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AC-I-18-0295 -A0001 

Në çështje juridike të, 

I. M, E. S dhe R. D, Prizren, M. H nga Prizren, A M, nga Prizreni dhe B F, nga Prizren, të 

gjithë të përfaqësuar nga avokati Y. K nga Prizreni. 

 Paditësit/ankuesit 

Kundër 

NSH “P”, Prizren, e përfaqësuar nga Agjencia Kosovare e Privatizimit (AKP), rr. „Agim 

Ramadani“ nr. 23- Prishtinë. 

           E paditura 

 

Kolegji i Apelit i Dhomës së Posaçme të Gjykatës Supreme të Kosovës, për çështjet 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 paditësve 

të parashtruar ndaj Aktgjykimit të Kolegjit të Specializuar të DHPGJSK-së C-III.-12-1501, të 

datës 24 prill 2018, pas seancës vendimmarrëse të mbajtur më 15 tetor 2020, lëshon këtë: 

 

A K T G J Y K I M 

 

1. Ankesa e paditësve refuzohet si e pa bazuar. 

2. Vërtetohet Aktgjykimi i Kolegjit të Specializuar të DHPGJSK-së C-III-12-1501 i 

datës 24 prill 2018.  

3. Nuk caktohen taksa gjyqësore në këtë procedurë kontestimore. 

 

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 18 shtator 2007, paditësit/ankuesit, ushtruan padi në Gjykatën Komunale në Prizren me të 

cilën kishin kërkuar kthimin e patundshmërisë, ngastrës kadastrale nr. 5631 në vendin e 

quajtur “O” arë e klasit 2 në sipërfaqe prej 0.48,62 ha, Fleta Poseduese nr. 4248 ZK Prizren. 

Paditësit këtë kërkesë e mbështesin në Aktgjykimin e Gjykatës Komunale në Prizren C.nr. 

498/94 t datës 15 tetor 1997 me të cilin ishte anuluar kontrata e shitblerjes Leg. Nr. 417/64 e 

datës 16 mars 1964, e vërtetuar në Gjykatën Komunale të Prizrenit, e lidhur ndërmjet 

paraardhësit të paditësve dhe NSH “P”, Kopjen e kontratës së shitblerjes, të lidhur më 05 maj 

2003, e nënshkruar nga palët dhe 2 dëshmitarë – B S i ka shitur një pjesë të ngastrës 

kadastrale 5631 në sipërfaqe prej 00.03,00 ha, Sh K, Kopjen e Aktvendimit të Komunës së 

Prizrenit nr. 03/3-463-295, të datës 09 shtator 1978 (e drejta e përdorimit, për pjesën e 

ngastrës kadastrale nr. 563, në sipërfaqe të përgjithshme prej 300 m2, e cila ishte bartur nga 

ana e Komunës së Prizrenit në emër të M S me qëllim të ndërtimit të shtëpisë);  

 

Më 02 dhjetor 2011 Gjykata Komunale në Prizren, nxorri Aktvendimin C.nr.4631/07 me të cilin 

u shpall jo-kompetente, në aspekt lëndor dhe shkresat e kësaj çështje kontestimore ia dërgoi 

për vendosje DHPGJSK-së si gjykatë kompetente. 

 

Më 01 nëntor 2017, në padinë e ndryshuar, paditësit në cilësinë e tyre si trashëgimtarë të të 

ndjerit A. S (baba i tyre), pas ndryshimit të padisë kishin kërkuar: Kompensim në natyrë për 

ngastrën kadastrale 5631, apo si alternativë kompensim monetar sipas çmimit të tregut për 

këtë ngastër. 

