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REPUBLIKA E KOSOVËS / REPUBLIKA KOSOVA 

 

Në ankesën e                                                                                                        AC-II-20-0008 

                                                                 

                                                                                                                      Paditësija/Ankuesja 

Agjencia Kosovare e Privatizimit, (AKP) Rr. “Dritan Hoxha” nr.55, Lakrishte,  Prishtinë. 

 

 

Kundër: 

                                                                                      I Padituri 

Xh Sh,  Podujevë përfaqësuar nga av.  R P,  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 

paditëses të paraqitur kundër Aktgjykimit të Gjykatës Themelore në Prishtinë, Dega në 

Podujevë, C.nr.32/12 të datës 24 gusht 2017 , pas seancës vendimmarrëse të mbajtur më  28 

prill 2022,  lëshon këtë: 

                           

                                A K T G J Y K I M 

 

1. Ankesa e AKP-së refuzohet si e pa bazuar. 

2. Vërtetohet, Aktgjykimi i Gjykatës Themelore në Prishtinë Dega në Podujevë,  C.nr.32/12 të 

datës 24  gusht 2017 . 

3. Nuk caktohen taksa gjyqësore për procedurën ankimore 

Rrethanat procedurale dhe faktike  

http://sq.wikipedia.org/wiki/Skeda:Coat_of_arms_of_Kosovo.svg
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Me datë 02 shkurt 2012  paditësi e dorëzoj në Gjykatën Komunale në Podujevë (më tutje 

Gjykatat Themelore Prishtinë Dega në Podujevë) një padi kreditore, duke  kërkuar nga Gjykata 

që të detyrohet i padituri të paguaj shumën e qirasë së pa paguar prej 8.880 euro duke filluar 

nga datat 17/10/2005 me pretendimin se e paditura nuk e ka paguar këtë shumë për lokalin që e 

marrë me qira, pronë e NSH ”Llapi” në Podujevë si dhe interesin ligjor në vlerë prej 3.5 %.  

 

Paditësja pretendon se me datë 17/10/2005 kishte lidhur marrëveshje nr. 68 për qira komerciale 

për shfrytëzimin e lokalit afarist nr. 20 me një sipërfaqe prej 41 m2  të Ndërmarrjes Shoqërore 

“Llapi” në Podujevë , Rr. ” Ilir Konushefci ” me të paditurin në kohëzgjatje nga datat 

01/10/2005 deri më 01/10/2006 në shumë prej 120 euro për muaj kalendarik , shpenzimet e 

mirëmbajtjes , mbeturinave pastrimin e hapësirave të përbashkëta  si dhe  rrymën . 

Më tutje paditësja pohoi se paditësi kishte refuzuar mundësin e vazhdimit të marrëveshjes duke 

i shkaktuar paditës dëm të konsideruar material, lartësi e të cilës duhet ë konstatohet me 

marrëveshje eventuale me të paditurin apo ekspertizës . Lartësia e caktuar e shumë nga eksperti 

do të mundësonte edhe precizimin e kërkesë padisë në kuptimin e lartësisë së shumës së 

kërkuar. 

 

Padisë i bashkëngjiti marrëveshjen nr. 68 të datës 17/10/2005, dhe parashtresa  dërguar të 

paditurit për shlyerjen e obligimeve nga si dhe mundësin e vazhdimit të marrëveshjes  nr. 11 02 

15/12 të datës 15/02/2011. 

 

Nëpërmjet Aktvendimit  C.nr. 32/2012 të datës 23/02/2016 Gjykata Themelore në Prishtinë 

Dega në Podujevë dërgon padinë tek i padituri për përgjigje me një shënim prapa Aktvendimit 

se është ekspedituar më datë 23/02/2016. 

Në Gjykatën Themelore në Prishtinë Dega në Podujevë  janë mbajtur tri seanca dëgjimore. I 

padituri nuk mori pjesë në asnjërën edhe pse sipas Gjykatës ishte thirre në mënyrë të rregullt  i 

njëjti nuk kishte arsyetuar as mungesën e tij. 

