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    REPUBLIKA E KOSOVËS  

         GJYKATA SUPREME E KOSOVËS  

DHOMA E POSAÇME E GJYKATËS SUPREME TË KOSOVËS PËR ÇËSHTJE  

            NË LIDHJE ME AGJENCINË KOSOVARE TË PRIVATIZIMIT 

 

 

C-IV-15-1026 
 

Paditësi:  Z në Prishtinë të cilin e përfaqëson me autorizim av B I nga Prishtina   

 

 

Kundër 

 

Të paditurës:  Ndërmarrja Shoqërore  “R- Sh” , e përfaqësuar nga Agjencia Kosovare e 

Privatizimit (AKP), Rr. “Agim Ramadani” nr. 23, Prishtinë. 

 

Dhoma e Posaçme e Gjykatës Supreme të Kosovës për çështjet në lidhje me Agjencinë 

Kosovare të Privatizimit me gjyqtarin Hasim Sogojeva, me 01shkurt 2021, lëshon këtë: 

 

A K T G J Y K I M 

 

 

I. REFUZOHET si e pa bazuar Ankesa dhe vërtetohet vendimi i AKP-së – 

Autoritetit të LikuidimitPRN 075 – 0002, dt. 05 maj 2015,si i drejtë dhe i 

bazuar në ligj. 

 

II. Secila palë i heqë shpenzimet e veta të procedurës. 

 

 

 

 

Rrethanat Faktike dhe Procedurale 

 

 

Me 08 qershor 2015, pranë DHPGJS, është parashtruar  ankesa e paditësit kundër të paditurit 

në lidhje me  Vendimin  e Autoritetit të Likuidimit (AL)  për NSH  ,, R – Sh’’,   PRN 075-

0002i datës 05 maj 2017,   me të cilin i ishte refuzuar si e pa vlefshme kërkesa për njohje të 

investimeve në lokalin afariste si A, me sipërfaqe 470m2, në shumën 784,600.20 € . 

Paditësi pretendon se në bazë të kontratës së qirasë me nr. 03-3/06, datë 30.06.2006, 

nënshkruar në mes të përfaqësuesit të saj B Sh, si qiramarrës  dhe të Drejtorit të NSH -së,  V 

M si qiradhënës . 
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Paditësi ka theksuar se më parë NSH Gazeta Zëri, është vendosur në lokalet e NSH ,, R  Sh ’’ 

që nga viti 1978, por kjo ishte mbyllur nga regjimi i Millosheviqit. Në vitin 1999 është 

themeluar gazeta private ,, Z ’’dhe veprimtarin e saj e ka ushtruar në këto lokale .Në 

vitin2006, është lidhur kontrata e qirasë , veçanërisht lejon kompensimin e investimeve në 

rast se kontrata e qiraë anulohet. Paditësi ka bërë investime në lokal siç tregohen në list është 

në shumën 784.600,20€, dhe këto investime janë të dukshme .  

Ligjërisht është e rregulluar mirë  në Kosovë dhe në gjithë botën e civilizuar se nëse 

qiramarrësi bën investime për shfrytëzim sa më të mirë të lokalit me pëlqimin e pronarit, 

qiramarrësit i takon kompensimi i shumës së investimeve deri në përfundimin e kontratës së 

qirasë . Ligji për marrëdhëniet e detyrimeve , nr. 04/L-077, neni 207 kryerja e punëve të 

huaja me qellim që ti ndihmohet tjetrit, ka rregulluar ,,  Kush kryen punët e huaja me qellim 

që t’ i ndihmojë tjetrit , e nuk janë plotësuar kushtet për punë drejtim pa porosi , i takon e 

drejta e shpërblimit të shpenzimeve të bëra , por më së shumti deri në lartësinë e përfitimit që 

e ka realizuar tjetri  ’’.  

Parashtruesi i ankesës është lejuar që të marrë me qira hapësirat afariste sipas kuptimit se do 

të bëjë investimet e nevojshme . AKP nuk ka përgatitur autorizimin për secilin investim. Më 

pas AKP ka pranuar investimet e bëra nën administrimin e AKP-së . AKP-ja ka lëshuar 

kontratën në formën e shkruar e cila është ripërtërirë. Një kopje e kontratës së AKP-së , e 

datës 02.05.2013, është bashkangjitur . Kontrata e qirasë veçanërisht lejon në paragrafin 2.6.3 

kompensimin e investimeve në rast të anulimit të kontratës .  

