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Në çështjen juridike të :                                    

M.S., R.A. dhe F.H. nga Prizreni, të përfaqësuar nga avokati  

Paditësit 

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 Sabri Halili kryesues i Kolegjit, 

Mr. Sc. Sahit Sylejmani dhe Gazmend Sylaj, gjyqtarë, duke vendosur lidhur me ankesën e 

ankueses,  të parashtruar kundër Aktgjykimit të Kolegjit të Specializuar të DHPGJS-së, SCC-10-

0091 të datës 28 qershor 2013 në seancën vendimmarrëse të mbajtur më 22 gusht 2019,  

lëshon këtë: 

 

A K T GJ Y K I M 

 

1. Ankesa e AKP-së është e pabazuar. 

2. Vërtetohet Aktgjykimi i Kolegjit të Specializuar të DHPGJS-së, SCC-10-0091 të 

datës 28 qershor 2013. 

3. Nuk caktohen taksa gjyqësore. 

 

Rrethanat procedurale dhe gjendja faktike 

Më 12 maj 2010, paditësit, parashtruan padi në Dhomën e Posaçme, duke kërkuar që ta obligon 

AKP-në që t’ua kthej mjetet e paguara paditësve në shumën prej 113,794 €, duke përfshirë edhe 
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interesin në lartësi të cilën e pranojnë bankat për mjetet e afatizuara mbi 12 muaj, nga dita e 

pagesës së mjeteve nga ana e paditësve, e deri në ditën e kthimit të mjeteve. 

Në padi theksohet se konform rregullave të tenderit paditësi M.S. është shpallur fitues i përkohshëm 

në privatizimin e NC në Prizren lokalet afariste  Sh.P.K, (Vala e 19), me çmimin e ofertës prej 

122.544,00 euro dhe pas kompletimit të rezultateve pozitive të kontrollit të historikut nga AKM është 

përfunduar pagesa totale e çmimit të ofruar.  

Paditësit theksojnë se pas shqyrtimit të sërishëm të dokumentacionit nga zyra e AKP-së Bordi i 

AKP-se më 26.06.2009 bëri anulimin e tenderit, mbajti shumën prej 10.000 euro të depozituara në 

emër të ofertës dhe njoftoi paditësin M.S. se pagesa e bërë në shumen 113.794 euro do t’i kthehej 

bashkë me kamatën që do të përllogaritet duke filluar nga koha kur Agjencia Kosovare e 

Mirëbesimit e kishte shpallur njoftimin për fitimin e tenderit. 

 

Pas njoftimit, më 13.07.2009 paditësit shkuan në zyret e AKP-se dhe konfirmuan dakordimin për 

anulimin e tenderit si dhe në prezencën e zyrtarëve të AKP–së nënshkruan deklaratën rreth kthimit 

të mjeteve duke vërtetuar vullnetin që mjetet do të paguhen në xhirollogarinë  te R.A, në Pro Credit 

Bank, duke u pajtuar që paditësit do ta rregullonin vetë çështjen e shpërndarjes për secilin 

investitor. Paditësit theksuan se në vazhdimësi ishin interesuar për përmbushjen e kthimit të 

mjeteve të tyre por përgjigja nga ana e AKP-së ka qenë se mjetet janë paguar (kthyer) në llogarinë 

e Ndërmarrjes Private në Prizren, duke konsideruar se në këtë mënyrë ishte përmbushur obligimi. 

Deri me sot pala e paditur këtë obligim nuk e ka kryer. 

AKP-ja në mbrojtjen e saj të parashtruar më 18 shkurt 2011, ka deklaruar se paditësi nuk e ka 

paraqitur padinë në harmoni me nenin 30.2 të Ligjit për AKP-në nr,03/l-067, pasi që nuk e ka 

njoftuar Bordin e AKP-se në kohë të duhur ashtu siç parasheh ligji për AKP-së. AKP ka konfirmuar 

se paditësi M.S. ka qenë pjesëmarrës në tenderin e datës 6.12.2006 për privatizimin e lokaleve 

afariste të NC në Prizren, duke ofruar çmimin më të lartë dhe se ishte shpallur fitues i përkohshëm 

dhe i vetmi ofertues legjitim dhe legal në bazë të dokumentacionit ofertues të cilin e ka pranuar 

AKM-ja. 

AKP-ja argumentoi se AKM, si entitet që ka udhëheqë atëherë privatizimin, sipas rregullave të 

tenderit, i ka kërkuar fituesit të përkohshëm të tenderit të dorezoj certifikatënce “qartësimit lidhur me 

pastrimin e parave”. Nga ky kontroll ka rezultuar se M.S. ka pasur një kontratë të pa deklaruar me 

F.H, R.A dhe M.Xh., me të cilët kishte pasur një partneritet për të cilin AKM-AKP nuk ka qenë në 

dijeni me rastin e paraqitjes së ofertës të paditësit M.S.. Sipas AKP-së, me veprime të tilla ka 

pohuar se paditësi M.S. ka bërë shkelje të rregullave të tenderit të shpallura me datën 7.04.2006 

neni 1 paragrafi 1.1 pika g, ku është përcaktuar se personi juridik apo fizik i cili nuk i ka bërë të ditur 



aktorët kryesor, nuk ka të drejtë të ofertojë dhe në rast të dorëzimit të ofertave do të diskualifikohet 

automatikisht.  

