
ASC-10-0039-A0001 

Në procesin gjyqësor të,  

Agjencia Kosovare e Mirëbesimit(AKM), në emër të NSH përfaqësuar nga UNMIK-u 
TSS, Zona Industriale, Prishtinë.  

Paditësi/ankuesi 
 
Kundër 
Administrata Tatimore e Kosovës (ATK) 

I padituri 
 
Agjencia Kosovare e Privatizimit (AKP), Rr. “Agim Ramadani” nr. 23 Prishtinë. 
 

Ankuesi 
 

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 Sabri Halili 

gjyqtar kryesues, Mr.sc Sahit Sylejmani dhe Diellza Hoxha gjyqtarë, duke vendosur 

lidhur me ankesat e AKP-së dhe AKM-së kundër Aktgjykimit të Dhomës së Posacme të 

Gjykatës Supreme të Kosovës SCC-07-0348, të datës 15 shkurt  2010, pas seancës 

vendimmarrëse të mbajtur më 15 gusht 2019, lëshon këtë: 

 
 

A K T GJ Y K I M 
 
1. Ankesa e AKP-së refuzohet si e pabazuar. 

2. Ankesa e AKM-së hedhet poshtë si e papranueshme. 

3. Vërtetohet Aktgjykimi i Dhomës së Posacme të Gjykatës Supreme të Kosovës 

SCC-07-0348, i datës 15 shkurt  2010. 

4. Nuk caktohen taksa gjyqësore për këtë procedurë ankimore. 

 
Rrethanat faktike dhe procedurale: 

 

REPUBLIKA E KOSOVËS 

REPUBLIKA KOSOVA – REPUBLIC OF KOSOVO 

GJYKATA SUPREME E KOSOVËS 

VRHOVNI SUD KOSOVA – SUPREME COURT OF KOSOVO 



Më 11 prill 2007, ATK-ja kishte dhënë një njoftim paraprak për konfiskimin e NSH-së dhe 

më 4 prill 2007,  llogaria bankare e saj u bllokua, ndërsa më 22 qershor 2007, ATK-ja 

lëshoi njoftimin për konfiskim dhe konfiskoi 7 objekte dhe 2 depo. 

 

Më 5 shtator 2007, ATK-ja kishte shpallur shitjen e pasurive të konfiskuara përmes një 

ankandi i cili ishte vendosur të zhvillohej më 17 shtator 2007. ATK-ja gjithashtu iu 

përgjigj letrës së Komisionit të Likuidimit të Agjencisë Kosovare të Mirëbesimit (KL i 

AKM-së) duke shprehur se ATK-ja ka të drejtë të vazhdojë me shitjen në pajtim me 

nenin 28.5 të Ligjit për Administratën Tatimore dhe Procedurat.  

 

Më 14 shtator 2007, (KL i AKM-së) për NSH-në në likuidim, ushtroi padi dhe kërkesë për 

ndalim të përkohshëm pranë Dhomës së Posaçme ku kërkonte “zbatimin e Moratoriumit 

siç parashihet në nenin 5.1 të Rregullores së UNMIK-ut 2005/48” dhe kërkoi “t’ia ndalojë 

ATK-së shitjen e pasurive të NSH-së “Gërmia” në ankand publik më 17 shtator 2007.” 

Në padi thuhej se Administrata Tatimore e Kosovës (ATK-ja) konfiskoi pasuritë e NSH-

së për detyrimet tatimore të papaguara të pretenduara dhe këto pasuri i ka shpallur për 

shitje. Paditësi pohoi se veprimet e ATK-së janë shkelje e ligjit, sepse veprimet e ATK-së 

janë në kundërshtim me Moratoriumin kundër të gjitha veprimeve që synojnë zbatimin e 

padisë nga kreditori. 

Paditësi shpjegoi se, më 25 korrik 2007 në pajtim me nenin 9.2 të Rregullores së AKM-

së, Drejtori Menaxhues i AKM-së lëshoi njoftimin për likuidim si dhe emëroi anëtarët e 

parë të Komisionit të Likuidimit të NSH-së. Njoftimi për likuidim për herë të parë u 

publikua më 17 gusht 2007, në pajtim me nenin 13.1 të Urdhëresës Administrative (UA) 

të UNMIK-ut 2007/1, dhe njoftimi i likuidimit ka efektin e Moratoriumit. 