 

Më 08 nëntor 2016 AKP ka paraqitur mbrojtje dhe ka paraqitur një kundërpadi. Në mbrojtjen e 

saj AKP theksoi se nuk është paraqitur ndonjë njoftim për Bordin e AKP-së lidhur me qëllimin 

për paraqitjen e padisë, nuk ka dëshmi për legjitimitetin aktiv të paditësve; Në Aktgjykimin e  

Gjykatës Komunale të Prizrenit, është zbatuar në mënyrë të gabuar e drejta materiale (neni 8a 

Ligjit mbi Qarkullimin e Pasurisë së Patundshme.të Serbisë), duke iu referuar Aktgjykimit SCA-

06-0005; Aktgjykimi i Gjykatës Komunale në Prizren, nuk mund të ekzekutohet, pasi që padia 

është një kërkesë për ekzekutim, DHPGJS-së i mungon juridiksioni; padia tashmë është 

gjykuar (res judicata); padia e paditësve duhet të hedhet dhe si e tillë të cilësohet si e 

papranueshme,apo të refuzohet si e pabazuar. Nëse Kolegji i Specializuar nuk e vlerëson 

padinë si res iudicata, e paditura kërkon që të obligohen paditësit të paguajnë ndaj të 

paditurës çmimin e tregut të pronës së kontestuar, bazuar në nenin 256 të Ligjit për 

Procedurën Kontestimore (LPK).  
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Më 13 tetor 2017, në seancën dëgjimore në mbrojtjen ndaj kundërpadisë, paditësit kërkuan 

nga gjykata që pasi që NSH- e paditura, asnjëherë deri më tani nuk kishte paguar çmimin e 

blerjes së parcelës kadastrale, sipas kontratës së lartëcekur, dhe kishte dështuar që të 

prezantoj prova dhe dëshmi në gjykatë, të cilat do të arrinin të dëshmonin pagesën e realizuar 

ndaj paditësve, andaj kundërpadia e të paditurës të refuzohet si e pa bazuar. Palët mbetën 

pranë pretendimeve të tyre të mëhershme sa i përket kësaj çështje kontestimore. 

 

Më 24 prill 2018 Kolegji i Specializuar i DHPGJSK-së kishe marrë Aktgjykimin C-II.-16-0403-

C0001, me të cilin padia për kompensimin në natyrë refuzohet,pasi që në legjislacionin e 

Kosovës mungon baza ligjore për kompensimin në natyrë.  

Padia për kompensimin monetar pezullohet, pasi që NSH-ja përgjegjëse është në likuidim, 

ndërsa kundërpadia ishte refuzuar si e pa bazuar, pasi që padia është refuzuar dhe pezulluar, 

andaj e paditura nuk ka interes ligjor për një kërkesë të tillë. 

Kolegji i Specializuar i këshillon paraqitësit e kërkesave të dorëzojnë kërkesën për 

dëmshpërblim monetar pranë Autoritetit të Likuidimit. 

 

Më 22 maj 2018, përfaqësuesi i paditësit parashtroi ankesë ndaj këtij aktgjykimi për shkak të 

të gjitha shkaqeve ankimore. Në arsyetimin e dhënë paditësit theksojnë se baza ligjore për 

aprovimin e padisë duhej të ishte Aktgjykimi i ploltfuqishëm i Gjykatës Komunale të Prizrenit 

C.nr.498/94 i datës 15 tetor 1997, me të cilin ishte vërtetuar nuliteti, e jo siç e kishte cilësuar 

Kolegji i Specializuar, anulimi i kontratës Leg.nr.417/64 e datës 16 mars 1964. Kur vërtetohet 

nuliteti i kontratës presupozohet se ajo kontratë nuk ka ekzistuar fare, dhe kërkohet kthimi i 

ngastrës kadastrale kontestimore. Këtë sipas avokatit e parasheh edhe Konventa Europiane 

mbi të Drejtat dhe Liritë themelore të Njeriut. Paditësi i referohet Aktgjykimit të plotëfuqishëm 

të DHPGJSK, C-III-13-0106 të datës 30 nëntor 2015, si analogji për rastin konkret, me të cilin 

ishte vërtetuar nuliteti i kontratës dhe ku ishte vendosur që të bëhet kthimi i ngastrës nga 

kontrata nule, në pronësi dhe shfrytëzim pronarëve. Më tutje paditësit lidhur me pikën 2 të 

dispozitivit të aktgjykimit të ankimuar theksojnë se tek kërkesa për kompensim material, se 

nuk ka nevojë t’i drejtohen AL të AKP-së, por gjykata ta detyroj të paditurin të paguaj 

kompensimin për patundshmërinë kontestuese.  

