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                                                                                                    AC-I-19-0067 

 

Në ankesën e                                                                         Paditësi/Ankuesi 

 

A. A  nga Prishtina 

Përfaqësuar nga avokatja I. O-S,  Prishtinë 

 

kundër 

                                                                                          E paditura 

 

Agjencia Kosovare e Privatizimit, rruga “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 të paraqitur kundër Aktgjykimit të gjyqtarit të vetëm 

me kompetenca të deleguara të Kolegjit të Specializuar të DHPGJS, C-IV-14-5871 të 

datës 24 prill 2019, në seancën vendimmarrëse të mbajtur më  15 tetor 2020,  me 

shumicë votash lëshon këtë:  

 

A K T V E N D I M 

 

1. Ankesa e paditësit  është e bazuar. 

 

REPUBLIKA E KOSOVËS 

REPUBLIKA KOSOVA – REPUBLIC OF KOSOVO 

GJYKATA SUPREME E KOSOVËS 

VRHOVNI SUD KOSOVA – SUPREME COURT OF KOSOVO 
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2. Anulohet Aktgjykimi i gjyqtarit të vetëm me kompetenca të deleguara 

të Kolegjit të Specializuar të DHPGJS-së, C-IV-14-5871 i datës 24 prill 

2019. 

3. Padia kthehet në rigjykim në shkallën e I-rë të DHPGJS-së. 

4. Nuk caktohen taksa gjyqësore për procedurën ankimore. 

 

Rrethanat faktike dhe procedurale: 

Me datë 18 gusht 2014, paditësi e ka dorëzuar në DHPGJS një ankesë kundër 

vendimit të Autoritetit të Likuidimit PRN 102-0001 të datës 22.07.2014, me të cilin 

ishte refuzuar si e pa vlefshme kërkesa e tij për kompensim në emër të investimeve 

të bëra në lokalin afarist në shumë prej 43.565,00 euro, nga NSH ’’T’’ (në likuidim). 

Kërkesa për kompensimin e investimeve  ishte dorëzuar tek Autoriteti i Likuidimit me 

datë 29 gusht 2013, dhe ishte refuzuar si e pavlefshme me arsyetimin se në bazë të 

nenit 371 të LMD-së kërkesa është parashkruar. Bashkë me ankesë paditësi ka 

dorëzuar vendimin e Autoritetit të Likuidimit PRN 102-0001 i datës 22.07.2014, aneks 

kontratën e qirasë nr.12/09 1999, një specifikacion të investimeve të bëra nga qira 

marrësi në lokalin a.. ’’A’’, faturën e datës 15.02.2000, faturën e datës 13.03.2000, 

foto të lokalit afarist, kopje të kërkesave drejtuar NSH-së me datë 05 korrik 2006, 

dhe ish AKM-së për pranimin e kompensimit për investimet e bëra për renovimin e 

lokalit afarist, të dorëzuara me datë 06 korrik 2006, dhe 13 shtator 2006, dhe një 

kopje të Aktvendimit të DHPGJS-së në lëndën SCC-06-0513, i cili Aktvendim 

ndërlidhet me padinë e tij të dorëzuar në DHPGJS me datë 18 dhjetor 2006, për të 

njëjtën kërkesë lidhur me pranimin e investimeve të bëra në lokal në shumë prej 

43.565,00 euro, si dhe dy kopje të ftesave për shqyrtimin gjyqësorë të Gjykatës 

Komunale në Prishtinë lidhur me lëndën C-nr. 366/07. 