Sipas AKP-së, më 21.09.2007 paditësit nënshkruan kontratë të re mes vete duke konfirmuar se 

tenderi ishte financuar tërësisht nga F.H. dhe R.A., partnerë të fshehtë të M.S. i cili e kishte 

dorëzuar vet ofertën në AKM. Paditësi M.S. ka paraqitur ofertën dhe ka ndërmarr veprimet 

procedurale të tenderimit në emrin e tij personal, pra ka dështuar që të paraqes në procesin e 

tenderimit aktorët tjerë–partnerët të cilët përmes ofertuesit M.S. kanë tentuar që të blejnë asetin, 

dhe kështu, nuk mund të njihen si palë ofertuesit e heshtur F.H. dhe R.A. pasi që në procesin e 

tenderimit duhet të jenë të pranishëm dhe të bëhen publik të gjitha palët. 

Pasi që është anuluar tenderi, paditësit kanë pasur një takim me zyrtarët e AKP-së në zyret e AKP–

së dhe kanë kërkuar kthimin e mjeteve në xhirollogarinë, e cila ka qenë në emër të R.A.. Sipas 

procedurave të ekzekutimit të pagesave, pagesa nuk mund t’i bëhet një personi me të cilin AKP-ja 

fare nuk ka pasur raport juridik, por vetëm ofertuesit M.S.. AKP-ja i ka kthyer parat në xhirollogarinë 

rrjedhëse me nr. Pro Credit Bank, andaj propozon që kërkesëpadia të refuzohet si e pabazuar. Në 

përgjigjen e tyre paditësit thuhet se në bazë të provave pagesa është bërë në xhirollogari plotësisht 

të gabuar dhe me qëllim që e di vetëm AKP-ja.  

Më 13.07.2009, paditësit kanë qenë në zyret e AKP–se dhe bashkë me zyrtarët e AKP kanë 

nënshkruar deklaratën për prishjen e tenderit, pa pëlqimin e paditësit dhe se janë dakorduar që  

mjetet duhet të kthehen  në xhirollogarinë  Pro Credit Bank, në emër të R.A. Kjo tregon se AKP në 

mënyrë arbitrare, në kundërshtim me vullnetin e paditësve e ka bërë ekzekutimin e pagesës nga e 

cila paditësit nuk kanë marrë asgjë nga mjetet e veta të depozituara si çmim i ofertës. 

Më 14 qershor  2011, e paditura deklaron se paditësi nuk ka arritur të dëshmoj me asnjë fakt se 

nuk ka pranuar pagesën, pasi që nga dëshmitë nga Banka Qendrore e Kosovës e dt.20.08 2009 

është e qartë se pagesa është ekzekutuar, përndryshe Banka Qendrore si autoritet më i lartë i 

pagesave, do t’i kthente mjetet në xhirollogarinë e AKP-së, gjë që nuk ka ndodhur, thuhet në 

përgjigjen e AKP-së. 

 

Në seancën dëgjimore të mbajtur më 27 shtator 2011, paditësit kanë thënë se mjetet e depozituara 

si pagesë për çmimin e ofertës nuk ishin transferuar në zhirollogarinë të cilën e kishin dhënë 

paditësit, e as në llogarinë përmes të cilës ka ofertuar M.S.. Megjithatë, AKP me prova ka 

dëshmuar se mjetet janë trasferuar më 20.08.2009 në xhirollogarinë e NN dhe M.S, i cili numrin e 

xhirollogarisë në Pro Credit Bank  e kishte dërguar përmes faxit. 

Përfaqsuesi i paditësve ka theksuar se M.S.i, Kompaninë e kishte lënë prej datës 9 qershor 2009. 

Sipas tij, paditësi M.S. kishte dorëzuar deklaratë me shkrim se në cilën xhirollogari duhet të 



kthehen mjetet, siç ishin dakorduar dhe kishin nënshkruar paditësit. Ata përsëritën argumentet e 

tyre se AKP nuk i kishte kthyer mjetet në xhirollogarinë e cekur, apo në llogarinë përmes së cilës 

ishte bërë oferta e tenderit dhe pagesa për çmimin e ofertës për të cilat ka paraqitur fletëpagesat e 

xhirollogarisë bankare te BpB. Ai ka përsëritur se edhe nëse ishte bërë pagesa, është bërë në 

llogari të gabueshme. 

Pas seancës së 27 shtatorit 2011 AKP-ja gjithashtu ka parashtruar një parashtresë ku e 

kundërshton legjitimitetin aktiv të paditësve F.H. dhe R.A., duke pasur parasysh faktin se në mes të 

paditurës AKP-se dhe paditësve F.H. dhe R.A. nuk ekziston kurrfarë raporti materialo juridik, ngase 

ata nuk kanë marrë pjesë në tenderin e privatizimit të NC afariste në Prizren. AKP theksoi se i 

vetmi ofertues është M.S., andaj edhe i propozoi gjykatës që ta refuzoj si të papranueshme 

kërkesën e paditësve F.H. dhe R.A. dhe, për meritat e padisë së paditësit M.S., AKP i propozoi 

gjykatës t`i drejtohet zyrtarisht Pro Credit Bankës për të marrë informata se xhirollogaria në të cilën 

paratë ishin transferuar nga AKP më 20.08.2009, a i përket M.S.. Gjykata ka kërkuar nga Pro Credit 

Bank që të ofrojë informatë lidhur me xhirollogarinë bankare me numër 123 në të cilën ishte 

transferuar shuma prej 113.794 euro  nga AKP. Në përgjigjen e Pro Credit Bank thuhet se në 

kohën e transferimit të shumës prej 113.794 € xhirollogaria ka qenë e regjistruar në emër të M.S.. 

Pro Credit Bank tutje njoftoi Gjykatën se xhirollogaria në lidhje me të cilën është kërkuar informata, 

ekziston një mosperputhje me numrin “1” në fillim të numrit të xhirollogarisë ku xhirollogaria e M.S. 

është 123.  

