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Numri i lëndës: 2019:262394 

Datë: 31.01.2020 

Numri i dokumentit:     00801926 

 

A.nr.1664/2017 

 

GJYKATA THEMELORE NЁ PRISHTINЁ-Departamenti për Çështje Administrative, me 

gjyqtare, Lirije Maksutaj  me Zyrtaren Ligjore, Kaltrina Çitaku, në konfliktin administrativ 

sipas  padisë së paditësit, NTP U.sh.p.k përfaqësuar nga av. Bejtush Isufi nga Prishtina,  kundër 

të paditurës,  Ministria e Tregtisë dhe Industrisë, për shkak të anulimit të vendimit, në 

shqyrtimin kryesor publik të mbajtur me dt.16.01.2020, merr këtë:  

 

 

A K T G J Y K I M 

 

 

Refuzohet kërkesëpadia e paditësit, NTP U. sh.p.k nga Prishtina, me të cilën ka kërkuar që të 

anulohet aktvendimi Nr.6554 i dt.22.09.2017 i të paditurës, Ministria e Tregtisë deh Industrisë,  

si e pa bazuar. 

 . 

A r s y e t i m   

 

 

Shqyrtimi kryesor në këtë çështje juridike, është mbajtur në kuptim të nenit 41 të Ligjit për 

Konfliktet Administrative, ne prani e përfaqësuesit te paditësit dhe mungese te paditurës e ftuar 

ne mënyre rregull. 

 

Paditësit si në padinë e parashkruar me dt.03.10.2017 por edhe në deklarimin e seancave tjera 

dhe ne seancën e shqyrtimit kryesor të dhënë përmes të autorizuarit te tij deklaron se siç dhe 

kane theksuar në padi vendimi i goditur është nxjerrë me konstatim të gabuar dhe jo të plotë të 

gjendjes faktike, shkeljes së dispozitave dhe zbatimit të gabuar të drejtës materiale. Nga 

gjykata kanë kërkuar që të aprovohet padia kërkesëpadia e saj ashtu që të  nxjerrët vendim 

duke u bazuar ne nenin 67 LKA-së. Shitojnë se bëjnë vetëm një ndryshim  në piken XIII të 

padisë në vend të nenit 96 Ligjit 02/L-123 për shoqëri tregtare tani për shkak ndryshmit 

përkatësisht shfuqizimit të këtij ligji me ligjin e ri me Nr.06/L-016 i botuar GZ Nr.9,  

dt.24.05.2018, dhe me neni 92 par.1 parashihet e njëjta përmbajtje te cilës paditësi i është 

referua me padi përmes ish nenit 96 par.1,2,3. Po ashtu e kundërshtojnë në tërësi përgjigjen ne 

padi dhe i propozojmë gjykatës që të miratoj shpenzimet e përfaqësimit siç janë cekur ne 

parashtresën e dt.18.12.2019. 

 

E paditura në përgjigjen e saj të dt.13.06.2019 ka kundërshtuar pretendimet e padisë në tërësi te 

pabazuar duke theksuar se shoqëria tregtare N. me NRB ...... është regjistruar me dt.14.04.2006 

nga Agjencia Kosovare e Mirëbesimit (AKM) e ku kjo Shoqëri Tregtare me dt.19.11.2007 ka 
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kaluar nga AKP në pronësi të NTP C. me rastin e privatizimit Spin-off Special. Me 

dt.27.06.2012 ARBK ka pranuar aplikacionin me nr.19t0008209 nga AKP ku është kërkuar që 

pronësia nga U. shpk të kaloj në pronësi të AKP-së. Pasi blerësi ka dështuar përmbushje te 

detyrimeve të parapara me Marrëveshjen për Zotime dhe ka lajmëruar blerësin me sanksionet 

përkatëse lidhur me mos përmbushjen e investimeve dhe zotimeve për  punësim ashtu që Bordi 

ka marrë vendim për ri-kthimin e aksioneve.  

 

Me tutje theksojnë se ARBK ka proceduar aplikacionin sipas kërkesës së AKP-së prandaj, nga 

gjykata kërkojnë që të refuzohet padia kërkesëpadia si pabazuar.  

 

Gjykata në seancën e dt.16.01.2020, ka bërë administrimin e provave dhe atë: vendimi nr.987, 

dt.07.08.2017, vendimi nr.6554, i dt.22.09.2017, vendimi dt.10.08.2006, Marrëveshje për 

Zotimit, P.nr.587/2006 e dt.10.08.2006, rregullat e tenderit shtojca 1, te dhënat e tabelave, 

investimet sipas tre mujoreve, parashtresë, dt.01.06.2012, raporti i Auditorit të Pavarura, 

Memorandum i Brendshëm, certifikate dt.19.11.2007, dt.19.06.2012, informata mbi biznesin,  

aktgjykimi A.nr.1011/12, parashtresë e dt.18.12.2019 bashkangjitur dorëzimi i provave dhe 

specifikacioni i shpenzimeve të procedurës dhe përfaqësimi, kërkesë Nr.559 dt.05.07.2012, 

statut i shoqërisë N. sh.p.k tutorë 2007. 