 

Me datë 05 mars 2018, AKP-ja e dorëzoi në DHPGJS mbrojtjen në ankesë. Në 

mbrojtjen në ankesë AKP-ja ka pohuar se Autoriteti i Likuidimit ka bërë një vlerësim 

të saktë të rrethanave faktike dhe se dispozitat ligjore të zbatueshme janë zbatuar 

saktësisht nga ana e Autoritetit të Likuidimit. Tutje AKP-ja pohon se pagesa në bazë 

të kushtit të vendosur në aneks-kontratën e qirasë të datës 10 janar 2000, do të 

lindte vetëm pas dhe si rezultat i shitjes së asetit, dhe ky kusht vlerësohet i pa 

mundur përgjatë kohëzgjatjes së kontratës. AKP-ja pohon se paditësi me qëllim i ka 



3 

 

dorëzuar para Autoritetit të Likuidimit dhe para Gjykatës vetëm faqet e para të 

kontratave të lidhura me qira dhe asnjë prej këtyre kontratave nuk shihet as 

nënshkrimi e as kohëzgjatja e kontratës. Tutje AKP-ja pohon se kontratat e qirasë 

në atë kohë kanë qenë me afat të kufizuar dhe aneksi i kontratës i vitit 1999 nuk 

mund të ketë vlerë kontraktore edhe po të themi si shembull kontratën e qirasë e 

lidhur me datën 30.10.2006. AKP-ja në mbrojtjen në ankesë shprehë dyshime në 

vlerën provuese të faturave të paraqitura, pa hyrë në kalkulimet apo vlerësimin e 

kryerjes së punëve të paraqitura aty e që në bazë të aneks-kontratës këto punë të 

kryera do të duhej të vlerësoheshin nga një komision. AKP-ja pohon se janë fatura 

të shtypura në kompjuter ndryshe nga kontrata e qiras e shtypur në makinë shkrimi, 

por akoma më e çuditshme është logoja e kompanisë që i ka lëshuar këto fatura- 

Nartel. Nga një kërkim i thjeshtë në faqen e ARBK-së rezulton se së pari kjo 

ndërmarrje është shuar dhe po ashtu me rëndësi është se kjo ndërmarrje ka aplikuar 

për regjistrim vetëm në 03 maj 2000, ndërsa faturat janë lëshuar para kësaj date, 

do të thotë në kohën kur kompania nuk ekzistonte fare. Këto fatura janë pa numër 

fiskal, pa protokol, por janë fatura të nxjerrura me kompjuter. Nga arsyet e cekura 

AKP-ja ka kërkuar që të refuzohet ankesa si e pa bazuar dhe të vërtetohet vendimi i 

ankimuar i Autoritetit të Likuidimit.  

 

Me datë 23 mars 2018, paditësi e dorëzoi në DHPGJS përgjigjen ndaj mbrojtjes së 

AKP-së. Në këtë përgjigje paditësi përsëritë disa pretendime të tija në ankesë dhe 

pohon se investimet janë pranuar me aneks-kontratë dhe kjo është dëshmuar edhe 

me specifikacionin e investimeve. Sipas paditësit AKM-ja ka pohuar (njohur 

publikisht) investimet në Njoftimin për shpallje tenderi për blerje të asetit. Tutje ai 

pohon se që nga data 18.12.2006 kur e ka dorëzuar padinë në DHPGJS është në 

procedurë gjyqësore kundër AKP-së lidhur me realizimin e kompensimit të borxhit 

nga NSH ’’T’’, dhe investimet e kryera janë dokumentuar me fatura valide. Bashkë 

me këtë parashtresë paditësi dorëzon kontratën mbi qiranë në kohë të caktuar nr. 

12 të datës 02.09.1999, kontratën tjetër mbi qiranë nr. 25 të datës 03.03.2000, 

kontratën mbi qiranë nr. 48 të vitit 2001. 

 

Me datë 12 prill 2018, AKP-ja e dorëzoi në DHPGJS kundërpërgjigjen, në të cilën ajo 

pohon se në bazë të nenit 392 të LMD-së, njohja e investimeve nuk e ndërpret 
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parashkrimin për jetë, përkundrazi prej momentit të njohjes fillon të rrjedhë përsëri 

afati i parashkrimit, andaj kërkesa edhe pas njohjes përsëri është kërkesë e 

parashkruar. AKP-ja po ashtu pohon se asnjë pohim nuk ka bërë AKM-ja në Njoftimin 

për shpallje tenderi. Ai është një Njoftim standard ku tregohet N e nxjerrë në shitje 

por nuk bën assesi njohje të ndonjë investimi, andaj nuk mund të abuzohet me këtë 

duke e konsideruar pa të drejtë njohje në kuptim të nenit 387 të LMD-së.  