Në seancën dëgjimore të 18 prill 2013, përfaqësuesi i paditësve dhe vet paditësi M.S. theksoi se 

kjo xhirollogari nuk është në emër të tij por në emër të Kompanisë A.T. nga e cila ai ishte larguar 

më 9 qershor 2009, ndërsa mjetet  ishin transferuar me 20 gusht 2009. Ai përsëri argumentoi se 

paratë e depozituara për çmimin ofertues nuk ishin transferuar në xhirollogarinë siç ishin pajtuar më 

30 korrik në mes të paditësve dhe zyrtarëve të AKP-së, ose në xhirollogarinë bankare të BpB 

përmes së cilës M.S. ka bërë pagesën për çmimin ofertues. 

 

Përfaqesuesi i AKP- deklaroi se tranferin e mjeteve e kishte bërë në bazë të faksit të dërguar nga 

zyra e “DT” në Prizren, që kishte kërkuar të bëhej pagesa në xhirollogarinë 123 në emër të M.S.. 

AKP theksoi se faksi ishte dërguar nga zyra e paditësit M.S. në emër të tij, andaj ata nuk kishin 

hezituar dhe kishin bërë transferin e parave në bazë të këtij faksi. 

Pas qartësimeve të kërkuara nga Kolegji, paditesi F.H. deklaroi se ata janë njoftuar nga zyrtaret e 

AKP-së se paratë ishin tërhequr nga S.K.. Ai pohoi se kishte pasur negociata me zyrtarët e AKP-së 

dhe S.K. për kthimin e parave, se ata nuk kishin qenë në dijeni, dhe se mund të merreshin me atë 

ne mes veti. 



 

Kolegji i Specializuar e kishte urdhëruar përfaqësuesin e paditësve të dorëzoj dokumentin që 

dëshmon se M.S. është larguar nga AT “DT” në qershor të vitit 2009 dhe se numri e faksit të 

përmendur, përmes të cilit ishte dërguar parashtresa në AKP, lidhur me numrin e xhirollogarisë në 

Pro Credit Bank, për të dëshmuar se nuk ishte përdorur  nga ai qysh prej gushtit të vitit 2009. Atyre 

iu ishte dhënë një muaj afat të dorëzojnë dukumentin që tregon se ata kanë bërë kërkesë pranë 

zyrës së prokurorisë publike nëse besojnë se sipas qëndrimit të tyre mund të ketë pasur një 

mashtrim të kryer nga ajo. 

AKP ishte urdhëruar që në afat prej një muaji të dorëzoj dokument i cili sipas të kuptuarit të tyre, i 

jep autoritet AKP të drejtën që të transferoje para në xhirollogarinë e ProCreditBank, nëse ata kanë 

ndonjë dokument tjetër të dërguar AKP-së, para 20.08.2009, për transferin e parave në Pro Credit 

Bank, që i përkiste M.S. me numër 123. 

Nga Pro CreditBank është kërkuar edhe një herë të ofroj informata se në emër të kujt është 

xhirollogaria bankare me nr.123, a janë paratë e transferuara nga AKP ende në xhirollogari, dhe 

nëse janë tërhequr nga kush janë tërhequr dhe në bazë të çfarë autorizimi.  

 

Në seancën e mbajtur me 14 qershor 2013 përfaqsuesi i paditësve parashtroi dokumentet e 

kërkuara nga gjykata, me të cilat vërtetohet se M.S. më 9 qershor 2009 i ka bartur aksionet në A.T. 

“DT”, i cili ishte pronar i kompanisë asokohe, në emër të S.K.  Ai poashtu ka dorëzuar edhe 

pasqyrën financiare ku thuhet se nga qershori 2009 tërheqja e të gjitha mjeteve të kompanisë është 

bërë nga S.K.. AKP-ja ka paraqitur të njëjtin fax të lëshuar nga zyra e AT “D.T”, që mban datën 

5.9.2009 dhe ka përsëritur se pagesa është bërë më 20.08.2009. 

 

Pro Credit Banka në përgjigjen ndaj urdhërit thekson këtë herë se kjo llogari është në emër të AT 

“D.T” për të cilën ekzistojnë dy persona të autorizuar, M.S. dhe S.K. Paratë lidhur me mjetet e 

depozituara nuk gjinden në llogari, dhe se është paraqitur qarkullimi i bërë nga periudha kur jane 

transferuar mjetet, llogaria është joaktive nga data 29.05.2012 . Mjetet ishin tërhequr nga S.K. 

 

Më 28 qershor 2013 Kolegji i Specializuar kishte marrë Aktgjykimin SCC-10-0091 me të cilin:  

1. Padia e paditësit  M.S. aprovohet si e bazuar.  

2. Agjencia Kosovare e Privatizimit detyrohet që t`ia kthejë paditësit M.S. shumën 

prej 113.794 € të paguar nga përmes xhirollogarisë së Prishtina BPB si ofertuesi 

fitues i përkohshëm i tenderit të mbajtur ne valën e 19 të privatizimit për blerjen 



e NC në Prizren, lokalet SH.P.K, me kamatë bankare që aplikohet për 

transaksionet komerciale duke filluar që nga anulimi i tenderit. 

AKP duhet t`i kompensojë paditësit 50 Euro që ai i ka paguar për parashtrimin e 

padisë. 

3. Refuzohet padia e paditësve F.H. dhe R.A. për shkak të mungesës së 

legjitimitetit aktiv në këtë çështje juridike.  

Sipas arsyetimit të këtij aktgjykimi,  padia e paditësve është parashtruar kundër AKP-së e cila 

ka anuluar tenderin në valën e 19  për shitjen e objektit NC në Prizren për të cilin është 

kualifikuar M.S. si i vetmi ofertues. Paditësit nuk e kundërshtojnë anulimin e tenderit apo 

konfiskimin e shumës në vlerë prej 10.000 Euro të depozituara për ofertë. Atë çka ata 

kërkojnë është shuma e depozituar si çmim i ofertës, në vlerë prej 113.794 Euro. 

