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AC-I.-18-0274-A0001 

Në procesin gjyqësor të,  

Xh. H, nga Istog. 

                                                                                                             Paditësja  

Kundër  

Agjencisë Kosovare të Privatizimit(AKP), rr. ’’Agim Ramadani’’ nr.23, Prishtinë. 

    E paditura/ankuesja 

 

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/ankuesit të parashtruar kundër Aktgjykimit të Kolegjit të Specializuar të DHPGJSK-së 

C-II.-13-0322-C0001, të datës 17 prill 2018, pas seancës vendimmarrëse të mbajtur më 08 

tetor 2020, lëshon këtë: 

 

A K T GJ Y K I M 

 

1. Ankesa e AKP-së është e bazuar. 

2. Ndryshohet Aktgjykimi i Kolegjit të Specializuar të DHPGJSK-së C-II.-13-0322-

C0001, i datës 17 prill 2018. 

3. Padia e paditëses hedhet poshtë si e pa pranueshme, për shkak të res judicata. 

4. Nuk caktohen taksa gjyqësore për këtë procedurë ankimore. 

  

Rrethanat faktike dhe procedurale: 

      

 

REPUBLIKA E KOSOVËS 

REPUBLIKA KOSOVA – REPUBLIC OF KOSOVO 

GJYKATA SUPREME E KOSOVËS 

VRHOVNI SUD KOSOVA – SUPREME COURT OF KOSOVO 
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Më 16 gusht 2013 ankuesja kishte parashtruar ankesë në në DHPGJSK kundër Vendimit të 

Bordit të AKP-së KB-292/2012 të datës 11 qershor 2013 me të cilin ishte refuzuar kërkesa e 

ankueses për blerjen e banesës lëndore me arsyetimin se ishte refuzuar kërkesa e ankueses 

për kthimin në posedim të kësaj banese nga Agjencioni Kosovar i Pronës(Vendimi 

HPCC/D/128/2004/C i datës 18 qershor 2004). Sipas ankueses, ky vendim i Bordit të AKP-së 

është i pa drejtë, sepse ankuesja ka qenë e vetmja bartëse e të drejtës së shfrytëzimit të 

përhershëm të banesës në kuptim të Ligjit mbi Marrdhëniet Banesore të asaj kohe, sepse 

ankueses i ishte ndarë nga Këshilli i Punëtorëve. Ankuesja ka propozuar që të miratohet në 

tërësi padia si e bazuar dhe t’a njihet e drejta e blerjes së banesës në Istog, rr. ” K”, në 

sipërfaqe prej 34 m2, për të cilën bartëse është Ndërmarrja Shoqërore “Korenik” në Istog.  

 

Më 14 prill 2017, Kolegji i Specializuar i DHPGJSK-së padinë së bashku me shkresat e lëndës 

ia kishte dërguar për përgjigje AKP-së. AKP më 04 maj 2017, në mbrojtjen e saj ka propozuar 

që të refuzohet si e pabazuar në ligj ankesa e ankueses, si dhe të vërtetohet si i drejtë dhe i 

ligjshëm vendimi i Bordit te Drejtorëve të AKP-së. 

 

Më 17 prill 2018 Kolegji i Specializuar e kishte marrë Aktgjykimin C-II.-0322-C0001 me të cilin: 

Anulohet Vendimi i Bordit të Drejtorëve të Agjencisë Kosovare të Privatizimit numër 1705 i 

datës 11 qershor 2013 lidhur me refuzimin e blerjes se banesës së paditëses (propozueses) 

Xh H, dhe të njëjtës i njihet e drejta për blerjen e banesës e cila gjendet në Istog, rr. “ K” nr. 

128 ne sipërfaqe prej 34 m2  , e që aktualisht është duke e shfrytëzuar. 

AKP në cilësinë e shitësit urdhërohet që brenda afatit prej 3 (tre) muajsh nga dita e paraqitjes 

se kërkesës të lidh kontratë me blerësin për blerje të banesës. 

Nëse AKP-ja në ketë rast si shitës përkundër kërkesës së blerësit refuzon ose nuk lidhë 

kontratë brenda afatit të paraparë, blerësi fiton të drejtën që në procedurë jashtë kontestimore 

të kërkoj nga gjykata kompetente që të nxjerrë aktvendim që e zëvendëson kontratën, në 

kuptim të nenit 7.3 dhe 4 te ligjit nr. 04/L-061 për Shitjen e Banesave. 