 

Me datë 24/08 2017, mbahet seanca e fundit e shqyrtimit kryesor lidhur me padinë në Gjykatën 

Themelore në Prishtinë -Dega në Podujevë. Në këtë seancë  i padituri nuk ishte prezent edhe 

pse ishte thirrur në mënyrë të rregullt dhe nuk kishte arsyetuar mungesën e vetë . Në një 

rrethanë të tillë, paditësi propozoi të nxirret Aktgjykim në mungesë  duke kërkuar nga gjykata 
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që të aprovoj kerkesen   si të bazuar . Në këtë seancë paditësi bëri precizimin e kërkesë padisë 

duke hequr dorë nga dorëzimi i patundshmërisë meqenëse tashmë ajo ishte privatizuar më 2014  

por tani kërkon, përveç përmbushjen e marrëveshjes edhe kompensimit të dëmit  të shkaktuar 

në shumë prej 8.880 euro si dhe interesin ligjor. 

 

Me datë 24/08/2017, Gjykata Themelore në Prishtinë -Dega në Podujevë me Aktgjykimin në 

bazë të mungesës C.nr.32/12 aprovoi pjesërisht padinë e paditëses si të bazuar dhe detyroi të 

paditurin Xh Sh që në emër të shfrytëzimit të lokalit afarist nr. 20 që gjendet në rr. ” I K ” në 

Podujevë në sipërfaqe prej 40 m 2 ,pronë e paditëses të paguaj shumën prej 1440 euro për 12 

muaj  prej datës 17/10/2005 deri më 17/10/2006. Ndërsa  shuma  tjetër të kërkuar prej 7440 

refuzohet si e pa bazuar. 

 

Gjykata Themelore në Prishtinë -Dega në Podujevë  ka arsyetuar se pas shtjellimit të  provave 

të ofruara gjatë seancave gjyqësore të mbajtura ka konstatuar se në mes të palëve ndërgjyqës  

ka ekzistuar marrëdhënia kontraktuale e qirasë për periudhën 01.10/2005 e deri me datën 

01/10/2006 e si rrjedhojë e kësaj i padituri  ka detyrim të paguaj qiranë pasi që pala paditëse e 

ka sjellë Marrëveshjen  e qirasë për periudhën e cekur.  

Gjykata Themelore në Prishtinë , Dega në Podujevë gjithashtu refuzoi pjesën tjetër  të kërkesës 

, kompensim për dëmin e shkaktuar për shkak të shfrytëzimit të lokalit edhe pas periudhës se 

skaduar me marrëveshje me arsyetim se paditësi nuk ka vërtetuar se patundshmëria ishte 

shfrytëzuar pas skadimit të afatit për shfrytëzim si dhe për shkak të pasiviteti të vetë paditëses e 

cila nuk kishte vepruar sipas nenit 8.3 të marrëveshjes të lartcekur. 

 

Me datë 19/09/2017, AKP-ja e ka dorëzuar një ankesë në Gjykatën Themelore në Prishtinë -

Dega në Podujevë  për Gjykatën e Apelit të Kosovës në Prishtinë, ( më tuje ankuesi)  kundër 

Aktgjykimit të kësaj Gjykate C.nr.32/12 të datës 24/08/ 2017,( më tutje Aktgjykimi i ankimaur) 

për shkak të shkeljeve esenciale të dispozitave të procedurës kontestimore , vërtetimit të gabuar 

të gjendjes faktike dhe zbatimit të gabuar të së drejtës materiale dhe  kërkon nga Gjykata e 

Apelit  që të aprovohet ankesa si e bazuar, të ndryshohet Aktgjykimi i ankimuar, të aprovohet 

padia si e bazuar, ose të prishët Aktgjykimi i ankimuar dhe lënda të kthehet në gjykim. Për më 

tepër në ankesë AKP-ja ka pohuar se me Aktgjykimin e ankimuar është shkelur Neni 182.2 

paragrafi n) të LPK-së, pasi që Aktgjykimi ka të meta dhe si i tillë nuk mund të ekzaminohet, 

dispozitivi i Aktgjykimit është i pakuptueshëm apo kontradiktor me vet vetën dhe me arsyet e 
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dhëna ne Aktgjykim, ndërsa edhe arsyet e dhëna janë te paqarta  dhe kontradiktore. Tutje AKP-

ja në ankesë pretendon se Gjykata nuk e ka vërtetuar drejt gjendjen faktike duke mos marrë për 

bazë parashtresën e AKP-së nr. 100215/12 të datës 15/02/2011, nëpërmjet së cilës AKP-ja ka 

kërkuar nga paditësi vazhdimin e marrëveshjes dhe pagesën  për periudhën e shfrytëzuar.  