 

Më 19 tetor 2018 kjo ankesë i është dërguar AKP-së për përgjigje. Në përgjigjen e saj të datës 

28 tetor 2018 AKP i kundërshton pretendimet ankimore të paditësve si të pa bazuara dhe e 
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mbështet aktgjykimin e ankimuar si të drejtë dhe të bazuar në ligj. Paditësit as në këtë fazë të 

procedurës nuk arritën të paraqesin ndonjë bazë të besueshme juridike në mbështetje të 

pretendimeve të tyre e as të pasqyrojnë ndonjë gjendje tjetër faktike nga ajo që ishte vërtetuar 

me aktgjykimin e ankimuar. 

 

Arsyetimi Ligjor  

 

Ankesa është e pa bazuar. 

Në mbështetje të nenit 69.1 të Ligjit nr. 06/L-086 për Dhomën e Posaçme të Gjykatës 

Supreme të Kosovës, për çështjet 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 kishte vendosur që,padia për kompensimin 

në natyrë refuzohet pasi që në legjislacionin e Kosovës mungon baza ligjore për kompensimin 

në natyrë.  

Padia për kompensimin monetar pezullohet, pasi që NSH-ja përgjegjëse është në likuidim, 

ndërsa kundërpadia ishte refuzuar si e pa bazuar, pasi që padia është refuzuar dhe pezulluar, 

andaj e paditura nuk ka interes ligjor për një kërkesë të tillë. 

Kolegji i Specializuar i kishte këshilluar paditësit që ta dorëzojnë kërkesën për dëmshpërblim 

monetar pranë AL të AKP-së. 

 

Në kundërshtimin e këtij aktgjykimi,paditësit theksojnë se baza ligjore për aprovimin e padisë 

duhej të ishte Aktgjykimi i ploltfuqishëm i Gjykatës Komunale të Prizrenit C.nr.498/94 i datës 

15 tetor 1997, e jo siç kishte vlerësuar Kolegji i Specializuar, anulimi i kontratës Leg.nr.417/64 

e datës 16 mars 1964. Ankuesit mendojnë se pasi që është vërtetuar nuliteti i një kontrate, 

presupozohet se ajo kontratë nuk ka ekzistuar fare, dhe prona që ishte objekt i kësaj kontrate 

duhet të kthehet. Më tutje paditësit lidhur me pikën 2 të dispozitivit të aktgjykimit të ankimuar 

theksojnë se kërkesa për kompensim material nuk ka nevojë të shkoj tek AL i AKP-së, por 

gjykata ta detyroj të paditurin të paguaj kompensimin. 

 

Kolegji i Apelit pasi që shqyrtoi pretendimet ankimore të paditësve, aktgjykimin e ankimuar dhe 

të gjitha provat në shkresat e lëndës erdhi në përfundim se ankesa është e pa bazuar. 
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Kolegji i Apelit gjeti se Aktgjykimi i Gjykatës Komunale të Prizrenit, nr.498/94 i datës 15 tetor 

1997 ishte bërë i formës së prerë qysh prej datës 26 dhjetor 1997. Me këtë aktgjykim, pos që 

ishte shpallur nule kontrata e shitblerjes Leg. nr. 417/64 e lidhur më 16 mars 1964, ishin 

obliguar të paditurit që ta njeh këtë brenda 15 ditësh nga plotfuqishmëria e këtij aktgjykimi. 

