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Në ankesën e                                                            AC-I-16-0040 

                                                                          Paditësit/Ankuesit                                                                   

 

H. M,    Prizren,  

H. E   Prizren, 

H. E  Prizren, 

S. Sh Prizren, dhe 

E. D H, Prizren 

të cilët i përfaqëson, Sh. B, avokat nga Prizreni 

 

 

Kundër 

 

                                                                                     E Paditura 

 

 NSH -  I “P”, Prizren, 

Agjencia Kosovare e Privatizimit,Rruga “Agim Ramadani” nr.23, 

Prishtinë  
 

 

 

REPUBLIKA E KOSOVËS 

REPUBLIKA KOSOVA – REPUBLIC OF KOSOVO 

GJYKATA SUPREME E KOSOVËS 

VRHOVNI SUD KOSOVA – SUPREME COURT OF KOSOVO 
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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, Mr.sc. Sahit 

Sylejmani, gjyqtarë, duke vendosur lidhur me ankesën e paditësve të 

parashtruar kundër Aktvendimit të Kolegjit të Specializuar të DHPGJS-

së,C-III-12-0241 të datës 15 shkurt 2016, në seancën vendimmarrëse 

të mbajtur më 30 janar 2020,  lëshon këtë:     

                   

 

AKTVENDIM 

 

1. Ankesa e  paditësve refuzohet si e pa bazuar. 

2. Vërtetohet Aktvendimi i Kolegjit të Specializuar të DHPGJS-

së, C-III-12-0241 të datës 15 shkurt 2016.  

4.Nuk caktohen taksa gjyqësore për procedurën ankimore. 

 

Rrethanat faktike dhe procedurale:  

Me datë 12 dhjetor 1994, paditësit e dorëzuan një padi pronësore në 

Gjykatën Komunale në Prizren dhe kërkuan nga gjykata anulimin e 

Kontratës mbi shitblerjen e patundshmërisë e lidhur me datë 25 maj 

1965 në mes të paraardhësit të tyre, tani të ndjerë, H. H dhe të 

paditurës. Paditësit më tutje kërkuan nga gjykata që të obligohet e 

paditura që pronën objekt i kësaj kontrate, ngastra nr. 6938 e 

evidentuar në fletën poseduese 494 ZK Prizren të ju a kthej në 

pronësi. Tutje Paditësit pohuan se kontrata kontestuese është e lidhur 

kundër vullnetit, të paraardhësit të tyre, për shkak se ajo është lidhur 

me presion dhe dhunë dhe kjo është arsye që një kontratë e tillë të 

shpallet nule. 
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Me parashtresën e datës 3 tetor 1996, e parashtruar pranë Gjykatës 

komunale, padia është plotësuar në kuptimin subjektiv ashtu që në 

cilësinë e paditësve, janë shtuar dhe paditësit S. Sh dhe E. D. 

  

Pranë gjykatës komunale janë ndërmarr disa veprime procedurale dhe 

janë lëshuar disa vendime gjyqësore. 

 

Përfundimisht,  Gjykata Komunale në Prizren, me Aktvendimin e saj 

C.nr. 199/08 të datës 31 tetor 2011, ka shpallë jo kompetencën 

lëndore për të vendosur lidhur me padinë. 

 

Me datë 2 mars 2012, Dosja e lëndës e Gjykatës Komunale në Prizren, 

C.nr.199/08 dorëzohet në DHPGJS, dhe ajo pastaj regjistrohet dhe 

merre numrin C-III-12-0241. 

 

Me datë 4 shkurt 2015, AKP-ja parashtroj mbrojtjen në padi. AKP-ja 

në mbrojtjen e saj e kundërshtuan padinë e paditësve për shkak të 

legjitimitetit aktiv, pasi që paditësit nuk kanë dëshmuar se janë 

trashëgimtarët ligjor të tani të ndjerit, H. H. AKP-ja gjithashtu 

kundërshtoj padinë duke u bazuar në bazën ligjore të saj, duke ju 

referuar Ligjit mbi marrëdhëniet e detyrimeve. Për të gjitha këto arsye 

AKP i propozoj DHPGJS që padinë e paditësve ta refuzoj si të 

pabazuar.  