Me letrën e AKP të datës 13 korrik 2009, paditësi M.S. ishte njoftuar për anulimin e  tenderit të 

Ndërmarrjes së Re në Prizren, për zyrat SHPK dhe shuma e depozituar prej 113.794 euro (për 

çmimin e ofertës) do t`i kompensohen atij me shumën e përmbledhur të interesit nga koha kur AKP 

i kishte informuar që nuk mund të vazhdohej me negocim të mëtejshëm rreth nënshkrimit të 

kontratës për shitblerje kurse shuma e depozituar për ofertë prej 10.000 euro do të konfiskohej. Në 

paragrafin e fundit të letrës, AKP i kishte kërkuar këtij paditësi të siguronte një deklaratë me shkrim 

se kush do duhej të merrte mjetet financiare të kompensuara dhe çfarë se çfarë shume do të ishte 

dhe poashtu të siguronte një llogari bankare. Rrjedhimisht, as AKP nuk e kundërshton atë se ka 

qene e obliguar t`i kthejë 113 794 euro. 

Pas anulimit të tenderit, siç ishte kërkohet nga AKP, më 13.07.2009, paditësi M.S. kishte 

dorëzuar një deklaratë – të nënshkruar së bashku me paditësit tjerë ankues në lidhje me atë se 

ku do të donte ai që t`i ktheheshin paratë. AKP refuzoi të ekzekutojë transferimin në llogari të 

palëve të treta pasi që nuk ka vendosur ndonjë çështje ligjore ose kontraktuale me dy persona 

të tjerë. 

Paditësit vazhdimisht kanë deklaruar se paratë e depozituara për çmimin e ofertës për lokale  

do duhej kthyer  ose në llogarinë bankare apo paditësve lidhur me të cilën kanë rënë dakord 

paditësit, ose në atë Bankë përmes së cilës paditësi kishte transferuar depozitën e tenderit dhe  

çmimin e ofertës. Paratë në shumën prej 113.794 nuk ishin kthyer në asnjërën prej këtyre 

xhirollogarive, por në një xhirollogari tjetër me numër 123 në Pro Credit Bank. Asnjë nga faktet e 

lartpërmendura nuk janë kontestuar nga asnjëra palë. 

Paditësit paraqesin disa deklarata se si ishin mbledhur paratë e depozituara, kush e ka 

financuar atë (referenca është bërë në dosjen së lëndës) por kur e ka financuar është e 



parëndësishme në këto procedura. Çfarë është e rëndësishme është te kush duhen të 

transferohen  paratë. 

Sipas listës së ofertuesve dhe rezultatit të ofertës (shih në dosje), në mes të tre paditësve M.S. 

ishte ofertuesi i vetëm. Ai ofertoi vetëm në emrin e tij. Ai nuk bëri ndonjë ofertë bashkë me  

paditësit e tjerë e as në emër të kompanisë së tij A.T. Ai është person privat pjesëmarrës në 

ofertë duke depozituar çmimin e ofertës përmes  llogarisë së tij personale në BPB, sipas 

rregullit, paratë që paguhen për tenderin do duhej të ktheheshin  atij në pajtim me Rregullat e 

Tenderit siç është qëndrim edhe i AKP-së.  

Sipas nenit 305.1 i Ligjit për Marrdhëniet Detyrimore,(që ishte në fuqi) përmbushja duhet të 

kryhet ndaj kreditorit ose ndaj një personi të caktuar me ligj, vendim gjykate, një kontrate në 

mes të kreditorit dhe debitorit ose vetë kreditorit. Në paragrafin 2 të të njëjtit nen është 

përcaktuar se përmbushja gjithashtu të jetë e vlefshme nëse realizohet ndaj një personi të tretë, 

më pas duhet të aprovohet nga kreditori, apo ai duhet të siguroj përfitim nga ajo. 

Pyetja që shtrohet këtu është nëse transferimi i AKP-së si i tillë mund të konsiderohet si 

përmbushje e detyrimit të saj ndaj këtij paditësi të caktuar; a është kryer ai në pajtim me nenin 

305 të Ligjit mbi Detyrimet, a i është bërë pagesa vet kreditorit, personit që është i caktuar nga 

ligji, Gjykata ose kontrata-marrëveshja në mes AKP dhe M.S. 

Më 13 korrik 2013, paditësit kërkuan nga AKP-ja me një parashtresë të paraqitur që përmban 

emrat e të tre paditësve dhe nënshkrimin e tyre për kthimin e kësaj shume në llogarinë bankare 

nr. 112005621000190 në Pro Credit Bank.  Ky dokument mban vulën e AKP-së dhe i referohet 

emrave të N.K, F.G. dhe K.B. në fillim të dokumentit. Në dokumentin e përmendur është thënë 

se të tre paditësit kanë marrë pjesë në këtë takim. Paditësit argumentuan se ky është 

dokumenti që ishte bërë në praninë e tre zyrtarëve të AKP-së dhe për të cilin ishte rënë dakord 

së bashku me ta. Prandaj, ata e konsiderojnë atë si një marrëveshje të arritur nga AKP-ja, se ku 

paratë do të kthehen. Për Kolegjin nuk qëndron argumenti se ky dokument i referohet gjithashtu 

vullnetit dhe marrëveshjes së AKP-së pasi që i mungon nënshkrimi i zyrtarëve të përmendur të 

AKP-së. Vula e AKP –së në të cilën mbështetet përfaqësuesi i paditësve, vetëm tregon se ky 

dokument është dorëzuar në AKP, por jo pranimin e një marrëveshjeje të tillë nga ana e 

zyrtarëve të AKP-së. Kështu, ky dokument nuk mund të konsiderohet si një marrëveshje mes të 

kreditorit dhe debitorit në kuptimin e nenit 305.1 të Ligjit mbi Marrëdhëniet e Detyrimeve. 