 

Më 14 shtator 2007 kërkesa e AKM-së për të lëshuar ndalim të përkohshëm që t’ia 

ndalojë ATK-së shitjen e pasurive të konfiskuara të NSH-së, u miratua nga Dhoma e 

Posaçme me kusht që në gjykatë të parashtrohet marrëveshje bankare në shumë prej 

1,500 Euro për të dëmshpërblyer ATK-në për çfarëdo dëmi në qoftë se padia nuk 

vërtetohet. AKM-ja ka respektuar vendimin.   

Në seancën dëgjimore pranë Dhomës së Posacme, AKM pohoi se kishte të drejtë të 

administrojë NSH-në dhe se ka zgjedhur të vë në likuidim NSH-në për të mbrojtur 

pasuritë e saja në interes të të gjithë kreditorëve dhe pronarëve të NSH-së. Duke pohuar 

se moratoriumi i cili hyri në fuqi më 11 shtator 2007 kishte ndikimin që të pezullojë të 



gjitha veprimet dhe mes tyre veprimin e përmbushjes së arkëtimit, kthimit apo detyrimit 

të deklarimit për tatime, përfundoi se nëse ATK-ja ka të drejtën të shesë pasuritë e 

konfiskuara para kësaj date, pas saj nuk do të mund të bënte një gjë të tillë më. Në bazë 

të kësaj, ATK-ja nuk i kishte as në pronësi e as në posedim pasuritë e konfiskuara por 

kishte vetëm pengun në to që ia lejonte asaj të shiste këto pasuri përderisa moratoriumi 

nuk ishte në fuqi. 

Agjencia Kosovare e Privatizimit (AKP) i mbështeti plotësisht deklaratat e AKM-së. AKP-

ja bëri të ditur se likuidimi i NSH-së në fakt kishte filluar. Ajo shtoi se në bazë të nenit 27 

të Ligjit 03/L/071, ATK-ja nuk kishte më të drejtë të konfiskonte ndonjë pronë të NSH-së 

deri më 31 dhjetor 2010 dhe e kontestoi shumën e borxhit që do të përcaktohej nga 

ekspertët e Komisionit të Likuidimit. 

 

Më 15 shkurt 2010, Dhoma e Posaçme kishte marrë Aktgjykimin SCC-07-0348 me të 

cilin:  

1. E drejta për të përfaqësuar NSH-në në këtë lëndë i mbetet Agjencisë 

Kosovare të Mirëbesimit (përfaqësuar nga UNMIK-u). Dhoma e Posaçme e 

pranon interesin ligjor të Agjencisë Kosovare të Privatizimit si 

administruese de facto e NSH-së. 

2. Vërtetohet se Agjencia Kosovare e Mirëbesimit ka të drejtën të administrojë 

NSH-në, duke përfshirë ato pasuri që janë të përfshira në padi në bazë të 

nenit 9 të Rregullores së UNMIK-ut 2005/18. 

3. Padia e Agjencisë Kosovare të Mirëbesimit që kërkon t’ia ndalojë 

Administratës Tatimore të Kosovës shitjen apo ndryshimin i titullit të 

pronësisë së ndonjë prej pasurive të NSH-së, derisa ajo është në likuidim, 

refuzohet si e pabazuar. 

4. Padia e Agjencisë Kosovare të Mirëbesimit me të cilën kërkohet anulimi i 

Njoftimit të Konfiskimit i datës 22 qershor 2007 si materialisht i paplotë 

refuzohet si e papranueshme. 

5. Marrëveshja bankare që siguron ndalimin e përkohshëm të lëshuar më 14 

shtator 2007 në shumën prej 1,500 euro të ushtruar nga Agjencia Kosovare 

e Mirëbesimit do ti jepen ATK-së brenda tridhjetë (30) ditëve duke filluar 

nga data kur aktgjykimi të bëhet përfundimtar.  

6. Shpenzimet e procedurave që arrijnë shumën 1000 Euro do të barten nga 

Agjencia Kosovare e Mirëbesimit. 



Sipas arsyetimit të dhënë me këtë aktgjykim, përfaqësimi ligjor i paditësit është një 

çështje procedurale që duhet të sqarohet. Padi e ndryshuar është ushtruar nga AKM-ja 

në emër të NSH-së në likuidim. Për shkak të pezullimit të aktiviteteve të AKM-së dhe në 

bazë të Vendimit Ekzekutiv të UNMIK-ut 2008/34 të datës 29 korrik 2008, Dhoma e 

Posaçme ndërpreu procedurat gjyqësore më 21 korrik 2008, ndërsa pezullimi u hoq me 

vendimin e datës 6 prill 2009, pastaj AKP-ja u ftua në seancën dëgjimore të radhës. 

Dhoma e Posaçme tregon se AKM-ja dhe AKP-ja pajtohen për vetë padinë. 

