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C-II.-13-0426-C0001 

                                                                                           

Paditesi  

H. V, Podujevë 

 

Kundër   

 

E paditura  

Ndërmarrja Private “I K”, Prishtinë 

 

 

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

Kosovare të Privatizimit (Dhoma e Posaçme) gjyqtarja Diellza Hoxha më 19 shkurt 2020, 

lëshon këtë:  

 

AKTVENDIM 

1. Dhoma e Posaçme nuk ka Juridiksion mbi padinë . 

 

2. Dosja e lëndës duhet t’i dërgohet Gjykatës Themelore Prishtinë e cila është 

kompetente për të vendosur në këtë çështje . 

 

 

Rrethanat procedurale dhe faktike: 

 

Më 05 mars 2008, Paditësi ka ushtruar Padi në Gjykatën Komunale në Prishtinë për pagesën 

e rrogave në NP “I K” në vlerë të pa caktuar. Paditësi ka pohuar se, për punën e bërë në 

ndërmarrjen e lartcekur si mekanik dhe në sigurim të objektit nuk është paguar për muajt 

janar dhe shkurt të 2003-së si dhe ka vazhduar të punoj dhe tutje por nga data 30 tetor 2006 

është pa kontratë pune si dhe me një urdhëresë që e ka lëshuar Drejtori i NP “I K” në atë 

kohë ka qenë i obliguar të respektoj orarin e punës dhe të shkoj çdo ditë në punë. Andaj, 

paditësi nga të cekurat më lartë ka kërkuar të aprovohet padia. 

 

Me datë 06 prill 2012, Gjykata Komunale në Prishtinë, shpallet jo kompetente në pikëpamje 

lëndore për të gjykuar këtë çështje kontestimore, dhe lënda i dërgohet Dhomës së Posaçme të 

Gjykatës Supreme të Kosovës.  

 

 

REPUBLIKA E KOSOVËS 
REPUBLIKA KOSOVA – REPUBLIC OF KOSOVO 

GJYKATA SUPREME E KOSOVËS 
VRHOVNI SUD KOSOVA – SUPREME COURT OF KOSOVO 
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Më 12 dhjetor 2013 dhe 07 korrik 2017, AKP-ja paraqet mbrojtje e saj në Dhomën e 

Posaçme në të cilën thekson se, personi i paditur figuron të jetë Ndërmarrje Private dhe në 

kontekst të kësaj AKP nuk ka legjitimitet real pasiv lidhur me rastin e ngritur nga paditësi.  

 

Arsyetimi Ligjor: 

 

Dhoma e Posaçme mund të vendosë vetëm për paditë ndaj të cilave ka juridiksion në pajtim 

me nenin 5 të Ligjit për Dhomën e Posaçme të Gjykatës Supreme të Kosovës për çështjet në 

lidhje me Agjencinë Kosovare të Privatizimit (me tutje LDHP) Nr.06/L-086. 

Nëse çfarëdo padie kreditore apo pronësore bie nën juridiksionin e Dhomës së Posaçme do të 

vlerësohet në pajtim me nenin 5.1.4; 5.1.5 dhe 6.2.2 të Ligjit për Dhomën e Posaçme 

(LDHP). 

E Paditura është ndërmarrje private. Sipas nenit 5.1.5 të LDHP-së, Dhoma e Posaçme ka 

juridiksion mbi paditë që kërkojnë një të drejtë, titull apo interes në lidhje me çfarëdo pasurie 

apo prone mbi të cilën Agjencia AKM-ja apo AKP-ja ka shpallur autoritetin administrativ. 

Megjithatë ne rastet e tilla palë kundërshtare në procedurat e Dhomës se Posaçme janë sipas 

zgjedhjes së Agjencisë, Ndërmarrja/Korporata në fjalë, ose Agjencia e cila vepron në emër të 

Ndërmarrjes/Korporatës në fjalë, në pajtim me nenin 6.2.2 të Ligjit për Dhomën e Posaçme. 

Do te thotë Dhoma e Posaçme ka juridiksion mbi padite e pronësisë apo kreditorit te 

ushtruara vetëm kundër ndërmarrjes ne fjalë apo agjencisë që e përfaqëson atë.  

Kolegji i Specializuar i cili sipas detyrës zyrtare duhet te kujdeset për juridiksionin vjen në 

përfundim se Padia nuk i plotëson kriteret e provueshmërisë të parapara në nenin 36 në 

paragrafët 2.1; 2.2; 2.3 të Ligjit për Dhomën e Posaçme. Megjithatë nuk do të hedh poshtë 

padinë si të pa pranueshme por në pajtim me nenin 392 të Ligjit mbi Procedurën 

Kontestimore do dërgojë në Gjykatën kompetente për vendosjen e çështjes së ngritur pas 

plotfuqishmërisë se këtij aktvendimi. 

Andaj, Gjykata vendos si në dispozitiv të këtij aktvendimi. 

Taksa Gjyqësore: 

Në bazë të Udhëzimit Administrativ nr. 01/2017 për Unifikimin e Taksave Gjyqësore, Neni 

13, pika 13.3, nuk caktohet taksa gjyqësore.  

 

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. 

 

 

Diellza Hoxha  – Gjyqtare       ______________________ 