Kolegji i Specializuar më 29 mars 2018, kishte mbajtur seancën e shqyrtimit gjyqësor, me 

ç’rast ka dëgjuar përfaqësuesin e autorizuar të palës paditëse, si dhe përfaqësuesin e 

autorizuar të AKP-së, njëherit shqyrtoi dhe vlerëso provat material të dorëzuara nga palët. 

Pas vlerësimit me kujdes dhe me ndërgjegje të secilës provë veç e veç dhe të të gjithave 

bashkërisht e në pajtim me dispozitën e nenit 36 pika 4 të Shtojcës së Ligjit të Dhomës së 

Posaçme Nr.04/L-033, Gjykata lidhur me këtë çështje Kolegji vërtetoi se më 28 nëntor 1986, O 
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“K” nga Istogu, siç është quajtur në atë kohë “Këshilli i punëtoreve”, i kësaj NSH-je i ka ndarë 

në shfrytëzim të përhershëm banesën në sipërfaqe prej 34 m2.   

Këtë e vërtetojnë edhe provat si me poshtë: Vendimin mbi ndarjen e banesës nr.2050/86 të 

dt.28.11.1986, Kontratën mbi shfrytëzimin e banesës nr. 62, dt. 12.02.1987; Kërkesa për blerje 

të banesës e datës 31.07.2012; Njoftimin mbi vendimin e Bordit të Drejtorëve të AKP-së 

nr.170 të datës 11.06.2013; Ankesën e përfaqësueses së autorizuar të paditësit; Mbrojtjen e 

AKP-së të dt.04.05.2017; Dispozita e nenit 7, par. 4 të Ligjit për Shitjen e Banesave për të cilat 

ekziston e drejta pronësore me Nr.04/L-061. 

Të gjitha këto prova materiale dëshmojnë si dhe janë të lidhura me njëra tjetrën se është bërë 

ndarja e banesës si dhe vendimi mbi dhënien e të drejtës për blerjen e banesës dhe kërkesa e 

iniciuar nga pala për blerje të banesës tek AKP-ja, por pala nuk është fajtor pse nuk është 

lidhë kontrata në afat prej 3 muajsh nga dita kur është paraqitë kërkesa për blerjen e banesës 

siç përcaktohet edhe me nenin 7 paragrafin 3 i Ligjit për Shitje të Banesave të cituar më lart. 

Pas gjithë këtyre ky paditës i ka shterur të gjitha mundësitë e nevojshme për blerjen e 

banesës dhe e njëjta i drejtohet me padi Dhomës se Posaçme për te nxjerrë aktvendim që e 

zëvendëson kontratën. 

Gjykata gjatë shqyrtimit të kësaj çështje mori për bazë kohën e lidhjes se kontratës, vitin 1987 

si dhe ligjin që ishte në fuqi në atë kohë (Gazeta zyrtare e KSA të Kosovës nr. 11/83, 29/86 

dhe 42/86) si dhe Vendimin për dhënien e banesës të cekur më lart i datës 28 nëntor 1986 që 

jep pëlqimin për blerjen e banesës. 

Po ashtu, Gjykata mori për bazë edhe dispozitën e nenit 3, pika 1.4 dhe 1.6, si dhe nenin 7 

pikat 3 dhe 4 të Ligjit për Shitjen e Banesave Nr.04/L-061, për të cilat ekziston e drejta 

banesore. 

Gjykata nuk i fali besimin provave të prezantuara nga ana e AKP-së dhënë në mbrojtjen e saj 

me shkrim e as atyre të dhëna në seancën e shqyrtimit gjyqësor, për këto arsye: Rregullorja e 

UNMIKU-ut 2000/60 pezullonte ndarjet e më tejme të banesave të punëtoreve, por kjo nuk 

ishte e aplikueshme në mënyrë retroaktive, andaj për këtë arsye nuk mund të pezullohet 

ndarja e banesës që është bërë e vlefshme në mënyrë të ligjshme, ngase e njëjta është ndarë 

me Vendim datë 28 nntor 1986, ndërsa Rregullorja ka hyrë në fuqi më vonë, më 31 tetor 2000. 

Madje në Rregullore nuk thuhet asgjë për anulimin e kontratave të mëhershme në lidhje me 

ndarjen e banesave. 

