuarit të paditësit vërejtjen për 

pagesën e taksës gjyqësore, por që i njëjti nuk i është përgjigjur.  

 

Për detaje tjera referimi bëhet tek dosja e lëndës.  

  

Në shqyrtimin e mëtejmë të lëndës sipas detyrës zyrtare gjykata gjenë se kjo çështje juridike tani 

e tutje nuk është në kompetencë lëndore të kësaj gjykate, meqë statusi juridik i palës së paditur 

ka ndryshuar lidhur me tani ish NSH Q “P”. 

 

Arsyetimi ligjor: 

 

Vendimi lëshohet pa mbajtur seancë dëgjimore sepse faktet dhe provat e deponuara në lëndë janë 

mjaft të çarta, andaj gjyqtari individual nuk pret që në seancë të ketë më tepër informacione dhe 

argumente në kuptim të nenit 72 paragrafi 11 të Ligjit të DHPGJSK (Nr. 06 L-086). 

 

Pas vlerësimit të të gjithave provave të deponuara në lëndë Gjykata konstatoi si në vijim se:  

 

Dhoma e Posaçme nuk ka juridiksion lëndor për të vendosur lidhur me këtë çështje juridike.  

 

Lënda duhet të dërgohet tek Gjykata Themelore në Prishtinë si gjykatë kompetente lëndore për 

shqyrtimin e kësaj çështje juridike. 

 

Gjykata konstaton se me Vendimin e Qeverisë së Republikës së Kosovës nr. 07/21 të datës 22 

dhjetor 2017 dhe me Vendimin e Kuvendit të Republikës së Kosovës nr. 06-V-080 të datës 15 

mars 2018 është vendosur që AKP-së t’i hiqen kompetencat ligjore ndaj  Ndërmarrjes Shoqërore 

Qendra Shoqërore, Sportive, Kulturore dhe Ekonomike “P”, në Prishtinë. Si rrjedhojë, kjo 

ndërmarrje dhe asetet e saj të regjistrohen si Ndërmarrje Publike Lokale.  

 

Gjykata gjithashtu ka gjetur se nga data 11 shtator 2018, është ndërruar Statusi juridik i kësaj 

Ndërmarrje Shoqërore, në Ndërmarrje Publike Lokale “P” SH.A.. 

 

Në vështrim të rrethanave faktike, Dhoma e Posaçme nuk është kompetente që më tutje për të 

proceduar dhe vendosur lidhur me këtë çështje juridike.  

 



3 

 

Neni 5, paragrafi 1, nën paragrafi 1.5 i Ligjit nr. 06/L-086 për Dhomën e Posaçme përcakton 

juridiksionin ekskluziv. 

 

Duke pasur parasysh se kjo Ndërmarrje Shoqërore në bazë të vendimeve të lartcekura është 

shndërruar në Ndërmarrje Publike Lokale, tani nuk mund të jetë as palë e paditur në Dhomën e 

Posaçme.  

 

Neni 6.2 i Ligjit nr. 06/L-086 për Dhomën e Posaçme përcakton se kush mund të jetë palë e 

paditur në procedurat para Dhomës së Posaçme.  

 

Andaj, u vendos si në dispozitiv të këtij Aktvendimi. 

 

Këshillë Juridike: 

 

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

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

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

 

 

 

 Gjyqtarja   

 Manushe Karaçi 

  

  

 