Megjithatë, kjo ende nuk e liron AKP-në të përmbushë detyrimin e saj ndaj paditësit M.S. si 

kreditor. 

 



Paditësi Myxhahid Skenderi ka ofertuar dhe pasi që është shpallur  fitues i përkohshëm mjetet për 

çmimin e ofertës i ka depozituar përmes Bankës Private të Biznesit (BPB) në xhirollogarin e tij 

personale- jo nga llogaria e bankës e kompanisë së tij. AKP nuk ia ktheu paratë në xhirollogarinë e 

tij private. Paratë ishin kthyer në xhirollogarinë e entitetit ligjor A.T.”DT” në ProCredit Bank. 

Paditesit në padi dhe në seancat dëgjimore theksuan se mjetet janë transferuar në xhirollogari të 

gabuar bankare, për të cilën M.S. nuk ka pasur dhe as që ka mundur të ketë qasje ngase ai e 

kishte lëshuar AT “D.T”-in qysh nga qershori i vitit 1999. Me qëllim të dëshmimit të kësaj, ai kishte 

parashtruar kontratën për bartjen e aksioneve të datës 9 qershor 2009 me të cilën i bartë të gjitha 

aksionet në emër të S.K., e cila edhe bëhet pronare e kësaj kompanie.  

AKP-ja ka transferuar mjetet e depozituara në xhirollogarinë AT “DT” më 20.08.2009, (Dakordimi 

për llogarinë bankare ku duhej të paguheshin mjetet ishte bërë më 13.07.2009)  duke u bazuar në 

një fax të lëshuar nga zyra e “DT” më 5.9.2009 në të cilin është emri i M.S., pa kurrfarë nënshkrimi 

në të. AKP-ja nuk mundi të paraqesë asnjë dokument tjetër për të justifikuar transferimin në këtë 

llogari bankare të përmendur në një letër e cila nuk ka asnjë nënshkrim të paditësit, apo ndonjë 

personi tjetër. Në komunikimet elektronike të dorëzuara nga AKP, M.S. nuk shihet as si dërgues. 

AKP-ja ka bërë transferimin e depozitave bazuar në një faks të dërguar nga zyra e A.T. “D”. Faksi i 

tillë nuk është nënshkruar nga M.S. dhe ky fakt nuk është mohuar. Kështu, paditësi nuk mund të 

supozohet të ketë dhënë pëlqimin për transferimin e parave në llogarinë e përmendur në kuptimin e 

nenit 305.1 të Ligjit mbi Marrëdhëniet Detyrimore. 

 

Duke i shqyrtuar dokumentet e parashtruara, deklaratat e vet palëve, informata dhe pasqyrën 

financiare të llogarisë me nr. 120166029000139, gjykata ka konstatuar se pagesa e mjeteve 

financiare ishte bërë në xhirollogari të AT “D.T”  për të cilën kanë qenë të autorizuar dy persona, 

M.S. dhe S.K., ndërsa tërheqja e pagesës nga kjo llogari është bërë nga S.K.. Nuk ka dëshmi 

konkrete që tregon se M.S. ka përfituar nga ky veprim i AKP-së. Prandaj, AKP nuk e ka 

përmbushur obligimin e saj ndaj paditësit M.S. për kthimin e parave të depozituara nga ai në 

shumën prej 113.794 Eurove, në përputhje me nenin 305.1, ose 305.2 të Ligjit mbi Marrdhëniet e 

Detyrimeve. Përndryshe, transferi duhet të kryhet bazuar në një dokument autentik të dorëzuar nga 

paditësi, nënshkruar nga ai që tregon xhirollogarinë bankare, vetëm në emrin e tij në kohën kur dhe 

nëse ky aktgjykim merr formën e prerë.   

Sa i përket padisë së paditësve F.H. dhe R.A, gjykata vendosi që padia e tyre të refuzohet si e pa 

bazuar për shkak të mungesës së legjtimitetit aktiv, sepse në mes tyre dhe të paditurës- AKP-së, 

nuk ekziston kurrfarë raporti material-juridik, ngase ofertuesi i vetëm dhe legjitim në tender ishte M. 



S. Marrëveshja e fshehtë në mes tyre ose atyre kujt i/iu përkisnin paratë më parë, nuk është e 

rëndësishme për Gjykatën në këto procedura.  

 

Më 07 gusht 2013 AKP parashtroi ankesë kundër këtij aktgjykimi për shkak të shkeljes së 

dispozitave të procedurës kontestimore, për shkak te konstatimit jo të plotë dhe të gabuar të 

gjendjes faktike, si dhe shkeljes së dispozitave të ligjit të DHPGJS. AKP-ja thekson se aktgjykimi i 

ankimuar përmban shkelje esenciale thelbësore të dispozitave te LPK-së të nenit 182.parag 2, nën 

(n) të ligjit nr 03/L-006, pasi që aktgjykimi ka të meta dhe është kontradiktor me arsyetimin. Poashtu 

padia nga paditësi ishte parashtruar pas kalimit të 9 muajve nga dita e marrjes së vendimit të Bordit 

të Drejtorëve të AKP-së, ashtu që padia nuk i plotëson kushtet e parapara me nenin 6.1 të 

Rregullores 2008/4 dhe me Ligjin për DHPGJS(nr 04/L-033). 

