
AC-II-14-0040 

Në çështjen juridike të:                        

                                                            

S. R, Viti,                                                                                                   Paditësi/Ankuesi 

 

Kundër: 

 

NSH “B”  K,                                                                                                    E Paditura 

 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 kundër  Aktvendimit  të Gjykatës Komunale, Viti, C.nr.8-2011 te datës 

13/04/2011 në seancën vendimmarrëse të mbajtur më  11 qershor 2020, lëshon këtë: 

 

 

A K T V E N D I M 
 

 

 

1. Ankesa e paditësit është e bazuar, 

2. Ex officio anulohet Aktvendimi i Gjykatës Komunale në Viti, C.nr.8-2011 i 

datës 13/04/2011. 

3. Padi e paditësit hedhet poshtë si e papranueshme. 

4. Nuk caktohen taksa ne procedurën ankimore.   

 

 

REPUBLIKA E KOSOVËS 

REPUBLIKA KOSOVA –REPUBLIC OF KOSOVO 

GJYKATA SUPREME E KOSOVËS 

VRHOVNI SUD KOSOVA – SUPREME COURT OF KOSOVO 
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Rrethanat faktike dhe procedurale  

 

Më 10/01/2011 paditësi parashtroi një padi në Gjykatën Komunale në Viti kundër te 

paditurës NSh. “ B”K nëpërmjet së cilës kërkoi  që Gjykatat t`i njoh të drejtën ne 

kompensimin financiar për pagat e pa paguara për periudhën nga datat 07/07/1999 deri më 

datën 14/04/2010  në një shume prej 44.505 euro si dhe interesin ligjor të përcaktuar me ligj. 

Padisë i bashkëngjiti Vendimin nr. 722 të datës 18/08/1992  Aktgjykimin e  DHPGJS nr. 

SCEL-06-0016 të datës 10/10/2006. 

 

 Më 13/04/2011 Gjykata Komunale ne Viti me Aktvendim  C.nr. 8/2011, ndërprenë 

procedurën gjyqësore lidhur me çështjen në fjali me arsyetim se ndaj NSH “B” K,  më datën 

03/11/2011 ka filluar procedura e likuidimit.                                                                    

 

Më 15 korrik 2011, paditësi, parashtroi ankesë në Dhomën e Posaçme, kundër Aktvendimit 

C.nr. 8/2011, datë 13 prill 2011, të Gjykatës Komunale në Viti, me të cilin ishte ndërprerë 

procedura në këtë çështje juridike, për shkak se NSH ishte në Likuidim. 

 

Me 17 gusht 2011 e paditurës –AKP-së, parashtroi përgjigje në anesën e paditësit, duke e 

kundërshtuar ankesën dhe i propozon Dhomës së Posaçme që të njëjtën të refuzoj si të pa 

bazuar. 

Më 13/07/2011 nëpërmjet aktit përcjellës Gjykatat Komunale, Viti, përcjell shkresat e lëndës 

C.8-2011 në DHPGJS-ë për vendosje . Në DHPGJS-ë, evidentohet me nr. SCA-11-0059. 

Më 17 tetor 2014, Kolegji i Specializuar me Aktvendim urdhëron, zyrën e regjistrit qe lënda  

me nr. SCA-11-0059 të mbyllet dhe e njëra t`i dërgohet Kolegjit të Apelit për shqyrtim. 

Në Apel lënda evidentohet me nr. AC-II-14-0040. 

 

Arsyetimi ligjor 

 

Ankesa është e bazuar. Padia hedhet poshtë si e pa pranueshme . 

 

Në bazë të nenit 69 Ligjit të Republikës së Kosovës nr. 06/L-086 mbi Dhomën e Posaçme të 

Gjykatës Supreme të Kosovës për Çështjet lidhur me Agjencinë Kosovare të Privatizimit 

Kolegji i Apelit vendos që të heq dorë nga pjesa gojore e procedurës.  
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Agjencia Kosovare e Privatizimit ka njoftuar Dhomën e  Posaçme si dhe Gjykatën Komunale 

ne Viti se me Vendimin e Bordit të AKP-së  th datës 24/09/2010, NSH “B”,  K, ka hyrë në 

proces të likuidimit  që nga 08/11/2010. 

 

Padia në këtë lëndë është parashtruar  më 10/01/2011pas fillimit të procedurës së likuidimit të 

paditurës nga AKP-ja. 