 

Gjykata duke vendosur me padinë ne juridiksion te plote në përputhje me nenin 44 të LKA-së 

dhe provave të administruara në seancën e shqyrtimit kryesor, përgjigjes ne padi ku ka gjetur se 

kërkesëpadia e paditësit është e pa bazuar. 

 

Me vendimin e të paditurës, Nr.6554 i dt.22.09.2017 refuzohet ankesa e ankuesit N.T.P U.C.  

sh.p.k me numër protokolli 5777 e dt.29.08.2017 si pabazuar dhe vërtetohet si i rregullta të 

gjitha veprimet e ndërmarra për regjistrimin e bisnesit të  dt.27.06.2012 Agjencia e Regjistrimit 

te Bisnesit në Kosove .  

 

I pa kënaqur me Vendimin e lart cekur paditësi hap konfliktin administrative me padi duke 

kontestuarligjshmërinë e tij . 

 

Për të vlerësuar vendimin e goditur me padi, gjykata iu referua dispozitës Ligjit Nr.02/L-123 

për Shoqëritë Tregtare respektivisht nenit 15 si dhe nenit 13 pargrf.13.7  te tij .  

 

Gjykata duke vendosur mertorisht çështjen paditësit pas administrimit të  provave dhe 

vlerësimit të tyre një nga një e se bashku si vendimi nr.987, dt.07.08.2017, vendimi nr.6554, i 

dt.22.09.2017, vendimi dt.10.08.2006, Marrëveshje për Zotimit, P.nr.587/2006 e dt.10.08.2006, 

rregullat e tenderit shtojca 1, te dhënat e tabelave, investimet sipas tre mujoreve, parashtresë, 

dt.01.06.2012, raporti i Auditorit të Pavarura, Memorandum i Brendshëm, certifikate 

dt.19.11.2007, dt.19.06.2012, informata mbi biznesin,  aktgjykimi A.nr.1011/12, parashtresë e 

dt.18.12.2019 bashkangjitur dorëzimi i provave dhe specifikacioni i shpenzimeve të procedurës 

dhe përfaqësimi, kërkesë Nr.559 dt.05.07.2012, statut i shoqërisë N. sh.p.k tetarë 2007 ka 

ardhur në përfundim se i padituri pasi ka shqyrtuar shkresat lëndës, ka dhënë arsyetim të  

mjaftueshëm dhe te bazuar me rastin e refuzimit te ankesës se ankuesit. Kjo për faktin se nga 

vendimi për ushtrimin e kthimit të Aksioneve të Ndërmarrjes, Re G.shpk, Raportit të Auditorit 

të Pavarur kjo gjykatë ka konstatuar se blerësi tani paditësi kishte dështuar në përmbushje e 

detyrave të parapara me Marrëveshjen për Zotimet meqë  opsioni i kthimit është i rregulluar ne 

nenin 6.2 të marrëveshjes,  nga këto arsye dhe kjo gjykatë e ka pranuar si të rregullt dhe të 

bazuar arsyetimin e të paditurit i nxjerrë ne pajtim me dispozitat e ligjit te lar cituar.   
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Sipas nenit 56 të Ligjit për procedurën Administrative është e paraparë se ”barra e provës për 

faktet e pretenduara bie mbi palët e interesuara në procedimin administrativ, pavarësishtë nga 

detyrimi i administratës për të vënë në dispozicion të palëve provat e zotëruara prej saj”. 

 

Gjykata vlerësoi dhe pretendimet paditësit se vendimi i kontestuar është nxjerrë me konstatim 

te gabuar dhe jo te plote të gjendjes faktike shkeljeje të dispozitave te procedurës, zbatimit te 

gabuar të drejtës matriale mirëpo si të tilla këto pretendime nuk mundi ti aprovoj meqë paditësi 

me fakteve dhe provave si ka provuar e qe kishin kushtëzuar te vërtetohet një gjendje tjetër 

faktike nga ajo e vërtetuar nga i padituri me rastin e refuzimit të ankesës dhe vërtetimit të 

vendimit të organit të shkallës së pare Nr.prt.987, i dt.07.08.2017 ARBK.   

 

Gjykata vlerëson se në këtë çështje administrative, drejtë ka vendosur organi i shkallës së parë 

dhe i shkallës së dytë, drejtë janë ka zbatuar dispozitat e procedurës administrative si dhe drejtë 

është zbatuar e drejta materiale prandaj, në këtë rast u vlerësua se nuk kemi as edhe shkelje apo 

cenim të drejtave në dem të paditësit. 

 

Duke u bazuar në të dhënat e lart cekura, gjykata në kuptim të nenit 43, 46.2, 67 e lidhur me 

nenet 5, 6 dhe 38 të LKA-së, ka vendosur si në dispozitiv të këtij aktgjykimi. 

 

 

GJYKATA THEMELORE NЁ PRISHTINЁ 

Departamenti për Çështje Administrative 

A.nr.dt.1664/2017, dt.16.01.2020 

 

 

Zyrtare Ligjore                                                                                                G j y q t a r e,                             

Kaltrina Çitaku                                                                                              Lirije Maksutaj    

 

 

 

Këshillë Juridike: Kundër këtij  aktgjykimi është e lejuar ankesa, në afat prej 15 ditësh nga dita e 

marrjes së të njëjtit, Gjykatës së  Apelit në Prishtinë përmes kësaj gjykate. 

 