 

Me datë 24 prill 2019, Gjyqtari i vetëm me kompetenca të deleguara i Kolegjit të 

Specializuar të DHPGJS, me Aktgjykimin C-IV-14-5871 e refuzon ankesën e paditësit 

si të pa bazuar dhe e vërteton vendimin e Autoritetit të Likuidimit PRN 102-0001 i 

datës 22 korrik 2014 si të drejtë dhe të bazuar në Ligj. Gjyqtari i vetëm me 

kompetenca të deleguara i Kolegjit të Specializuar të DHPGJS ka arsyetuar se vendimi 

i ankimuar i Autoritetit të Likuidimit është i bazuar në ligj, i arsyetuar mirë, nuk 

përmban shkelje procedurale, është i qartë dhe i kuptueshëm për palët dhe i përmban 

të gjitha faktet vendimtare mbi të cilat bazohet. Tutje Gjyqtari i vetëm me 

kompetenca të deleguara i Kolegjit të Specializuar të DHPGJS konstaton se në bazë 

të nenit 371 të LMD-së kërkesa e paditësit për kompensim të investimeve është 

parashkruar, pasi që paditësi nuk ka paraqitur ndonjë kërkesë në ndonjë Gjykatë apo 

brenda ndonjë autoriteti kompetent në afatin pesë vjeçar siç kërkohet me këtë 

dispozitë ligjore. Gjyqtari i vetëm me kompetenca të deleguara i Kolegjit të 

Specializuar të DHPGJS konstaton se fatura e fundit e dorëzuar nga paditësi është e 

datës 13 mars 2000, ndërsa paditësi padinë e tij e ka dorëzuar në DHPGJS me datë 

18 dhjetor 2006, që është jashtë afatit të paraparë ligjorë. Tutje Gjyqtari i vetëm me 

kompetenca të deleguara i Kolegjit të Specializuar të DHPGJS konstaton se nuk është 

i bazuar pretendimi i paditësit se afati 5 vjeçar fillon të rrjedhë nga dita vijuese pas 

datës së shpalljes së Njoftimit për shitjen e lokalit, pasi që në bazë të nenit 364 të 

LMD-së nuk ka mundur të përcaktohet ndonjë afat tjetër me ndonjë veprim juridik 

të palëve, nga ajo që është e caktuar me ligj, dhe afati i parashkrimit në këtë rast ka 

rrjedhë në bazë të nenit 361.2 të LMD-së pas përfundimit të punimeve në lokalin 

afarist ’’A’’. Tutje Gjyqtari i vetëm me kompetenca të deleguara i Kolegjit të 

Specializuar të DHPGJS konstaton se kontratat mbi qiranë të cilat janë paraqitur nga 

ana e paditësit e të lidhura pas datës 13 qershor 2002, janë në kundërshtim me ligjet 

në fuqi pasi që AKM-ja në bazë të Rregullores së UNMIK-ut nr.2002/12 të datës 13 
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qershor 2002 i ka administruar gjitha ndërmarrjet në pronësi publike dhe shoqërore 

dhe ka ushtruar mbikëqyrje në menaxhmentin e ndërmarrjeve dhe se kontratat pas 

kësaj date është dashur të nënshkruhen në bazë të autorizimeve të marra nga 

përfaqësuesit e AKM-së. 