Në anën tjetër, askush nuk e mohon ekzistimin de facto të AKP-së dhe po ashtu askush 

nuk po e kundërshton faktin se AKP-ja de facto ka marrë administrimin e NSH-ve dhe se 

në këtë rast të NSH-së.  

Vetë konfiskimi apo vënia e taksës siç parashihet me nenin 28 të Ligjit nr. 2004/48 mbi 

Administratën dhe Procedurat Tatimore nuk ndikon në pronësi; vetëm ia ndalon pronarit 

shitjen e pronës së konfiskuar dhe i jep ATK-së të drejtën për të shitur në ankand publik 

pronën e konfiskuar në bazë të nenit 30 të ligjit të lartpërmendur. Pronësia në këtë rast 

të veçantë mund të kishte ndryshuar vetëm si rezultat i ankandit të suksesshëm publik të 

bërë nga ATK-ja.  

Pasi që NSH nuk kishte paguar tatimet brenda 10 ditëve pas dërgimit të njoftimit të 

vlerësimit dhe pasi që ankesat e saj ishin refuzuar, u vendos një barrë në favor të ATK-

së në të gjitha pronat që i takojnë NSH-së, në bazë të neneve 27 dhe 28 të Ligjit mbi 

Administratën dhe Procedurat Tatimore. Vënia e tatimit mbi pronën u morr po ashtu nga 

ATK-ja përmes dërgimit të njoftimit të konfiskimit. 

Pastaj, Dhoma e Posaçme duhet të vendosë nëse padia e siguruar e ATK-së dhe e 

drejta e saj për të shitur pasuritë e konfiskuara ishin pezulluar me vendosjen e NSH-së 

në likuidim. 

Nisja e procedurës së likuidimit thjeshtë lehtëson apo i jep një formë mënyrës së 

veçantë të disponimit në një fazë të mëvonshme. Në likuidimin e një NSH-je 

pronari/administruesi vendos për mbarimin e një ndërmarrjeje (që përfshin shitjen e 

pasurive të ndërmarrjes) dhe të gjitha kompetencat menaxhuese i kalohen një komisioni 

të pavarur të likuidimit. Si rrjedhim pronari nuk ka më autoritet menaxhues mbi pronën. 

AKM-ja konsideron se nga data 11 shtator 2007, ATK-ja nuk kishte më të drejtë të shesë 

pasuritë e konfiskuara. Ajo e bazoi argumentin e saj në dispozitat e nenit 5.1 të 

Rregullores së UNMIK-ut 2005/48.  

Dhoma e Posaçme vëren se është një kundërshtim, në njërën anë ndërmjet dispozitave 

të lartpërmendura të Ligjit Nr. 2004/48 mbi Administratën dhe Procedurat Tatimore në 



lidhje, bashkë me nenin 9 të Rregullores së UNMIK-ut 2005/18 lidhur me likuidimet 

vullnetare të ndërmarrjeve dhe nenin 39 të Rregullores së UNMIK-ut Nr. 2001/6 dhe në 

anën tjetër, nenit 13.1 të Urdhëresës Administrative 2007/1.  

Gjithashtu, Dhoma e Posaçme vëren se vetëm një moratorium i vendosur nga Gjykata 

ka ndikimin që të ngrijë të gjitha borxhet e një ndërmarrjeje; të mbajë detyrimin e ndonjë 

padie në mënyrë që ndërmarrjes t’i japë mundësinë që të vazhdojë aktivitetet e saj; dhe 

të mbrojë vendet e punës së punëtorëve të saj.  

Dhoma e Posaçme thekson se neni 13.1 i UA-së të UNMIK-ut 2007/1 nuk mund të 

zbatohet në faktet e kësaj lënde pasi që një urdhëresë administrative nuk mund të 

ndryshojë dispozitat themelore të një rregulloreje e cila është e një rangu më të lartë në 

hierarkinë e ligjeve; dhe se ATK-ja ka të drejtë të shesë pasuritë e konfiskuara në pajtim 

me Ligjin e Administratës dhe Procedurave Tatimore në lidhje me Rregulloren e UNMIK-

ut nr. 2005/18 dhe nenin 39 të Rregullores së UNMIK-ut Nr. 2001/6. ATK-ja do të 

konsiderohet si palë e siguruar sa i përket nenit 39.4 të Rreg. së UNMIK-ut nr. 2001/6 

me kusht që vendimi për vlerësimin tatimor të finalizohet dhe të bëhet i zbatueshëm.  