 

Më 07 maj 2018 AKP kishte parashtruar ankesë kundër këtij aktgjykimi për shkak të 

konstatimit të gabuar dhe jo të plotë të gjendjes faktike dhe zbatimit të gabuar të të drejtës 
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materiale. Sipas AKP-së, objekt shqyrtimi i Kolegjit të Specializuar duhej të ishte ligjshmëria e 

vendimit të Bordit të AKP-së, nëse ai është në kundërshtim me ndonjë dispozitë ligjore, me të 

cilin paditësit i është shkelur ndonjë e drejtë dhe cilat ishin ato të drejta. AKP konsideron se kjo 

çështje është res judicata, sepse tashmë ekzistojnë tri vendime të ish Habitatit të cilat janë të 

formës së prerë dhe nuk mund të jenë objekt shqyrtimi nga asnjë organ administrativ apo 

gjyqësor. AKP konsideron se ajo ka vepruar konform nenit 13 paragrafit 1 dhe 2 të Ligjit mbi 

Shitjen e Banesave nr. 04/L-061, që dëshmon se ky vendim i Bordit të AKP-së është i ligjshëm 

dhe në harmoni me dispozitat e lartëcekura. 

Sa i përket vendimit që gjykata e obligon AKP-në të lidh kontratën e shitblerjes me paditësin, 

AKP mendon se kontrata është marrëveshje e dy a më shumë personave që kanë qëllim të 

krijoj, të ndryshoj ose të shuaj një marrdhënie juridike të detyrimit. Sipas nenit 16 të LMD-së, 

kontrata është e lidhur kur palët kontraktuese janë pajtuar për elementet thelbësore, që do të 

thotë se kontrata bënë pjesë në grupin e punëve juridike të dy anshme. Nga kjo mund të vihet 

në përfundim se askush, përveç vullnetit të palëve kontraktuese nuk mund t’i detyroj palët që 

të lidhin kontratë, andaj pika 2 e aktgjykimit të ankimuar është në kundërshtim me nocionin e 

kontratës dhe me nenin 16 të LMD-së, andaj ky aktgjykim duhet anulohet. 

 

Më 03 shtator 2020 Kolegji i Apelit këtë ankesë ia ka dërguar paditëses për përgjigje. Urdhëri 

është pranuar nga përfaqësuesi i paditëses më 21 shtator 2020. Në përgjigjen e saj ndaj 

ankesës, paditësja i kundërshton të gjitha pretendimet ankimore të AKP-së si të pa bazuara 

dhe propozon që si e tillë ankesa të refuzohet dhe të vërtetohet aktgjykimi i ankimuar si i drejtë 

dhe i bazuar në ligj. 

 

Arsyetimi i ligjor 

 

Ankesa 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. 

 

Kolegji i Specializuar me aktgjykimin e ankimuar ankesën e paditëses e kishte aprovuar, duke 

anuluar Vendimin e Bordit të Drejtorëve të Agjencisë Kosovare të Privatizimit numër 1705 të 

datës 11 qershor 2013, lidhur me refuzimin e blerjes se banesës së paditëses (propozueses) 

Xhemile Hasanaj, dhe të njëjtës i njihet e drejta për blerjen e banesës e cila gjendet në Istog, 
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rr. “2 Korriku” nr. 128 në sipërfaqe prej 34 m2, e që aktualisht është duke e shfrytëzuar, ishte 

urdhërua AKP që brenda afatit prej 3 (tre) muajsh nga dita e paraqitjes se kërkesës, të lidh 

kontratë me blerësin për blerje të banesës. Nëse AKP-ja, përkundër kërkesës së blerësit 

refuzon, ose nuk lidhë kontratë brenda afatit të paraparë, blerësi fiton të drejtën që në 

procedurë jashtë kontestimore të kërkoj nga gjykata kompetente që të nxjerr aktvendim që e 

zëvendëson kontratën, në kuptim të nenit 7.3 dhe 4 te ligjit nr. 04/L-061 për Shitjen e 

Banesave. 

AKP konsideron se kjo çështje është res judicata, sepse tashmë ekzistojnë tri vendime të ish 

Habitatit të cilat janë të formës së prerë dhe nuk mund të jenë objekt shqyrtimi nga asnjë 

organ administrativ apo gjyqësor. AKP konsideron se ajo ka vepruar konform nenit 13 

paragrafit 1 dhe 2 të Ligjit mbi Shitjen e Banesave nr. 04/L-061, që dëshmon se ky vendim i 

Bordit të AKP-së është i ligjshëm dhe në harmoni me dispozitat e lartëcekura. 