 

Gjithashtu sipas AKP-së Aktgjykimi i ankimuar përmban shkelje materiale të nënti 169 dhe 

173 të Ligjit mbi Marrëdhëniet Detyrimore sipas të cilit , i dëmtuari ka të drejtë në shpërblimin 

e dëmit të rëndomtë si dhe fitimin e humbur që në rastin konkret e dëmtuar është AKP-ja . 

Më datën 18/12/2020 Gjykatat e Apelit, dosjen e lëndës e dorëzon në DHPGJS-ë për gjykim si 

gjykatë kompetente. 

Në DHPGJS-ë lënda evidentohet me nr. AC-II-20-0008. 

 

Më 26/04/2021 i padituri paraqet mbrojte në ankesë  për shkak të shkeljeve esenciale të 

dispozitave të procedurës kontestimore , vërtetimit të gabuar të gjendjes faktike dhe zbatimit të 

gabuar të së drejtës materiale dhe kërkoi nga Kolegji i Apelit ankesa të aprovohet si e bazuar , 

të anulohet Aktgjykimi i ankimuar  ndërsa padia të refuzohet sie pa bazuar. 

I padituri pohoi se Aktgjykimi i ankimuar është nxjerrë në kundërshtim me nenin 24 dhe 31 të 

Kushtetues së Republikës së Kosovës, barazia para ligjit dhe gjykimi i drejtë dhe i paanshëm 

duke vendosur në mungesë të paditurit përkundër faktit se i padituri asnjëherë nuk ka marrë 

ftesë dhe nuk është njoftuar lidhur me padinë .  

Më tutje ai pohoi e në bazë të nenit  182. par. 1. dhe 2. pika (n) lidhur me nenin 7 par. 1 dhe 

nenin 8 të LPK-së pasi që Aktgjykimi ka të meta dhe si i tillë nuk mund të ekzaminohet, 

dispozitivi i Aktgjykimit është i pakuptueshëm apo kontradiktor me vetë- vetën dhe me arsyet e 

dhëna ne Aktgjykim, ndërsa edhe arsyet e dhëna janë te paqarta  dhe kontradiktor për arsye se 

është vendosur në kundërshtim me nenin 423. 4 të LPK-së pa o dhënë mundësi palës së kundërt 

që të deklarohet lidhur me padinë. Duke  vepruar kështu gjykata veproi në kundërshtim edhe 

me nenin 5 par. 1 dhe nenin 7 par. 1. , nuk i dha mundësi palës që të deklarohet lidhur me faktet 

dhe provat. Një veprim të tillë gjykatat në shkelje të nenit 110 par. 1 të LPK-së dhe nenit 26 të 

ligjit për DHPGJS duke mos dorëzuar padinë dhe ftesat për seancë personalisht të paditurit i 

cili asnjëherë nuk ishte njoftuar as për padinë dhe as për seancat e caktuar nga Gjykata . 

Gjithashtu Gjykata veproi në kundërshtim edhe të nenit 7.9 dhe 81.1 të LPK-së duke mos 

caktuar përfaqësues për të paditurin. 
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 Aktgjykimi i ankimuar përmban edhe shkelje materiale , kërkesa e paditësit  sipas nenit 354 të 

LMD tashmë është parashkruar afati i parashkrimit për kërkesat monetare është 3 vite , 

detyrimi daton për periudhën kohore 2005-2006 ndërsa padi është parashtruar më 2012. Për më 

tepër paditësi ashtu siç ka konstatuar edhe gjykata nuk e ka vërtetuar raportin juridik në mes të 

paditësi dhe të paditurit. 

 Andaj Kolegjit të Apelit i propozoi që aktgjykimi C.nr.32/12 i datës 24/08/2017 të anulohet 

dhe padia e paditësit të refuzohet. 