 

Me datë 15 janar 2016, është mbajtur seancë dëgjimore lidhur me 

padinë. Në ketë seance  prezantuan, për paditësit, E. H, përfaqësuesi i 

paditësve dhe përfaqësuesi i AKP-së. Përfaqësuesi i paditësve 

parashtroj edhe kopjen e Aktvendimi mbi trashëgiminë e cila 

dëshmonte se paditësit janë trashëgimtar ligjor të tani të ndjerit, 
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Hasan Hadro. Paditësit gjatë seancës dëgjimore, e ndryshuan kërkesë 

padinë e tyre, ashtu që në vend të kthimit të ngastrës kadastrale 

kontestuese, që ishte objekt i kontratës së shitëblerjës, anulimin e të 

cilës e ata e kërkuan, ata në seancë kërkojnë nga gjykata 

kompensimin monetar për ngastrën kadastrale. 

  

Me parashtresën e parashtruar me 9 korrik 2013, AKP-ja informoj 

DHPGJS-në se është iniciuar procedura e likuidimit të paditurës,  NSH- 

I. S “P”, Prizren, sipas vendimit të Bordit të Drejtorëve të AKP-së, të 

datës 23 maj 2013.  

 

Me datë 15 shkurt 2016, Kolegji i Specializuar i DHPGJS-së me 

Aktvendimin C-III-12-0241 e pezullon procedurën në këtë lëndë, për 

shkak të fillimit të procedurës së likuidimit ndaj NSH-së së paditur. 

Kolegji i Specializuar i DHPGJS-së ka arsyetuar se Paditësit me 

ndryshimin e kërkesë padisë së tyre, tani kërkojnë kompensim 

monetar. AKP-ja e njoftoi DHPGJS-në, me 9 korrik 2013, se e kishte 

iniciuar likuidimin e NSH I”, Prizren, duke filluar më 19 qershor 2013, 

në bazë të vendimit të Bordit të Drejtorëve të Agjencisë Kosovare të  

Privatizimit, të datës 23 maj 2013. AKP-ja kërkoi ndërprerjen e të 

gjitha lëndëve në pritje kundër NSH-së sipas nenit 10.1 të Shtojcës së 

Ligjit mbi Agjencinë Kosovare të Privatizimit Nr. 04/L-033. Neni 10.1 

parasheh se likuidimi vullnetar i një ndërmarrje automatikisht shpie në 

ndalimin e çfarëdo procedure gjyqësore në kohën kur iniciohet 

procedura e likuidimit për të siguruar trajtim të barabartë të 

kreditorëve, të cilët nuk mund të lejohen të kërkojnë interesat e tyre 

individuale pavarësisht kreditorëve tjerë Brenda procedurës së rregullt 

civile. Kreditorët duhet të parashtrojnë kërkesat e tyre sipas nenit 35 

të Shtojcës së Ligjit mbi AKP-në, tek Autoriteti i Likuidimit i cili pastaj 
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e krijon listën përfundimtare të kërkesave në pajtim me prioritetet e 

përcaktuara me ligj. 

 

Me datë 14 mars 2016, për mes postës paditësit e dorëzuan në 

DHPGJS një ankesë të afatshme kundër Aktvendimit të Kolegjit të 

Specializuar të DHPGJS, C-III-12-0241 të datës 15 shkurt 2016, për të 

gjitha bazat ankimore dhe kanë kërkuar nga Kolegji i Apelit të 

aprovohet ankesa e tyre si e bazuar, të ndryshohet Aktvendimi i 

ankimuar dhe të aprovohet padia si e bazuar, ose të anulohet 

Aktvendimi i ankimuar dhe lënda të kthehet në rigjykim. Për më tepër 

në ankesë paditësit kanë pohuar se paditësit në seancën dëgjimore të 

mbajtur me datë 15.01.2016 nuk e kanë ndryshuar padinë, por në 

mënyrë alternative kanë kërkuar që e paditura të obligohet të paguaj 

kompensimin në të holla në vend të pronës së kërkuar. Ata kanë 

pohuar se gjykata gabimisht e ka interpretuar deklaratën e paditësve 

dhe të autorizuarit të tyre. Tutje ata kanë pohuar se e paditura për 

kërkesë padinë e paditësve ka qenë e njoftuar që nga viti 1994, dhe 

përfshirja e të paditurës në likuidim nuk është bazë ligjore e pezullimit 

të lëndës. 

 

Me datë 25 janar 2017, AKP-ja e ka pranuar ankesën e paditësit, 

mirëpo nuk ka dhënë përgjigje në ankesë. 

 

Arsyetimi ligjor  

 

Ankesa refuzohet si e pa bazuar.  