Gjykata kishte konstatuar se në llogarinë rrjedhëse përveç paditësit kishte pasur autorizim edhe 

S.K. e për të cilën e paditura nuk ishte në dijeni e për të cilën ofertuesi ishte I obliguar ta njoftoj 

AKP-në, andaj obligimi ligjor i AKP-së ishte përmbushur. Paditësi asnjëherë nuk e kishte vënë 

në dijeni të paditurën me përjashtim të faksit zyrtar të cilin e kishte depozituar në listën e 

kontaktit me rastin e pjesmarrjes në tender, se ai më nuk ishte pronar i Agjensisë “D.T”, prandaj 

faji për këtë bie në përgjegjësinë e paditësit. Paditësja ishte dakorduar që transferimi i të hollave 

të bëhet tek partneri i padeklaruar R.A., kur një gjë e tillë nuk ishte e mundur, atëherë mjetet 

janë bartur tek paditësi i parë Myxhahid Skenderi. E paditura asnjëherë nuk ishte njoftuar nga 

paditësi se llogaria 123 ishte mbyllur dhe joaktive, por nga raporti i bankës vërtetohet se llogaria 

rrjedhëse ishte e hapur deri më 29 maj 2012. Për AKP-në është fakt me rendësi se faksi zyrtar 

ishte marrur nga AT “D.T” e cila ishte pronë e paditësit dhe kjo llogari rrjedhëse në Pro Credit 

Bank figuronte në emër të M.S.. Llogaria bankare në të cilën janë kthyer të hollat figuronte se 

ishte funksionale e hapur dhe në pronësi te paditësit, ajo u mbyll në vitin 2012, afërsisht 3 vite 

pas ekzekutimit. 

Bazuar në atë se llogaria ishte në emër të AT “D.T” por me pronarin dhe të autorizuarin M.S. 

borxhi ndaj kreditorit ishte përmbushur, sepse kjo llogari bankare u pranua nga posta 

elektronike e paditëses, e cila ishte funksionale dhe e depozituar në listën e kontaktit, duke iu 

referuar nenit 305.1 te Ligjit për Mardhëniet e Detyrimeve, andaj AKP i propozon Kolegjit të 

Apelit të DHPGJS të marrë aktgjykim me të cilin do të aprovohet ankesa e AKP-së si e bazuar, 

të anulohet Aktgjykimi i Kolegjit të Specializuar SCC-10-0091 i datës 28 qershor 2013, si dhe të 

refuzohet kërkesë padia e paditësit M.S. nga Prizreni për kthimin e mjeteve financiare, të 

depozituara në shumën prej 113.794. 



Më 16 maj 2018 kjo ankesë e AKP-së i është dërguar përfaqësuesit të paditësve për përgjigje. 

Edhe pse ky urdhër ishte pranuar nga përfaqësuesi i paditësve më 16 maj 2018, ai nuk ka 

dërguar asnjë përgjigje. 

 

Më 17 korrik 2018 përfaqësuesit të paditësve i është dërguar edhe një parashtresë e AKP-së 

me të cilën njoftohet gjykata se ndaj paditësve kishte filluar procedura hetimore, gjegjësisht 

ishte parashtruar një kallëzim penal në prokurori. Edhe pse kjo parashtresë ishte pranuar nga 

përfaqësuesi i paditësve më 17 korrik 2018, ai nuk ka dhënë asnjë sqarim lidhur me këtë 

parashtresë. 

 

Më 29 gusht 2018, gjyqtari i rastit pranë i Kolegjit të Apelit të Dhomës së Posaçme ka dërguar 

një urdhër për Prokurorinë Themelore të Prizrenit me të cilin ka kërkuar sqarime lidhur me 

procedurën penale ndaj paditësve. Kjo prokurori na ka njoftuar se lënda është përcjellë në 

kompetencë të Prokurorisë Themelore- Departamenti i Përgjithshëm në Prishtinë. Me urdhërin e 

datës 18 shtator është kërkuar nga Prokuroria Themelore në Prishtinë që të na njoftoj lidhur me 

këtë rast. Kjo prokuri është përgjigjur më 19 shtator duke na njoftuar se ndaj z. M.S. është 

ndërprerë procedura hetimore më 08 shkurt 2016, ndërsa ndaj R.A. dhe F.H. është ngritur 

aktakuzë më 11 maj 2016. 

 

Arsyetimi ligjor 

 

Ankesa është e bazuar. 

Në bazë të nenit 69, pika 1 të Ligjit nr. 06/L-096 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.  

 

Kolegji i Specializuar e kishte aprovuar kërkesëpadinë e paditësit M.S. dhe kishte arsyetuar se, me 

letrën e AKP të datës 13 korrik 2009, paditësi M.S. ishte njoftuar për anulimin e tenderit të 

Ndërmarrjes së Re "D” në Prizren, për zyrat SHPK dhe shuma e depozituar prej 113.794 euro (për 

çmimin e ofertës) do t`i kompensohen atij me shumën e përmbledhur të interesit nga koha kur AKP 

i kishte informuar që nuk mund të vazhdohej me negocim të mëtejshëm rreth nënshkrimit të 

kontratës për shitblerje, kurse shuma e depozituar për ofertë prej 10.000 euro do të konfiskohej. Në 

paragrafin e fundit të letrës, AKP i kishte kërkuar këtij paditësi të siguronte një deklaratë me shkrim 



se kush do duhej të merrte mjetet financiare të kompensuara dhe çfarë shume do të ishte dhe 

poashtu të siguronte një llogari bankare.  

Pas anulimit të tenderit, siç ishte kërkohet nga AKP, më 13.07.2009, paditësi M.S. kishte 

dorëzuar një deklaratë – të nënshkruar së bashku me paditësit tjerë ankues në lidhje me atë se 

ku do të donte ai që t`i ktheheshin paratë. AKP refuzoi të ekzekutojë transferimin në llogari të 

palëve të treta, pasi që nuk ka vendosur ndonjë çështje ligjore ose kontraktuale me dy persona 

të tjerë. 