 

Arsyetimi ligjor:  

 

Ankesa e paditëses refuzohet si e pa 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.  

 

Aktgjykimi i ankimuar i Gjykatës Themelore në Prishtinë Dega në Podujevë është i saktë në 

rezultat dhe në arsyetimin ligjor, andaj duhet të vërtetohet. 

Juridiksioni  i DHPGJ-së mbi padinë 

 

Kolegji i Apelit vëren se paditësi me datë 01 shkurt 2008  e ka dorëzuar një padi kreditore ndaj 

të paditurit në Gjykatën Themelore në Prishtinë /Dega në Podujevë dhe kërkon një borxh për 

qiranë e pa paguar për periudhën 01.01.2005 e deri 01/10/2006 si dhe kompensimin e dëmi për 

shfrytëzimin e lokalit bashkë me interes ligjor prej 3.5 %. Palë e paditur në këtë rast është një 

person fizik. Objekt kontesti është kërkesa për pagesën e qirasë për lokalin e shfrytëzuar me 

qira nga ana e të paditurit në Podujevë, pronë e NTHSH “Llapi” në Podujevë. Për këtë padi 

kishte juridiksion lëndor Gjykata Komunale në Prishtinë-Dega në Podujevë e po ashtu edhe 

ankesa e paraqitur ndaj Aktgjykimit të kësaj Gjykate C.nr.32/2012 të datës 24/08/.2017, me të 

drejtë i ishte drejtuar Gjykatës së Apelit në Prishtinë, pasi që në kohën e paraqitjes të kësaj 

ankese me datë 19 shtator  2017, kjo Gjykatë kishte juridiksion te vendos lidhur me këtë 

ankesë.  
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Kolegji i Apelit konstaton se me Ligjin e ri në fuqi për DHPGJS-në nr.06/L-086 i zbatueshëm 

nga data 15 korrik 2019, është zgjeruar juridiksioni i DHPGJS-së me nenin 5 të këtij Ligji, dhe 

edhe rrethi i personave që mund të jenë palë të paditura në procedura para DHPGJS-së në bazë 

të nenit 6.2 të këtij Ligji. Prandaj Kolegji i Apelit konstaton se duke u bazuar në nenin 5 dhe 6 

si dhe në nenin 76.1 të LDHP-së, DHPGJS-ja tashmë ka juridiksion lëndor edhe për padit e 

këtilla siç është e këtij rasti, rrjedhimisht Kolegji i Apelit ka juridiksion lëndor të vendos edhe 

për ankesën e paditësit e cila është paraqit ndaj Aktgjykimit të ankimuar të Gjykatës Themelore 

në Prishtinë  dega në Podujevë.  

  Lidhur me meritat e ankesës 

 

Kolegji i Apelit ka shqyrtuar shkresat e lëndës, Aktgjykimin e ankimuar dhe pretendimet 

ankimore të ankesës dhe vjen në përfundim se Aktgjykimi nuk i nxjerrë nuk është në 

kundërshtim me dispozitat esenciale të procedurës kontestimore dhe se arsyetimi nuk është i pa 

qartë dhe kundërthënës me  dispozitivin ,andaj ankesa është e pa bazuar. 

  

Kolegji i Apelit vëren se në mes të palëve paditëse dhe të paditurës, me datë 01/10/2005 kishte 

lidhë një marrëveshje një vjeçare  të  qirasë lidhur me objektin e dhënë me qira, në sipërfaqe 40 

m2, në Komunën e Podujevës, pronë e NSHT “Llapi” në Podujevë. Ne bazë të nenit 1.1 të 

kontratës së qirasë nr. 68 të datës 17/10/2005, kontrata e qirasë ishte e lidhur për periudhën 

kohore prej 12 muajve dhe kjo kontratë ka filluar prej datës 01.10.2005 dhe ka përfunduar me 

datë 01/10/2006.  

 

Kolegji i Apelit vëren se paditësja me padinë e tij të dorëzuar në Gjykata Komunale në 

Podujevë  Klinë ma datë 03 shkurt 2013, e ka kërkuar borxhin e qirasë në shumë prej 8.880.  