 

Në pajtim me nenin 69.1 të Ligjit Nr. 06/L-086 për Dhomën e  

Posaçme të Gjykatës Supreme të Kosovës për çështjet lidhur me 
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Agjencinë e Privatizimit , Kolegji i Apelit vendosi që të mos e mbajë 

pjesën gojore të procedurës. 

 

       Merita e Ankesës dhe vlerësimi i Kolegjit të Apelit 

   

Me parashtresën e datës 9 korrik 2013, AKP-ja e ka informuar 

DHPGJS-në se me vendimin e Bordit të AKP-së të datës 23 maj 2013, 

ka filluar procedura e likuidimit ndaj NSH-së së paditur.  

 

Në bazë të nenit 10.1 të Shtojcës së Ligji nr. 03/L-034 për Agjencinë 

Kosovare të Privatizimit, AKP-ja kërkoi pezullimin e të gjitha lëndëve 

në pritje kundër NSH-së në likuidim. 

  

Bazuar në nenin 10.1 të Shtojcës së Ligjit nr. 04/L-034 për Agjencinë 

Kosovare të Privatizimit, i cili parasheh  likuidimin vullnetar të 

ndërmarrjes, dhe në bazë të kërkesës së AKP-së, Gjykata e bën 

ndaljen e çdo procedure në pritje, kur procedura e likuidimit ndaj NSH-

së ka filluar, për të siguruar trajtim të barabartë të  gjithë kreditorëve, 

të cilët nuk mund të lejohen që t’i ushtrojnë interesat e tyre 

individuale pavarësisht nga kreditorët tjerë brenda procedurës së 

rregull civile. 

  

Kreditorët duhet të parashtrojnë paditë e tyre sipas nenit 35 të 

Shtojcës së Ligjit për AKP-në, tek Autoriteti i Likuidimit të cilët pastaj 

hartojnë një listë përfundimtare të padive në pajtim me prioritetet e 

kërkesave. 

     

Padia në fillim ishte e natyrës pronësore, pasi që paditësit kërkonin 

nga gjykata anulimin e kontratës së shitblerjes së patundshmërive të 
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vitit 1965, dhe kthimin në pronësi të pronës lëndore të padisë. Mirëpo 

më vonë në seancën dëgjimore të mbajtur me datë 15 janar 2016, 

paditësit në seancë kanë deklaruar ”ne po e tërheqim kërkesën tonë 

kryesore dhe kërkojmë kompensim monetar, duke patur parasysh 

cilësinë, pozitën dhe ia lëmë këtë gjykatës që ta vlerësoj dhe ta 

përcaktoj një çmim në bazë të çmimit të tregut”. Nga kjo deklaratë e 

paditësve, shihet qartë se ata pas ndryshimit të objektit të padisë, 

kërkonin vetëm kompensim monetar për ngastrën kontestuese që e 

kërkonin. Andaj padia e tyre tani ishte vetëm një padi kreditore kundër 

NSH-se nën likuidim.  

 

Andaj kjo gjykatë nga këto arsye nuk ka vendosur të shqyrtojë në 

merita këtë lëndë.   

 

Kolegji i Apelit nuk gjen kurrfarë të metash në Aktvendimin e 

ankimuar, pasi që ankuesi nuk ka paraqitur kurrfarë arsye për t’iu 

devijuar rregullit  të pezullimit të procedurës, sipas nenit 10.2 të 

Shtojcës së Ligjit të AKP-së.   

 

Andaj në bazë të këtyre arsyeve,  ankesa e ankuesve refuzohet si e 

pabazuar dhe vërtetohet Aktvendimi i ankimuar si i drejtë dhe i bazuar 

në ligj. 

 

Me sa u tha e në bazë të nenit 9.10 të LDHP-së është vendosur sikurse  

në dispozitiv të këtij Aktvendimi.   

 

 

Taksat Gjyqësore 
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Nuk caktohen taksa gjyqësore për procedurën ankimore, pasi që nuk 

ka vlerë të qartë të përcaktuar nga paditësit për kërkesën monetare, 

për të cilën është përcaktuar taksa gjyqësore. Rrjedhimisht Zyra e 

regjistrimit për këtë arsye nuk ka kërkuar nga paditësit pagesën e 

taksës gjyqësore.  

 

U vendos nga Kolegji i Apelit  i DHPGJS-së më 30 janar 2020. 

 

Ilmi Bajrami, Gjyqtar Kryesues  

____________________                 

 

 

 

 

           

 

         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