AKP-ja nuk ka nënshkruar vetëm kontratën, por zyrtarisht ka vizituar lokalet dhe AKP-ja ka 

pranuar të gjitha parat e qirasë . AKP-ja nuk mundet të tërhiqet njëanshmërisht nga kushtet e 

kontratës . 

Paditësi në ankesë ka theksuar, se AKP-ja ka treguar jo zyrtarisht se ka ndërmend të ndërpres 

kontratën, megjithatë kontrata e qirasë nuk është ndërprerë formalisht, dhe ankuesi vazhdon 

ta përdor lokalin dhe të paguaj qiranë . Megjithatë AKP-ja ka njoftuar se Rilindja është në 

likuidim . 

Ndërtesa në fjalë si Rilindja Shtypshkronja , ajo nuk është shitur . Të gjithë qiramarrësit janë 

të interesuar në blerjen e saj me një çmim real . 

Ka kërkuar që gjykata të nxjerr aktgjykim duke dhënë të drejtë parashtruesit të ankesës Zëri 

Shpk, në kompensimin e shumën 784.600,20€, për investimet e bëra nëse kur kontrata e 

qirasë ndërpritet . Si alternativ gjykata mund të preferojë  të nxjerrë , aktgjykim deklarativ 

duke deklaruar se paditësi ka të drejtën e kompensimit për investimet e bëra ..  

Kësaj ankesa ja ka bashkangjitur : 

- Kopjen e vendimin PRN 075- 0002,  

- Kopjen e Kontratës së  qirasë , dt. 30.06.2006 dhe  

- Pasqyrën e investimeve për periudhën 2009-2014. E pa nënshkruar dhe 

protokolluar , nga lëshuesi i saj . 

Më dt. 16.11.2020 , AKP-ja,  përmes përfaqësuesit të saj ka dorëzuar parashtresën në 

mbrojtje ndaj ankesës së dorëzuar më dt. 09.06.2015, kundër vendimit të Autoritetit të 

Likuidimit PRN 075- 0002,me propozim që ta refuzoj të njëjtën dhe ta vërtetoj vendimin e 

Autoritetit të Likuidimit.  

AKP-ja, në kundërshtimin e vetë e pohon faktin se NSH ,, Rilindja - Shtypshkronja ’’  ka 

hyrë në procedurën e likuidimit,  më dt. 14.07.2014, dhe më dt. 03.09.2014, parashtruesi i 
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kërkesës dorëzoi kërkesën në AKP, për njohje të investimeve të bëra në l si Aneksi  ,, L ’’ me 

sipërfaqe 470m2, në shumën 784.600.20€.  

Autoriteti i Likuidimit mori Vendim PRN  075 - 0002 me të cilin ka refuzuar kërkesën e 

parashtruesit . Pas shqyrtimit paraprak të kërkesës Autoriteti i Likuidimit ka vërejtur se 

dëshmit dhe informatat nuk ishin të mjaftueshme për të mbështetur kërkesën dhe ishin jo të 

plota , andaj më dt. 10 mars 2015, i ka dërguar Parashtruesit të kërkesës një kërkesë për 

informata shtesë , duke i kërkuar : 

- Të dorëzojë miratimin paraprak me shkrim që i është dhënë Parashtruesit nga 

AKP-ja me anë të cilit në bazë të nenit 2.6 të Kontratës së Qirasë autorizohet të 

kryej investimet e pretenduara,  

- Të shpjegoj investimet e kryera dhe të përcaktojë periudhat e tyre ,   

- Të dorëzojë investimet e kryera dhe të përcaktojë periudhat e tyre,  

- Të dorëzoj   faturat që mbështesin shumat,  

- Shpjegime në lidhje me kompensimin e pretenduar të zhvendosjes dhe mbi 

përllogaritjen llogaritjen,  dhe  

- Çdo dokument tjetër në lidhje me kërkesen.   

Parashtruesi i kërkesës është përgjigjur në kërkesën për informacione shtesë, por i njëjti nuk 

ka ofruar : 

- Miratimin paraprak nga AKP-ja që e lejon atë të kryej investime në objektin e 

marrë me qira nga NSH-ja,  

- Faturat , duke deklaruar se nuk ka mundur ti grumbullojë për këtë afate të shkurtër 

kohor,  

- Dhe asnjë dokument tjetër i kërkuar nga AL .  

AKP-ja pretendon se vendimi për refuzimin e kërkesës mbështet në nenin 36.2.2 të Ligjit nr. 