 

Me datë 22 maj 2019, paditësi përmes postës e dërgon në DHPGJS një ankesë të 

afatshme kundër Aktgjykimit të Gjyqtarit të vetëm me kompetenca të deleguara i 

Kolegjit të Specializuar të DHPGJS, C-IV-14-5871 të datës 24 prill 2019 për shkak të 

gjitha bazave ankimore, dhe kërkon nga Kolegji i Apelit të aprovohet ankesa si e 

bazuar, të ndryshohet Aktgjykimi i ankimuar dhe të detyrohet AKP-ja t’ia kompensojë 

paditësit shumën prej 43.565,00 euro në emër të investimeve të bëra në objektin 

afarist, ose të anulohet Aktgjykimi i ankimuar dhe lënda të kthehet në rigjykim. Për 

më tepër në ankesë paditësi pretendon se Aktgjykimi i ankimuar i ka shkelur 

dispozitat procedurale nga neni 182.2 n) të LPK-së, pasi që nga arsyetimi i dhënë 

nuk mund të konstatohet se cilat prova janë administruar apo cilat fakte janë 

provuar. Tutje paditësi pohon se Gjykata nuk e ka vërtetuar përmbajtjen e nenit 3 të 

aneks-kontratës së qirasë, faktin kryesorë në këtë kontest, kushtin si element 

kryesorë i paraqitjes së detyrimit të qiradhënësit. Kompensimi i investimeve nga 

kontrata mbi qiranë ka qenë e kushtëzuar me shitjen e objektit të qirasë, andaj kushti 

për njohje të investimeve sipas kontratës për qiranë (neni 3 i aneks-kontratës), është 

shitja e lokalit, kurse rrjedha e detyrimit të NSH-së ndaj qiramarrësit ka filluar nga 

momenti i paraqitjes së kushtit, shitjes së lokalit, në procedurën e privatizimit, 

respektivisht nga data 26.04.2006. Tutje paditësi pretendon se me asnjë dispozitë 

kontraktuese palët nuk e kanë kontraktuar pezullimin/ ndërprerjen e parashkrimit siç 

pretendon Gjykata në arsyetimin e dhënë. Shitja e objektit ka qenë rrethanë 

kushtëzuese për paraqitjen ose jo të detyrimit të qiradhënësit për njohjen e 

investimeve, e jo dispozitë kontraktuese për ndërprerjen e parashkrimit. Paditësi në 

ankesë po ashtu ka pohuar se AKM-ja në njoftimin për shitjen e asetit e pranon dhe 

e publikon raportin e qiramarrjes në mes të NSH ’’T’’ dhe personit fizik për lokalin/ 

r.. ’’A’’. Paditësi pretendon se për shkak të vërtetimit të gabuar të gjendjes faktike 

gabimisht është zbatuar edhe e drejta materiale pasi që neni 364 i LMD-së në të cilin 

mbështetet Aktgjykimi, nuk gjen zbatim në rrethanat e këtij rasti dhe nuk përkon me 

përmbajtjen e aneks-kontratës. Paditësi po ashtu pretendon se në bazë të nenit 361 
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të LMD-së, parashkrimi fillon të rrjedhë ditën e parë kur kreditori ka pasur të drejtë 

të kërkojë përmbushjen e detyrimit dhe palët me kontratën e qirasë apo aneksin e 

saj nuk kanë kontraktuar as kohë më të gjatë apo më të shkurtër të parashkrimit 

dhe as pezullim të rrjedhjes së parashkrimit. Kushti nga kontrata e dyanshme 

detyruese nuk paraqet pezullim të rrjedhjes së parashkrimit, por është një fakt i pa 

sigurte i kontraktuar në mes të palëve në raportin kontraktues qiramarrës dhe nga 

paraqitja apo mos paraqitja e të cilit varet edhe detyrimi i kompensimeve të 

investimeve të qiramarrësit. 

 

Me datë 24 janar 2020, AKP-ja e dorëzoi në DHPGJS një parashtresë dhe i përgjigjet 

ankesës së paditësit. Në këtë parashtresë AKP-ja ka pohuar se argumentet e saja 

ligjore në mënyrë të qartë dhe të mjaftueshme i ka dhënë në mbrojtje në ankesë dhe 

në kundërpërgjigje pranë Kolegjit të Specializuar, andaj përsëritja e tyre do të ishte 

e pa dobishme për mbarëvajtjen e procedurës. AKP-ja pohon se mbetet ende në të 

gjitha këtë argumente të pohuara në mbrojtje dhe kundërpërgjigje. Nga këto arsye 

AKP-ja ka kërkuar që të refuzohet ankesa si e pa bazuar dhe të vërtetohet Aktgjykimi 

i ankimuar si i drejtë dhe i bazuar në ligj. 