 

Sipas nenit 10.1 të Shtojcës së Ligjit për Agjencinë Kosovare të Privatizimit (Ligji nr. 04/L-

034) (më tutje: SHTOJCA e LAKP-së), çdo veprim gjyqësor, administrativ apo i arbitrazhit, 

procedurë apo akt që përfshin apo që është kundër një ndërmarrje (apo aseteve të saj) që është 

subjekt i Vendimit për Likuidim pezullohet pas parashtrimit të njoftimit të Vendimit për 

Likuidim nga ana e Autoritetit të Likuidimit në gjykatën përkatëse.  Prandaj, si parim i 

përgjithshëm likuidimi vullnetar i një ndërmarrje e parandalon vazhdimin e procedurave 

gjyqësore, pas parashtrimit të padisë me rastin e fillimit të procedurës së likuidimit. Padia e 

rregullt kreditore e parashtruar pas fillimit të likuidimit kundër ndërmarrjes në likuidim– në 

parim– duhet të hedhet poshtë si e papranueshme (ACS-09-0075).  

 

Në përputhje me parimet e përgjithshme të së drejtës procedurale civile, “pezullimi” ose 

“ndërprerja” e procedurës gjyqësore “per definitionem” mund të urdhërohen vetëm nëse 

rrethanat specifike dalin gjatë procedurës gjyqësore. 

 Për rastin ne fjalë rrethanat (procedura e likuidimit) paraqiten para parashtrimit të padisë, 

prandaj në këtë rast padia duhet të hedhet poshtë  me qëllim që paditësi së pari të ndjek 

procedurën e likuidimit.  

Për me tepër Kolegji i Apeli gjeti se për çështjen në fjalë në DHPGJS-ë gjendet lënda me nr. 

C-IV-14-0318 aktive , ankesë ndaj vendimit të Autoritetit  të Likuidimit me palë dhe kërkesë 

të njëjtë qo pritet të trajtohet nga Gjykata. 

 

Likuidimi duhet të siguroi trajtim të barabartë (ligjor) të kreditorëve,të cilët nuk do të jenë në 

gjendjen që ti ndjekin interesat e tyre individuale pa marrë parasysh më kreditorët tjerë, në 

procedurë të rregullt civile. Materia e likuidimit është që të ndalohet të gjitha veprimet, 

procedurat apo aktet e çfarëdo lloji që kanë qëllim fuqizimin apo plotësimin e padive të 

kreditorëve individual dhe që ato të shqyrtohen dhe të plotësohen siç parashihet me 

Rregulloren e UNMIK-ut 2002/12, e ndryshuar me Rregulloren e UNMIK-ut 2005/18. Të 

njëjtën e parasheh edhe Ligji i AKP-së i datës nr. 04/l-034 si dhe Shtojca e tij.   
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Gjithashtu, Kolegji i Apelit konstaton se kjo padi nuk ishte e referuar nga Dhoma e Posaçme 

asnjëherë, dhe rrjedhimisht kjo gjykatë kishte vepruar në kundërshtim me Ligjin për Dhomën 

e Posaçme, dhe në kundërshtim me nenin 182, paragrafi 2, pika (f) e LPK-së.  

 

Juridiksioni i Dhomës së Posaçme të Gjykatës Supreme është i rregulluar me nenin 4 të Ligjit 

nr. 04/L-033 si dhe nenin 5 të Ligjit nr. 06/L-086 mbi Dhomën e Posaçme të Gjykatës 

Supreme të Kosovës për çështje që lidhen me Agjencinë Kosovare të Privatizimit. 

 

Nga sa u tha më sipër, Aktvendimi i Gjykatës Komunale, Viti, C.nr.8-2011 i datës 

13/04/2011 duhet te anulohet . Ndërsa padia duhet të  hedhet poshtë si e papranueshme. 

 

Me sa u tha e në bazë të nenit 9.10 të LDHP-së është vendosur sikurse  në dispozitiv të këtij 

Aktvendimi.   

 

Taksat gjyqësore: 

 

Nuk caktohen tasat gjyqësore për procedurën ankimore, sepse plani i miratuar i taksave 

gjyqësore të DHPGJS-së, i cili ka hyrë në fuqi më 27 mars 2014, nuk mund të zbatohet në 

mënyrë retroaktive për  lëndët në pritje. 

 

 

 

U vendos nga Kolegji i Apelit të DHPGJS, me datë  11 qershor 2020. 

 

 

 

 

Ilmi Bajrami, Gjyqtar Kryesues                             ________ 
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