Paditësit vazhdimisht kanë deklaruar se paratë e depozituara për çmimin e ofertës për lokale  

do duhej kthyer në llogarinë bankare të paditësve lidhur me të cilën kanë rënë dakord paditësit, 

ose në atë Bankë përmes së cilës paditësi kishte transferuar depozitën e tenderit dhe  çmimin e 

ofertës. Paratë në shumën prej 113.794 nuk ishin kthyer në asnjërën prej këtyre xhirollogarive, 

por në një xhirollogari tjetër me numër 123 në Pro Credit Bank. Asnjë nga faktet e 

lartpërmendura nuk janë kontestuar nga asnjëra palë. 

Sipas listës së ofertuesve dhe rezultatit të ofertës (shih në dosje), në mes të tre paditësve M.S 

ishte ofertuesi i vetëm. Ai ofertoi vetëm në emrin e tij. Ai nuk bëri ndonjë ofertë bashkë me 

paditësit e tjerë, e as në emër të kompanisë së tij A.T. “DT”. Ai është person privat pjesëmarrës 

në ofertë, duke depozituar çmimin e ofertës përmes llogarisë së tij personale në BPB. Sipas 

rregullit, paratë që paguhen për tenderin do duhej të ktheheshin  atij në pajtim me Rregullat e 

Tenderit siç është qëndrim edhe i AKP-së.  

Në kohën e pagesës së çmimit të ofertës nga fituesi i ofertës, ishte në fuqi Ligji mbi Kontratat 

dhe Detyrimet. Sipas nenit 305.1 i Ligjit për Marrdhëniet Detyrimore, përmbushja duhet të kryhet 

ndaj kreditorit ose ndaj një personi të caktuar me ligj, vendim gjykate, ndonjë kontrate në mes të 

kreditorit dhe debitorit, ose vetë kreditorit. Në paragrafin 2 të të njëjtit nen, është përcaktuar se 

përmbushja gjithashtu të jetë e vlefshme nëse realizohet ndaj një personi të tretë, më pas duhet 

të aprovohet nga kreditori, apo ai duhet të siguroj përfitim nga ajo. 

Më 13 korrik 2013, paditësit kërkuan nga AKP-ja me një parashtresë të paraqitur që përmban 

emrat e të tre paditësve dhe nënshkrimin e tyre për kthimin e kësaj shume në llogarinë bankare 

nr. 123 në Pro Credit Bank.  Ky dokument mban vulën e AKP-së dhe i referohet edhe emrave të 

zyrtarëve të AKP-së në fillim të dokumentit. Në dokumentin e përmendur është thënë se të tre 

paditësit kanë marrë pjesë në këtë takim. Paditësit argumentuan se ky është dokumenti që ishte 

bërë në praninë e tre zyrtarëve të AKP-së dhe për të cilin ishte rënë dakord së bashku me ta. 

Prandaj, ata e konsiderojnë atë si një marrëveshje të arritur nga AKP-ja, se ku paratë do të 

kthehen. Kështu, ky dokument nuk mund të konsiderohet si një marrëveshje mes të kreditorit 



dhe debitorit në kuptimin e nenit 305.1 të Ligjit mbi Mrdhëniet e Detyrimeve. Megjithatë, kjo 

ende nuk e liron AKP-në të përmbushë detyrimin e saj ndaj paditësit MS. si kreditor. 

 

Paditësit në padi dhe në seancat dëgjimore kishin theksuar se mjetet janë transferuar në 

xhirollogari të gabuar bankare, për të cilën M.S. nuk ka pasur dhe as që ka mundur të ketë qasje 

ngase ai e kishte lëshuar AT “D.T”-in qysh nga qershori i vitit 1999. Me qëllim të dëshmimit të kësaj, 

ai kishte parashtruar kontratën për bartjen e aksioneve të dates 9 qershor 2009 me të cilën i bartë 

të gjitha aksionet në emër të Suzana Krasniqi, e cila edhe bëhet pronare e kësaj kompanie. AKP-ja 

ka transferuar mjetet e depozituara në xhirollogarinë AT “DT” më 20.08.2009, (Dakordimi për 

llogarinë bankare ku duhej të paguheshin mjetet ishte bërë më 13.07.2009)  duke u bazuar në një 

fax të lëshuar nga zyra e “DT” më 5.9.2009 në të cilin është emri i M.S., pa kurrfarë nënshkrimi në 

të. AKP-ja nuk mundi të paraqesë asnjë dokument tjetër për të justifikuar transferimin në këtë 

llogari bankare të përmendur në një letër e cila nuk ka asnjë nënshkrim të paditësit, apo ndonjë 

personi tjetër. Në komunikimet elektronike të dorëzuara nga AKP, M.S. nuk shihet as si dërgues. 

AKP-ja ka bërë transferimin e depozitave bazuar në një faks të dërguar nga zyra e A.T. “D”. Faksi i 

tillë nuk është nënshkruar nga M.S. dhe ky fakt nuk është mohuar. Kështu, paditësi nuk mund të 

supozohet të ketë dhënë pëlqimin për transferimin e parave në llogarinë e përmendur në kuptimin e 

nenit 305.1 të Ligjit mbi Marrëdhëniet Detyrimore. 

Duke i shqyrtuar dokumentet e parashtruara, deklaratat e vet palëve, informata dhe pasqyrën 

financiare të llogarisë me nr. 123, gjykata ka konstatuar se pagesa e mjeteve financiare ishte bërë 

në xhirollogari të AT “DT”, ndërsa tërheqja e pagesës nga kjo llogari është bërë nga S.K.. Nuk ka 

dëshmi konkrete që tregon se M.S. ka përfituar nga ky veprim i AKP-së. Prandaj, AKP nuk e ka 

përmbushur obligimin e saj ndaj paditësit M.S. për kthimin e parave të depozituara nga ai në 

shumën prej 113.794 Eurove, në përputhje me nenin 305.1, ose 305.2 të Ligjit mbi Marrdhëniet e 

Detyrimeve.  