 

Arsyetimi ligjor 

 

Ankesa e paditësit është e bazuar. 

 

Në bazë të nenit 69.1 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), Kolegji i Apelit vendosi të mos mbajë pjesën gojore të procedurës.  

 

Merita e ankesës dhe vlerësimi i Kolegjit të Apelit 

 

Aktgjykimi i ankimuar i gjyqtarit të vetëm me kompetenca të deleguara i Kolegjit të 

Specializuar të DHPGJS-së, nuk  është i saktë në rezultat dhe në arsyetimin ligjor, 

andaj duhet të anulohet, dhe padia të kthehet në rigjykim. 
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Kolegji i Apelit vëren se paditësi dhe NSH-ja e paditur ’’T’’ me datë 02.09.1999, kanë 

lidhur kontratë mbi qiranë në kohë të caktuar, në bazë së cilës kjo  kontratë do të 

vlente nga data 01.10.1999 e deri më  31.12.1999. Objekt i kësaj kontrate ishte 

marrja me qira nga ana e paditësit të resataurantit – kafenes e cila gjendej në 

bodrumin e NSH-së ’’T’’, në rrugën ’’N’  në sipërfaqe prej 135m2. Pas lidhjes së kësaj 

kontrate të qirasë, palët kanë  lidhur edhe Aneks-kontratën nr.12/09.1999, dhe 

pastaj edhe më vonë këto palë kanë lidhur disa kontrata të qirasë për periudha të 

caktuara kohore. 

 

Kolegji i Apelit vëren se në bazë të nenit 3 të Aneks-kontratës nr.12/09.1999, ishte 

paraparë që ’’marrja e obligimeve ndaj personave të tretë nga ana e qiramarrësit për të gjitha punët 

e kryera dhe punë të tjera, bëhet për shkak se qiradhënësi nuk disponon me mjete vetanake të 

nevojshme për një investim të tillë. Në rast të shitjes së lokalit, investimet pranohen me komision 

përkatës.’’. 

 

Nga provat që i ka ofruar paditësi në procedurën gjyqësore, shihet se paditësi 

kërkesën e tij për kompensimin e invstimeve të bëra në lokalin afarist në shumë prej 

43.565,00 euro, fillimisht e kishte dorëzuar me datë 5 korrik 2006 në NSH ’’T’, ndërsa 

me datë 06 korrik 2006 edhe në ish AKM. Po ashtu paditësi ka dorëzuar padi lidhur 

me këtë kërkesë edhe në DHPGJS me datë 18 dhjetor 2006, e regjistruar SCC-06-

0513. Kjo padi me Aktvendimin e Trupit Gjykues të DHPGJS SCC-06-0513 të datës 

31 janar 2007, ishte e referuar në Gjykatën Komunale në Prishtinë dhe paditësi 

përveç dy ftesave për shqyrtim kryesorë të treguara për datat 18.02.2008 dhe 

17.04.2008, nuk ka dërguar dëshmi të tjera, nëse procedura lidhur me këtë padi ka 

përfunduar në Gjykatën Komunale në Prishtinë. 

 

Paditësi edhe me datë 29 gusht 2013, të njejtën kërkesë e dorëzon tek Autoriteti i 

Likuidimit e cila refuzohet si e pa vlefshme me arsyetimin se në bazë të nenit 371 të 

LMD-së kërkesa është parashkruar. Paditësi me datë 18 gusht 2014 paraqet ankesë 

ndaj vendimit të Autoritetit të Likuidimit PRN-102-001 të datës 22.07.2014, e cila 

ankesë refuzohet si e pa bazuar nga Gjyqtari i vetëm me kompetenca të deleguara i 

Kolegjit të Specializuar me të njejtin arsyetim se këkresa e padtësit tashmë është 

parashkruar. 
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Çështja esenciale në këtë lëndë është që të përcaktohet saktë dhe në bazë të ligjit 

se nga cila ditë ka filluar të rrjedhë afati i parashkrimit të kërkesës së paditësit për 

kompensimin e investimeve të kryera në lokalin afarist të marrë me qira nga NSH-ja 

e paditur.  