Në bazë të nenit 28.2 (a) dhe 28.3 të UA-së së UNMIK-ut Nr. 2008/6 dhe në bazë të 

nenit 16 të Ligjit mbi Procedurën Kontestimore (Gazeta Zyrtare e RSFJ-së 4/77, 36/80, 

69/82) padia më të cilën kërkohet anulimi i njoftimit të konfiskimit duhet të refuzohet mbi 

baza të papranueshmërisë pasi që Dhoma e Posaçme e Gjykatës Supreme të Kosovës 

për çështje që lidhen me AKM-në nuk është gjykata kompetente për të rishikuar 

vlerësimin tatimor të ATK-së në njoftimin e saj të konfiskimit. 

 

Më 25 tetor 2010 AKP kishte parashtruar ankesë kundër këtij aktgjykimi. AKP fillimisht 

nuk është pajtuar me vlerësimin e gjykatës për përfaqësimin e NSH-ve, sepse i vetmi 

autoritet ligjor për përfaqësim të ndërmarrjet në pronësi shoqërore është AKP si 

suksesore ligjore e AKM-së. Padia kishte mbështetje të plotë ligjore dhe gjykata duhej ta 

aprovonte atë si të bazuar. Sipas AKP-së, konform nenit 5.1 të Rregullores së UNMIK-ut 

2005/48, nga dita e vendimit për moratorium, të gjitha veprimet, procedurat apo aktet e 

cdo lloj që synojnë zbatimin apo përmbushjen e ndonjë kërkese ndaj ndërmarrjes në 

fjalë, apo pasurisë së saj, do të pezullohen dhe do të vazhdojnë vetëm me lejen e 

gjykatës. Meqenëse kjo rregullore është leg specialis sa i përket cështjeve të likuidimit të 

ndërmarrjeve shoqërore, pasi që gjykata nuk e ka respektuar këtë parim, konsiderojmë 

se është bërë shkelje esenciale e ligjit material.  Sipas AKP-së, ATK ka konfiskuar mbi 

dhjetë asete të ndërmarrjes që gjenden në Prishtinë dhe se vlera e aseteve të 



konfikuara është shumëfish më e lartë se sa vlera e caktuar tatimore dhe kjo është në 

kundërshtim me nenin 31.1 të Ligjit mbi ATK-në me të cilin është përcaktuar se, “vetëm 

pasuria e cila është e nevojshme dhe e mjaftueshme për të plotësuar detyrimet aktuale 

tatimore të tatimpaguesit, mund t’i nënshtrohen vendimit të marrjes në detyrim”. 

 

Më 18 prill 2011, ATK kishte dërguar përgjigjen e saj në ankesa, duke i kundërshtuar të 

gjitha pretendimet ankimore të AKP-së dhe të ndërhyrësit si të pabazuara. Rrjedhimisht, 

ATK propozon që të refuzohen ankesat dhe të vërtetohet aktgjykimi i ankimuar si i drejtë 

dhe i bazuar në ligj. 

 

Më 22 maj 2018 Kolegji i Apelit përmes një urdhëri ka kërkuar nga AKP që të deklarohet 

edhe një herë lidhur me ankesën kundër këtij aktgjykimi. Në përgjigjen e saj AKP mbetet 

në pretendimet ankimore të ankesës iniciale dhe propozon që aktgjykimi i ankimuar të 

ndryshohet dhe të aprovohet padia e AKP-së.  

AKP thekson se sipas informatave të siguruara nga Zyra Regjionale e AKP-së në 

Prishtinë se këto lokale janë shitur nga AKP, por pasi që NSH ka pasur një numër të 

madh të aseteve, dhe emërtimet e aseteve në fjalë kanë qenë me emërtime të 

ndryshme nga ato që ATK i ka tenderuar në ankandin e datës 05 shtator 2007 dhe se ka 

pasur edhe asete të tjera nëpër zonat e cekura, ju informojmë se është e sigurtë që 

asetet në fjalë janë shitur. AKP ka bashkangjitur edhe një listë të aseteve të shitura nga 

AKP: 

-Shitorja nr.5 rr. “UCK”, e shitur në SHAL 19, data e nnëshkrimit të kontratës 18 tetor 

2013. 

-Shitorja nr.188 rr. “UCK”, e shitur në SHAL 19, data e nnëshkrimit të kontratës 21 tetor 

2013. 

- Shitorja nr.121 Dardani, e shitur në SHAL 10, data e nnëshkrimit të kontratës 14 mars 

2012. 

- Lokalet e përshkruara në ankand si: Lokali nr. 12, 13, 14, ndërsa të emëruar nga NSH-

ja si “ShK”, të shitura në SHAL 16 dt. E nënshkrimit më 29 maj 2013. 