04/L-034 i cili e detyron AL  të refuzojë kërkesat nëse ,, dokumentacioni për kërkesat apo 

interesin e pretenduar prezantuar nga kreditori pretendues apo mbajtësi i interesit mbetet jo i 

plot pas kërkesës nga kreditori pretendues për dokumente apo dëshmi plotësuese ’’.  

AKP-ja pretendon se sipas nenit 2.6 të Kontratës së qirasë , dt. 02.06.2010, qartësisht 

parashikon ,, Qiramarrësi pranon, pajtohet dhe konfirmon se çfarëdo investimi apo dhe të 

gjitha investimet apo edhe pagesat të bëra nga qiramarrësi , çfarëdo qofshin ato dhe sado 

çofshin ato , duke përfshirë por mos u kufizuar në ndonjë pajisje apo përmisim lidhur me 

shfrytëzimin afarist nuk do ti kompensohen qiramarrësit me ndërprerjen e mbajtjes së lokalit 

afarist nga qiramarrësi ’’ . 

Më dt. 17.12.2020,  i autorizuari i paditësit ka dorëzuar parashtresën e përgjigjes duke 

theksuar se mbesim pranë pretendimeve dhe deklarimeve në ankesë dhe nga përgjigja në 

mbrojtje AKP-ja, ka përsërit arsyetimin e dhënë në Vendimin e AL, gjoja se paditësi nuk ka 

arritur të mbështetë me prova të mjaftueshme kërkesën e tij.  Kjo nuk qëndron sepse AKP-ja 

ka pranuar investimet e bëra nën administrimin e AKP-së . AKP-ja ka lëshuar kontratën 

formale e cila është ripërtëritë .  

I autorizuari i paditësit në parashtresë është deklaruar se paditësi është duke shfrytëzuar edhe 

më tej lokalin afarist , qiraja nuk është ndërprerë, edhe pse AKP-ja ka njoftuar se 

Rilindjaështë në likuidim . Ligji për AKP-në kërkon që kërkesa të dorëzohet brenda afatit 

prej 45 ditëve nga shpallja e njoftimit të likuidimit ose i humb të drejtat e tyre.  
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Arsyetimi Ligjor 

 

Ankesa është e pabazuar. 

 

Në bazë të nenit 76.3 të Ligjit Nr.06/L-086 të DHPGJS në lidhje me nenin 399 të Ligjit mbi 

Procedurën Kontestimore, Gjykata përcakton se faktet relevante të rastit janë të 

pakontestueshme dhe nxjerrë këtë aktgjykim pa caktuar seancë dëgjimore. 

 

Gjykata ka shqyrtuar provat të cilat i kanë ofruar palët ndërgjyqës,  dhe ka konstatuar se nuk 

është si kontestues fakti se paditësi ka cilësinë e qiramarrësit, ndërsa i paditurit cilësinë e 

qiradhënësit, sipas kontratës për qiranë dt. 30.06.2006, ku si objekt i qirasë është  afaristë  A 

’’ me sipërfaqe 470m2. 

 

Nuk është kontestuese fakti sipas të autorizuarit të paditësit me parashtresë dt. 17.12.2020  se 

paditësi edhe më tej është në posedim dhe shfrytëzim të lokalit, përkundër njoftimit se NSH ,, 

R- Sh ’’  është në procedurën e likuidimit nga data 14.07. 2014 .  

 

Paditësi s’ bashku me ankesë kishte dorëzuar një pasqyrë të investimeve të bëra  gjatë 

periudhës së vitit 2009  deri në vitin 2014, me një shumë 108.788.09€,  por kjo pasqyrë nuk 

ishte nënshkruar nga personi përgjegjës i paditësit, dhe   nuk ka prova se nga Agjencia 

Kosovare e Privatizimit të jetë pranuar me një deklarim zyrtar, për këtë arsye gjykata e 

vlerësoi se kjo provë nuk mund të jetë e besueshme. 

Me dispozitën e nenit 36 të  shtojcës së Ligjit për AKP-në, nr. 04/L-034   rregullohet : 

 ,,1. Autoriteti i Likuidimitrefuzon, tërësishtapopjesërisht, vlefshmërinë e 

Kërkesaveapointeresittëpretenduartëkapitalitapopronësisënëserefuzimi i 

tillëobligohetapolejohetsipaskëtijligjiapoelementevetjeratëligjevetëKosovësnëfuqiapo me 

urdhërtëGjykatës. 

