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Numri i lëndës: 2019:147087 

Datë: 01.08.2022 

Numri i dokumentit:     03286681 

 

GJYKATA THEMELORE NË PRIZREN, Departamenti i Përgjithshëm gjyqtari Shyqri 
Hoxha, në kontestin e paditëses  N.Sh. “P...........”, fshati Piranë, Komuna e Prizrenit, e 
përfaqësuar nga Autoriteti i Likuidimit të Agjencisë Kosovare të Privatizimit, zyra 
rajonale në Prizren,  kundër të paditurit A.K., nga fshati M......., Komuna e Prizrenit, për 
shkak të kompensimit të qirasë, jashtë seancës gjyqësore, me datën 01 gusht 2022, mori 
këtë:  
 

A K T V E N D I M 

 
I. GJYKATA THEMELORE NË  PRIZREN- Departamenti i Përgjithshëm, shpallet 

inkompetente në pikëpamje lëndore, për të vendosur në këtë çështje juridike 
kontestimore.  
 

II. Pas plotëfuqishmerisë se këtij aktvendimi, shkresat e kësaj lënde, t’i dërgohen  
Dhomës së Posaçme të Gjykatës Supreme të Kosovës, si gjykatë me 
kompetencë lëndore që është.  

A r s y e t i m 

 
N.Sh. “P...........”, fshati Piranë, Komuna e Prizrenit, e përfaqësuar nga Autoriteti i 
Likuidimit të Agjencisë Kosovare të Privatizimit, zyra rajonale në Prizren, me datë 12 
mars 2018, pranë kësaj gjykate ka parashtruar padi kundër kundër të paditurit A.K., 
nga fshati M......., Komuna e Prizrenit, për shkak të kompensimit të qirasë.  
 
Pas shqyrtimit të padisë dhe shkresave të tjera të lëndës, si dhe duke u bazuar në 
dispozitat ligjore të Ligjit nr.06/L-086 mbi Dhomën e Posaçme të Gjykatës Supreme të 
Kosovës, për çështjet që kanë të bëjnë me Agjencinë Kosovare të Privatizimit (neni 5 par 
1 juridiksioni), i cili është në fuqi nga muaji korrik 2019 ku është përcaktuar se “Dhoma 
e Posaçme ka juridiksion ekskluziv për kërkesat dhe për të gjitha rastet si në vijim: 
çfarëdo pasurie apo prone mbi të cilën Agjencia apo AKM-JA ka apo ka shpallur 
autoritetin administrativ, pronësinë e një Ndërmarrjeje apo Korporate, pronësinë 
mbi kapitalin e një Ndërmarrjeje apo Korporate ose çfarëdo prone apo pasurie në 
posedim apo kontroll të një Ndërmarrjeje apo Korporate, nëse një e drejtë, titull apo 
interes i tillë pohohet të ketë lindur gjatë apo para kohës kur ajo Ndërmarrje apo 
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Korporatë i është nënshtruar autoritetit administrativ të AKM-së apo Agjencisë”, dhe 
nenin 6 par.1 pika 1.4 të këtij ligji ku cilësinë e paditësit ia njeh ndërmarrjes sikurse në 
rastin konkret, gjykata ka vendosur si në dispozitiv të këtij aktvendimi duke vendosur 
se kompetente për të vendosur në këtë çështje është Dhoma e Posaçme e Gjykatës 
Supreme të Kosovës. 
 
Po ashtu pas shqyrtimit të padisë dhe shkresave të tjera të lëndës dhe vet pretendimeve 
të palës paditëse në hyrje të padisë, gjykata ka ardhur në përfundim se për të vendosur 
për këtë çështje juridike kontestimore, kompetente është Dhoma e Posaçme e Gjykatës 
Supreme të Kosovës në Prishtinë, për çështjet në lidhje me Agjencinë Kosovare të 
Privatizimit (neni 4), mes tjerash, është paraparë se Dhoma e Posaçme ka kompetencë 
ekskluzive mbi të gjitha rastet dhe procedurat në lidhje me ndërmarrjet shoqërore, të 
cilat gjenden nën autoritetin administrativ të Agjencisë Kosovare të Privatizimit, apo 
organit paraardhës të kësaj të fundit. 
 
Përveç kësaj neni 5 par.3 i këtij ligji shprehimisht përcakton se “As Dhoma e Posaçme, 
e as gjyqtarët e saj, nuk do të kenë asnjë autoritet për t’i referuar ndonjë kërkesë, 
lëndë, procedurë apo rast specifik që është kompetencë ekskluzive e saj, përfshirë 
këtu paditë nga Agjencia kundër palëve të treta, tek gjykatat tjera të Kosovës”. 
Ndërsa me nenin 19 të Ligjit të Procedurës Kontestimore përcakton se “Secila gjykatë 
gjatë gjithë procedurës së shkallës së parë, sipas detyrës zyrtare kujdeset për 
kompetencën e vet lëndore”. 
 
Duke pasur për bazë këto fakte të cekura më lartë se palë paditëse është ndërmarrja 
shoqërore dhe duke u bazuar në dispozitat e ligjit të lartcekur, kompetente është Dhoma 
e Posaçme e Gjykatës Supreme të Kosovës, andaj kjo gjykatë vendosi si në dispozitiv të 
këtij aktvendimi, e konform nenit 392 pika ( b ) të Ligjit të Procedurës Kontestimore 
(LPK). 
 

GJYKATA  THEMELORE PRIZREN 
Departamenti i Përgjithshëm 
C.nr.312/18, datë 01 gusht 2022 

 
                                               Gjyqtari  
                                              Shyqri Hoxha 
 
KËSHILLË JURIDIKE: Kundër këtij aktvendimi është lejuar ankesa në afat prej 15 
ditëve, pas marrjes të njëjtit, Gjykatës së Apelit në Prishtinë, e nëpërmjet të kësaj gjykate.  
 
 

 

 

 