 

Gjykatat Themelore Prishtinë dega në Podujevë me të drejtë ka vendosur në dobi të paditëse 

lidhur me shumën e kërkuar bazuar në çmimin caktuar me marrëveshjen  nr. 68 në mes të 

paditësit dhe të paditurit.  

 

Nëse i padituri pa ndonjë bazë juridike ka vazhduar ta shfrytëzoj objektin që është pronë 

shoqërore, paditësja ka mund të kërkoj nga i padituri lirimin e objektit, apo edhe në rastin më të 

rëndë të kërkoj nga organet kompetente dëbimin e tij nga lokali që është shfrytëzuar nga i 
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padituri pa pasur marrëveshje të qirasë. Këto veprime nuk kanë ndodhur në këtë rast. Prandaj 

një pretendimi i tillë i ankueses është i pa bazuar. 

 

Ofrimi i një kontrate të re apo vazhdim i saj nuk përben  krijim të marrëdhënieve kontraktuale 

në mes palëve andaj edhe ky pretendim i ankueses është i pa bazuar. 

 

Kolegji i Apelit vëren se lidhur me padinë janë mbajt tri seanca të shqyrtimit kryesor të cilat 

janë shtyrë për arsye se i padituri në bazë të fletë kthesave ishte thirrur në mënyrë të rregullt por 

i njëjti nuk kishte prezantuar në seancë dhe as nuk e kishte arsyetuar mungesën e tij.  

 

Kolegji i Apelit konsideron se Gjykata ka bërë përpjekje maksimale për të siguruar prezencën e 

të paditurit në seancë duke dërguar ftesë tre herë. Me këtë veprim gjykatat ka plotësuar kushtin 

ligjor të specifikuar me nenin 110 të LPK-së .  Në fletë kthesë nuk evidentohet asnjë shënim se 

dikush tjetër e kishte pranuar ftesën . Andaj Kolegji i Apelit e konsideron si dorëzim të rregullt.   

 

Nga shtjellimet e mësipërme Kolegji i Apelit konstaton se mungesa e te paditurit në seancë dhe 

mos arsyetimi i mungesës se tij nuk  përben një të metë procedurale  e cila është ne 

kundërshtim me te drejtën për qasje në drejtësi, qe u garantohet individëve me nenin 31 të 

Kushtetutës dhe nenin 6.1 te KEDNJ-se. 

 

Gjithashtu Kolegji i Apelit konsideron  Gjykata mund të caktoj një përfaqësues për të paditurin 

vetë atëherë kur plotësohen kushtet e nenit 79 të LPK-së rasti në fjalë nuk ishte i tillë. 

 

Kolegji i Apelit nuk mund të paranojë as pretendimin tjetër kundërshtues të paditurit lidhur me 

parashkrimin e kërkesës për arsye se i njëjti sipas nenit 428 para. 2  propozimi për parashtrimin 

e fakteve apo provave të reja mund të bëhet vetëm  nëse e bëjnë të besueshëm rrethanën se pa 

fajin e tyre nuk kanë mund të paraqiten në seancën paraprake. 

Rasti në fjalë nuk është i tillë andaj edh kjo pikë duhet të refuzohet. 

Prandaj nga këto arsye, Kolegji i Apelit e mbështet konstatimin e Gjykatës Themelore në 

Prishtinë -Dega në Podujevë  se paditësi nuk e ka mbështetur padinë me prova, andaj me drejtë 

është refuzuar padia për borxhin e pretenduar si e pa bazuar. 
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Prandaj nga këto arsye ankesa e paditësit është refuzuar si e pa bazuar, dhe është vërtetuar 

Aktgjykimi i ankimuar si i drejtë dhe i bazuar në ligj. 

 

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

 

Taksat gjyqësore 

 

Ankuesja  tashmë e ka paguar taksën gjyqësore për procedurën ankimore në shumë prej 

100euro me datë 21 04/2022, andaj nuk do të caktohen taksa shtesë. 

 

 

U vendos nga Kolegji i Apelit i DHPGJS-së më 28 prill 2022. 

 

 

 

Ilmi Bajrami, Gjyqtar kryesues                _______________ 
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