 

Kolegji i Apelit, duke u bazuar në dispozitivin e këtij aktgjykimi të formës së prerë, konstaton 

se ky aktgjykim nuk ia njeh paditësve të drejtën e pronësisë, por vetëm bënë nulimin e 

kontratës së kundërshtuar. Në dispozitiv të këtij aktgjykimi nuk përmendet as numri i ngastrës, 

as fleta poseduese, e as zona kadastrale, andaj nuk mund të konsiderohet si çështje e gjykuar 

sa i përket të drejtës pronësore të pretenduar. Kjo madje me asnjë fjali nuk ishte dhënë as në 

arsyetimin ligjor, andaj si i tillë ky aktgjykim nuk mund të konsiderohet si i formës së prerë sa i 

përket njohjes së të drejtës së pronësisë. 

  

Ankuesit pretendojnë se me vetë faktin e shpalljes nule të një kontrate, në mënyrë automatike 

obligohet e paditura që ta kthej pronën që ishte objekt i kontratës nule. 

Me këtë pretendim ankimor të ankuesve nuk mund të pajtohet Kolegji i Apelit për faktin se në 

rast të nulitetit të një kontrate që të dyja palët kanë të drejtë në kthimin e prestimeve të tyre, 

pasi që është fjala për një kontratë të shitblerjes që është shpallur nule. Konform nenit 90 

paragrafit 1 të Ligjit mbi Marrdhëniet e Detyrimeve(LMD), “në rastin e nulitetit të kontratës, 

secila palë kontraktuese ka për detyrë t’ia kthej palës atë që ka marrë në bazë të kontratës së 

tillë.....”. 

 

Kolegji i Apelit pajtohet me vlerësimet e Kolegji të Specializuar që i ka bërë refuzimit të 

kompensimit në natyrë të pronës kontestuese. Konform nenit 10 paragrafi 2 të Ligjit mbi 

Dhomën e Posaçme nr.06/L-086, gjykata nuk mund të vendos kthimin fizik të një prone, por 

vetëm kompensim monetar. Gjithashtu, edhe lidhur me kompensimin monetar, është e 

domosdoshme që procedura të pezullohet për shkak të fillimit të procesit të likuidimit. Pasi që 

nuk ka mundësi që kjo ngastër të kthehet në aspektin fizik, e vetmja mundësi mbetet 

kompensimi monetar, e që në këtë fazë të procedurës është nën autoritetin ligjor të AL të 

AKP-së. 

 

Kolegji i Apelit gjeti gjithashtu se paditësit kishin bërë kërkesë për kompensim monetar të 

kësaj prone në vlerën pre 180.000,00 euro, ndërsa AL i AKP-së e kishte refuzuar si të pa 

vlefshme këtë kërkesë me Vendimin PRZ009-0565 të datës 12 tetor 2015. Pasi që paditësin e 
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kishin kundërshtuar këtë vendim, lënda ishte regjistruar për shkallën e parë të DHPGJSK-së 

me numër C-III.-15-0830, e që është lëndë aktive në pritje për tu zgjidhur. 

 

Bazuar në këto fakte të dhëna si më lartë, Kolegji i Apelit e refuzon ankesën si të pa bazuar 

dhe rrjedhimisht e vërteton aktgjykimin e ankimuar si të drejtë dhe të bazuar në ligj. 

 

Nga e tëra kjo që është theksuar Kolegji i Apelit, vendosi sikur në dispozitiv të këtij Aktgjykimi.  

 

Shpenzimet gjyqësore 

Paditësit/ankuesit tashmë e kishin paguar taksën gjyqësore me rastin e parashtrimit 

të ankesës dhe Kolegji i Apelit nuk i ngarkon ata me taksë shtesë gjyqësore. 

 

Vendosur nga Kolegji i Apelit i DHPGJS-së, më 15 tetor 2020. 

 

Ilmi Bajrami, Gjyqtar kryesues  ____________________ 
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