Sa i përket vendimit që gjykata e obligon AKP-në të lidh kontratën e shitblerjes me paditësin, 

AKP mendon se kontrata është marrëveshje e dy a më shumë personave që kanë qëllim të 

krijoj, të ndryshoj ose të shuaj një marrdhënie juridike të detyrimit. Sipas nenit 16 të LMD-së, 

kontrata është e lidhur kur palët kontraktuese janë pajtuar për elementet thelbësore, që do të 

thotë se kontrata bënë pjesë në grupin e punëve juridike të dy anshme. Nga kjo mund të vihet 

në përfundim se askush, përveç vullnetit të palëve kontraktuese nuk mund t’i detyroj palët që 

të lidhin kontratë, andaj pika 2 e aktgjykimit të ankimuar është në kundërshtim me nocionin e 

kontratës dhe me nenin 16 të LMD-së, 

Pas shqyrtimit të pretendimeve ankimore të AKP-së, aktgjykimit të ankimuar dhe provave në 

shkresat e lëndës, Kolegji I Apelit konstatoi se ankesa është e bazuar. 

Kolgji i Apelit gjeti se kjo çështje ishte vendosur me Vendim të formës së prerë të Drejtorisë 

për Çështje Pronësore(Habitat) me Vendimin HPCC/D/128/2004/C të datës 18 qershor 2004 

me të cilin ishte refuzuar kërkesa e paditëses, ndaj të cilit vendim nuk ishte regjistruar asnjë 

ankesë në Drejtorinë e këtij institucioni dhe kjo Drejtori më 15 shtator 2006 e kishte mbyllur 

rastin në tërësi. 

Kolegji i Apelit konsideron se Kolegji i Specializuar nuk e kishte marrë parasysh këtë fakt 

vendimtar, edhe pse kanë ekzistuar të gjitha këto dëshmi në shkresat e lëndës. Për këtë 

arsye,Kolegji i Specializuar ka bërë shkelje të dipsozitave ligjore të LPK-së nenit 182, paragrafi 

2 pika (l), sepse për çështje të gjykuara nuk mund të vendoset sërish në merita. Ky fakt në 

mënyrë të qartë ishte parashtruar nga përfaqësuesi I AKP-së në seancën dëgjimore, që ishte 
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sugjeruar se duhet të respektohen vendimet e tilla sepse janë të formës së prerë, por Kolegji I 

Specializuar kishte marrë aktgjykimin e ankimuar, pa I përfillur këto fakte. 

Faktin se vendimet përfundimtare-të formës së prerë të Habitatit nuk mund të ndryshohen më 

dhe për të nëjjtën çështje nuk mund të vazhdohet procedura në asnjë organ gjyqësor e 

administrative e ka konfirmuar edhe Gjykata Kushtetuese me Aktgjykimin KI 104/10 në rastin e 

NSH “K”. Me këtë aktgjykim Gjykata Kushtetuese e Kosovës ndër të tjera kishte përcaktuar: 

64. Gjykata Kushtetuese është e mendimit se Vendimi i (Habitatit)KKPB-së i dates 15 korrik 

2006 duhet konsideruar si vendim i formes se prerë dhe që është bërë res judicata me rastin e 

certifikimit nga ana e sekretarit të KKPB-së më 4 shtator 2006.  

65.Vendimi HPCC/REC/66/2006 ishte i formës së prerë dhe, në pajtim me nenin 2.7 të 

Rregullores së UNMIK-ut 1999/23, nuk mund t'i nenshtrohej rishqyrtimit nga asnjë gjykatë apo 

organ administrativ në Kosovë.  

66. Në këto rrethana, Gjykata konludon se parashtruesi i kërkesës i ka shteruar të gjitha mjetet 

juridike në dispozicion në bazë të ligjit të zbatueshëm.  

 

Në bazë të nenit 182, paragrafi 2 pika (l) të LPK-së, nxjerrja e një aktgjykimi në meritata e saj 

kur kemi res judicata, konsiderohet shkelje esenciale e dispozitave të procedurës 

kontestimore.  

Për këto arsye si më lartë, konform nenit 198 paragrafi 1 të LPK-së, ndryshohet aktgjykimi i 

ankimuar dhe padia hedhet poshtë si e pa paranueshme. 

 

Nga ajo që u tha më sipër, u vendos si në dispozitiv të këtij aktgjykimi.  

 

Taksat gjyqësore 

 

Pasi që AKP tashmë ka paguar taksën gjyqësore për këtë procedurë ankimore, ajo nuk 

ngarkohet me taksë shtesë gjyqësore.  

 

Vendosur nga Kolegji i Apelit i DHPGJS-së, më 08 tetor 2020. 

 

Ilmi Bajrami, Gjyqtar kryesues  ____________________ 
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