2. Pa kufizuarfushëvepriminapozbatueshmërisë e paragrafit 1 mësipër, 

elementetnëvijimpërbëjnëbazëtëmirëdhetëmjaftueshmesipaskëtijligjipërrefuzimin e 

njëKërkeseapointeresitëpretenduartëkapitalitapopronësisë:  

2.1.kërkesaapopretendimiështë i pasafatshëmsipaskufizimevekohoretëaplikueshme; 

2.2.dokumentacioni përKërkesënapointeresin e pretenduar i paraqiturngakreditori i 

pretenduarapobartësi i interesittëpretenduarmbetetjo i plotëedhe pas kërkesësngakreditori i 

pretenduarpërdokumenteapodëshmiplotësuese; apo 

2.3.ndonjëaspekt i 

dokumentacionittëparaqiturështëmashtruesapokadëshmitëmiradhedhesubstancialepërtëbesuar 

se Kërkesaapointeresi i pretenduarështëmashtrues ’’ 

 

Gjykata vlerëson se paditësi sipas barrës së provës në kuptim të nenit të nenit 42.2 të Ligjit 

nr. 06/L-086 e në lidhmeri me nenin  322, paragraf 1 të Ligjit për procedurën konktestimore , 

nuk ka provuar faktin siç pretendon në kuptim të nenit 2.6.3 të kontratës së qirasë, dt. 

30.06.2006,  i njëjti, ka bërë investime në lokal në shumën e kërkuar prej 784.600.20€. 

Autoritetit i likuidimit  në procedurën administraitive , ju ka drejtuar me kërkesë për prova 

shtesë, Parashtruesit të kërkesës /Paditësit,   më dt. 10 mars të vitit 2015, duke ja saktësuar se 

cilat prova ka për obligim ti sjell, por paditësi nuk kishte vepruar, ashtu që Autoriteti i 

Likuidimit e kishte refuzuar kërkesën kreditore të paditësit.  

 

Nisur nga rrethana jo kontestuese, paditësi dhe i paditur edhe më tej janë në marrëdhënie 

juridike të kontratës së qirasë, pavarësisht nga fakti se NSH-ja është në procedurë të 
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likuidimit, edhe për kundër faktit se njoftimi është publikuar për fillimin e   likuidimit, 

kërkesa e paditësit si kreditor edhe sikur të ishte e provueshme me prova materiale, ndaj të 

paditurit si debitor nuk është bërë e arritshme pasi  paditësi nuk ka provuar se nga i padituri 

ka pranuar një urdhër për lirim të lokalit e i cili urdhër do të nënkuptonte edhe ndërprerje të 

kontratës me një njoftim paraprak  për qiramarrësin . 

 

Gjithashtu edhe investimet e pretenduara në lokal nga paditësi nuk janë provuar me asnjë 

provë materiale, si është plani  i investimit,  kontrata me punë kryesorin,  që të bëhen 

ndërhyrje në lokal, leja e Qiradhënësit për investime dhe shuma e provuar e cila duhet të jetë 

e hartuar nga ndonjë eksperti vlerësues .  

 

Gjykata vlerëson se në rastin konkret i padituri drejtë ka vepruar kur ka zbatuar dispozitën e 

nenit 36.2.2,të  Shtojcës së Ligjit për AKP- në, me rastin e marrjes së vendimit për  refuzimin 

e kërkesës . 

Prandaj bazuar në vërtetimin e kësaj gjendje faktike dhe në pajtim me dispozitën e nenit 54.1 

lidhur me nenin 74 të Ligjit nr. 06/L- 086  për Dhomën e Posaçme u vendos si në dispozitiv.   

 

 

Shpenzimet  Gjyqësore: 

 

Në bazë të nenit 62.3 të Ligjit për Dhomën e Posaçme  secila palë do ti heqë  shpenzimet e 

veta, pasi paditësi e ka humbur kontestin, ndërsa i padituri nuk i ka kërkuar shpenzimet .  

 

Këshillë Juridike: 

 

Kundër këtij aktgjykimi mund të parashtrohet ankesë me shkrim në Kolegjin e Apelit të 

Dhomës së Posaçme brenda 15 ditësh nga pranimi i këtij aktgjykimi. Ankesa duhet të 

dorëzohet në bazë të nenit 9 paragrafi 6 të Ligjit për Dhomën e Posaçme. 

 

 

Hasim Sogojeva 

Gjyqtar  

 

 

 

 

 