 

Paditësi kërkesë padinë e tij e mbështetë në nenin 3 të Aneks- kontratës së qirasë. 

Në bazë të nenit 3 të kësaj Aneks kontrate, investimet pranohen nga një komision 

përkatës dhe në rast të shitjes së lokalit.  

 

Paditësi ka sjellë  në gjykatë faturat e datës 15.02.2000 dhe 13.03.2000, dhe një 

Specifikacion të investimeve të bëra, i cili është i nënshkruar nga palët dhe e vulosur 

nga NSH-T, me të cilat prova ai ka pretenduar se i ka mbështetur pohimet e tij për 

investimet e kryera. 

 

Kolegji i Apelit vlerëson se nuk ishte i drejtë konstatimi i Autoritetit të Likuidimit dhe 

i gjyqtarit të vetëm me kompetenca të deleguara i Kolegjit të Specializuar se kërkesa 

është parashkruar në bazë të nenit 371, paragrafi 1 të LMD-së, pasi që provat në 

shkresat e lëndës nuk e mbështesin një konstatim të tillë.  

 

Kolegji i Apelit vëren se kompensimi i investimeve nga kontrata mbi qiranë, ka qenë 

e kushtëzuar me shitjen e objektit afarist që ishte marrë me qira, andaj kushti për 

njohje të investimeve sipas kontratës për qiranë (neni 3 i aneks-kontratës), është 

shitja e lokalit.  Rrjedhimisht detyrimi i NSH-së për kompensimin e investimeve ka 

filluar të rrjedhë nga data 26 prill 2006, kur AKM-ja e ka shpallur njoftimin për shitjen 

e këtij lokali afarist.   

 

Është e qartë se paditësi menjëherë pas lindjes së detyrimit të NSH-së për 

kompensimin e investimeve të pohuara, ka ndërmarrë veprime duke dorëzuar 

fillimisht kërkesën në NSH-ë me datë 05 korrik 2006, dhe në AKM me 06 korrik 2006.  
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Paditësi po ashtu për të njëjtën kërkesë kishte dorëzuar edhe padi në DHPGJS-ë, me 

datë 18 dhjetor 2006, SCC-06-0513, e cila pastaj është referuar në kompetencë të 

Gjykatës Komunale në Prishtinë.  

 

Me këto veprime të ndërmarra, paditësi e ka ndërprerë parashkrimin e kërkesës, 

andaj nuk mundet të thuhet se kërkesa është parashkruar në bazë të nenit 371 të 

LMD-së, siç konstaton në mënyrë të gabuar gjyqtari i vetëm me kompetenca të 

deleguara i Kolegjit të Specializuar.  

 

Kolegji i Apelit konstaton se padia duhet të shqyrtohet në merita, në bazë të kushteve 

të kontratës, të shqyrtohen pretendimet e padisë mbi vëllimin e investimeve dhe 

lartësinë e shumës së kërkuar të kompensimit për investimet e pretenduara në këtë 

lokal afarist. Pastaj pas provave të reja që duhet të administrohen në ri procedurë, 

lidhur me meritat e padisë,  duhet të merret një vendim i drejtë dhe i bazuar në ligj.  

 

Nga këto arsye ankesa e paditësit është aprovuar si e bazuar, është anuluar 

Aktgjykimi i ankimuar dhe lënda është kthyer në rigjykim.  

Nga se u tha më sipër në bazë të nenit 9.10 të LDHP-së është vendosur si në 

dispozitiv. 

 

U vendos nga Kolegji i Apelit i DHPGJS-së më 15 tetor 2020. 

 

Taksat gjyqësore 

Ankuesi tashmë e ka paguar taksën gjyqësore për procedurën ankimore në shumë 

prej 100 euro me datë 05.06.2019, andaj nuk do të caktohen taksa shtesë. 

 

Ilmi Bajrami, Gjyqtar kryesues                _______________ 
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