Me këto gjetje dhe konstatime të Kolegjit të Specializuar pajtohet në tërësi edhe Kolegji i Apelit.  

AKP në ankesën e saj thekson se paditësi asnjëherë nuk e kishte vënë në dijeni të paditurën me 

përjashtim të faksit zyrtar të cilin e kishte depozituar në listën e kontaktit me rastin e pjesmarrjes në 

tender, se ai më nuk ishte pronar i Agjensisë “DT”, prandaj faji për këtë bie në përgjegjësinë e 

paditësit. E paditura asnjëherë nuk ishte njoftuar nga paditësi se llogaria 123 ishte mbyllur dhe 

joaktive, por nga raporti i bankës vërtetohet se llogaria rrjedhëse ishte e hapur deri më 29 maj 

2012. Për AKP-në është fakt me rendësi se faksi zyrtar ishte marrë nga AT “DT” e cila ishte pronë e 

paditësit dhe kjo llogari rrjedhëse në Pro Credit Bank figuronte në emër të M.S. 



Këto pretendime të AKP-së nuk janë të bazuara, sepse ajo ka qenë e obliguar që pagesën ta bëjë 

në emër dhe në llogarinë që vetë palët e përcaktojnë, e jo në mënyrë arbitrare të bëjë pagesën pa 

një adresë të qartë dhe të saktë, konform nenit 305.1 të Ligjit mbi Marrdhëniet Detyrimore. 

Kolegji i Apelit ka vërejtur se në dosje nuk ka asnjë dokument të nënshkruar nga vetë paditësi M.S., 

i cili e autorizon AKP-në të derdh mjetet në llogarinë e Entitetit Ligjor D.T. Nr.123, siç ka ndodhë 

gabimisht kthimi i mjeteve në këtë rast, duke u mbështetur vetëm në një dokument faksi. Andaj 

paditësi nuk mund të konsiderohet se ka dhënë pëlqimin se në këtë llogari të derdhen parat e 

kërkuara. Tutje Kolegji i Apelit vëren se mjetet nuk janë kthyer në llogarinë bankare prej ka kanë 

ardhur ato mjete në AKP, siç do të ishte më e sigurt për AKP-në. 

Edhe Kolegji i Apelit e mbështet konstatimin e Kolegjit të Specializuar se përmbushja e obligimit të 

kthimit të parave paditësit, në llogarinë e tij të duhur bankare, nuk ka ndodhur. Siç ka vërejt edhe 

Kolegji i Specializuar, është e qartë se paditësi nuk ka përfituar asgjë nga kthimi i parave në 

llogarinë bankare jo të duhur. Në dosje  nuk ka dëshmi për një gjë te tillë. 

AKP duke tentuar që me çdo kusht të mirët një vendim në favor të saj e kishte gjykatën se ndaj 

paditësve kishte filluar procedura hetimore, gjegjësisht ishte parashtruar një kallzim penal në 

prokurori. Pas kërkesës së Dhomës së Posacme, Prokuroria Themelore në Prishtinë, më 19 shtator 

2018 na njoftoi se ndaj z. M.S. është ndërprerë procedura hetimore më 08 shkurt 2016, ndrësa ndaj 

R.A. dhe F.H. është ngritur aktakuzë më 11 maj 2016. Edhe kjo dëshmon se paditësi M.S. nuk 

është i implikuar në ndonjë keqpërdorim në rastin konkret, andaj ai ka të drejtë që të kërkoj mjetet e 

veta fianciare si rezultat i anulimit të tenderit, e që është objekt i shqyrtimit të këtij rasti juridik. 

 

Sa i përket padisë së paditësve F.H. dhe R.A., Kolegji i Specializuar kishte vendosur që padia e 

tyre të refuzohet si e pa bazuar, për shkak të mungesës së legjtimitetit aktiv. Në mes tyre dhe të 

paditurës- AKP-së, nuk ekziston kurrfarë raporti material-juridik, ngase ofertuesi i vetëm dhe legjitim 

në tender ishte M.S.. Marrëveshja e fshehtë në mes tyre ose atyre kujt i/iu përkisnin paratë më 

parë, nuk është e rëndësishme për Gjykatën në këto procedura. Edhe me këtë vendim të Kolegjit të 

Specializuar në tërësi pajtohet Kolegji i Apelit. 

Për këto arsye, ankesa e AKP-së refuzohet si e pabazuar dhe rrjedhimisht vërtetohet aktgjykimi i 

ankimuar i Kolegjit të Specializuar si i drejtë dhe i bazuar në ligj. 

 

Me sa u tha më sipër e në bazë të nenit 10.10 të LDHP-së është vendosur si në dispozitiv. 

 

Taksat gjyqësore: 

 



Ankuesit nuk i caktohet taksë gjyqësore për procedurën ankimore, pasi që plani i miratuar i 

taksave gjyqësore të DHPGJS-së, i cili ka hyrë në fuqi më 27.03.2014, nuk mund të zbatohet në 

mënyrë retroaktive në lëndët në pritje. 

 

 

 

Lëshuar nga Kolegji i Ankesave i DHPGJS-së, më 22 gusht 2019. 

 

 

 

Sabri Halili Gjyqtar Kryesues    __________________ 

        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

URDHËR PËR ZYREN E REGJISTRIMIT 

 

 

Luteni ta dërgoni këtë aktgjykim tek: 

 

-    Palët 



- Gjyqtari i Kolegjit të Specializuar të DHPGJS-së në lëndën SCC-10-0091. 

 

      Sabri Halili, gjyqtar kryesues______________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