- Shitorja nr.1 Lakrishte, e shitur në SHAL 7, data e nnëshkrimit të kontratës 11 tetor 

2011. 

- “G” Dardani, e shitur në SHAL 15 e nënshkruar kontrata më 15 tetor 2012. 

- „D G“ rr. E „H“, shitur në SHAL, dt. e nënshkrimit të kontratës më 21 shkurt 2012. 

   



Arsyetimi ligjor 

 

Ankesa është e pabazuar. 

Në bazë të nenit 9.9 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) dhe 

nenit 69.1 të këtij ligji, Kolegji i Apelit vendosi të mos mbajë pjesën gojore të procedurës. 

 

Kolegji i Apelit, duke u bazuar edhe në përgjgjen e AKP-së, konstaton se shumica e 

asteve të NSH- tashmë janë shitur. Edhe ATK tashmë me shitjen e disa aseteve në 

ankand publik i ka realizuar kërkesat e saj. AKP ka dhënë informacionin jo të sigurtë 

para Kolegjit të Apelit se, janë shitur pothuajse të gjitha asetet e kësaj ndërmarrjeje, 

andaj asnjëra palë duket të mos kenë interes juridik për këtë procedurë kontestimore. 

Përkundër kësaj gjendje faktike, AKP edhe në këtë fazë të procedurës mbetet pranë 

pretendimeve ankimore të ankesës iniciale dhe propozon që aktgjykimi i ankimuar të 

ndryshohet dhe të aprovohet padia e AKP-së. 

Sipas ankesës iniciale të AKP-së, ATK ka konfiskuar mbi dhjetë asete të ndërmarrjes që 

gjenden në Prishtinë dhe se, “vlera e aseteve të konfikuara është shumëfish më e lartë 

se sa vlera e caktuar tatimore”. Kjo sipas AKP-së është në kundërshtim me nenin 31.1 

të Ligjit mbi ATK-në me të cilin është përcaktuar se, “vetëm pasuria e cila është e 

nevojshme dhe e mjaftueshme për të plotësuar detyrimet aktuale tatimore të 

tatimpaguesit, mund t’i nënshtrohen vendimit të marrjes në detyrim”. 

Në përgjigjen e fundit të AKP-së nuk ka një sqarim konkret, gjegjësisht një precizim  se 

cilat janë asetet e shitura nga ATK, apo cila është “sasia e tejkaluar” nga ATK gjatë 

shitjes së këtyre aseteve. Kjo në fund të fundit është barrë e paditësit për të qartësuar 

dhe provuar prtendimet e saja ankimore, por këtë ka dështuar ta bëjë. 

 

Megjithatë, Kolegji i Apelit gjithashtu mendon se po që se ky pretendim ankimor i AKP-

së është i njëmendt, ajo mund ta kërkoj atë “tepricë” që t’i kthehet NSH-së përmes një 

kërkese alternative në gjykatën kompetente. Megjithatë, gjatë kësaj faze të procedurës 

ajo ka dështuar ta precizoj dhe vërtetoj një pretendim të tillë. 

Madje ka dështuar edhe të ofroj ndonjë fakt apo provë materiale me të cilën do të mund 

të ndryshohej gjendja faktike e vërtetuar nga Dhoma e Posacme me aktgjykimin e 

ankimuar.  

 



Sa i përket ankesës së AKM-së, Kolegji i Apelit konsideron se tashmë të gjitha 

përgjegjësitë ligjore për administrimin dhe menaxhimin e NSH-ve i ka marrë përsipër 

AKP, andaj në këtë moment ankesa e AKM-së është e paparanueshme, sepse ajo nuk i 

përfaqëson NSH-të, andaj edhe nuk mund të jetë e pranueshme as ankesa e saj. 

 

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

 

Taksat Gjyqësore: 

Nuk caktohen taksa gjyqësore për procedurën ankimore sepse plani i miratuar i taksave 

gjyqësore të DHPGJS-së, i cili ka hyrë në fuqi më 27.03.2014, nuk mund të zbatohet në 

mënyrë retroaktive në lëndët në pritje. 

 

Vendosur nga Kolegji i Apelit i DHPGJS-së, më 15 gusht 2019. 

 

 Sabri Halili, gjyqtar kryesues  ____________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



URDHËR PËR ZYRËN E REGJISTRIMIT 

 

 

Dërgojeni këtë aktvendim tek: 

 

- Palët 

- Kolegji i Specializuar i DHPGJSK-së, në lëndën SCC-07-0348. 

 

 

 

Sabri Halili, Gjyqtar kryesues _______________                              

      

 

 


