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Në ankesën e                                                               AC-I-19-0032                                                                                    

                                                                              Paditësit/Ankuesit 

1. A V ,  
2. P M 

3. K M  
 

Përfaqësuar nga av T B nga Gjakova 

 
 

Kundër: 

Të Paditurit 

1. K ’’E- P’’ Gjakovë, 

Përfaqësuar nga Agjencia Kosovare e Privatizimit, rr.“Agim Ramadani” 

nr.23, Prishtinë  

2. K D, Beograd, Serbi 

3. K K U, Beograd,Serbi 

4. B C U, Beograd,Serbi 

5. K M, Beograd,Serbi 

 

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 

 

REPUBLIKA E KOSOVËS 

REPUBLIKA KOSOVA – REPUBLIC OF KOSOVO 

GJYKATA SUPREME E KOSOVËS 

VRHOVNI SUD KOSOVA – SUPREME COURT OF KOSOVO 
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Sylejmani, gjyqtarë, duke vendosur lidhur me ankesën e paditësve dhe 

ankesën e të paditurës  të parashtruar kundër Aktvendimit të Kolegjit të 

Specializuar të DHPGJS C-III-12-1375 të datës 27 Shkurt 2019, në seancën 

vendimmarrëse të mbajtur me  08 tetor 2020,  lëshon këtë 

 

A K T V E N D I M  

 

1. Ankesa e paditësve është e bazuar. 
2. Anulohet, Aktvendimi i Kolegjit të Specializuar  të DHPGJS, C-

III-12-1375  të datës 27 shkurt 2019. 

3. Dosja e lëndës së bashku me kërkesën për përtëritjen e 

shkresave të lëndës i përcillet Gjykatës Themelore në Pejë. 

4. Nuk caktohen taksa gjyqësore për procedurën ankimore. 

 
Rrethanat Faktike dhe Procedurale 

 
Me datë 23 Qershor 2006, avokati i paditësve e dorëzoi në Gjykatën 

Komunale në Pejë, një kërkesë për rekonstruimin e lëndës C.nr.137/96, e 

cila më vonë në procedurën e më tejshme gjyqësore evidentohet me 

numrin C.nr.564/97. Me këtë kërkesë paditësit pohojnë se shkresat e 

lëndës së cekur janë humbur, andaj i propozon Gjykatës që të bëjë 

rekonstruimin (përtëritjen) e shkresave të lëndës, dhe pastaj të vazhdohet 

procedura gjyqësore. 

 

Në shkresat e lëndës janë të bashkangjitura:  

-Kërkesa e datës 22 Maj 2009 e Gjykatës Komunale në Gjakovë, drejtuar 

Gjykatës së Qarkut në Pejë, me të cilën i  kërkohet Gjykatës së Qarkut në 

Pejë dërgimi i shkresave të lëndës Ac.nr.356/96 dhe Ac.nr.48/98,  

-Skresa- Përgjigja e Gjykatës së Qarkut në Pejë e datës 10 Qershor 2009, 

ndaj kërkesës të cekur të Gjykatës Komunale në Gjakovë, në të cilën 
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përgjigje thuhet se Gjykata e Qarkut në Pejë nuk i disponon lëndët e 

kërkuara,  

-Shkresa e Gjykatës Komunale në Pejë e datës 29 maj 2009 drejtuar 

Gjykatës Komunale në Gjakovë, me të cilën informohet se shkresat e lëndës 

C.nr.137/96 dhe C.nr.564/97 nuk gjinden pranë Gjykatës Komunale në 

Pejë. Me anë të kësaj shkrese jepen informacione mbi historikun e 

shkresave të kërkuara të lëndëve dhe se tani shkresat e lëndës sipas 

Revizionit të parashtruar me datë 11 gusht 1998, janë dërguar në 

procedurë të mëtejme për vendosje sipas Revizionit dhe se dosja nuk është 

kthyer 

-Shkresa e Prokurorisë Komunale në Gjakovë e datës 10 nëntor 2008, 

drejtuar Gjykatës Komunale në Gjakovë, në të cilën thuhet se Prokuroria 

Komunale në Gjakovë, nuk ka arritur të gjejë shënim lidhur me Padinë e 

saj me kërkesë për nulitet të kontratave. 

 

Me datë 5 Mars 2010, Gjykata Komunale në Gjakovë me Aktvendimin 

C.nr.525/06 është shpallur jo kompetente dhe lëndën e ka referuar  për 

vendosje në Gjykatën Komunale në Pejë.  

 

Me datë 7 prill 2011, në bazë të ankesës së paditësve, Gjykata e Qarkut në 

Pejë me Aktvendimin e saj Ac.nr.222/2010, e vërteton Aktvendimin e 

Gjykatës Komunale në Gjakovë C.nr.525/06 të datës 5 mars 2010, pastaj 

dosja dorëzohet në Gjykatën Komunale në Pejë.  

 

Me datë 26 prill 2012, Gjykata Komunale në Pejë me Aktvendimin 

C.nr.362/11, shpallet jo kompetente dhe lëndën e referon në DHPGJS. 

 

Me datë 17 gusht 2012, me shkresë përcjellëse Nr.362/11, dosja e lëndës 

përcillet në DHPGJS dhe regjistrohet me nr. C-III-12-1375. 

 

Me datë 27 shkurt 2019, Kolegji i Specializuar i DHPGJS me Aktvendimin 

C-III-12/1375 kërkesën e paditësve për rikonstruimin e lëndës e hedh 
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poshtë si të pa pranueshëm. Kolegji i Specializuar ka arsyetuar se në bazë 

të nenit 27 të Shtojcës së LDHP-së procedura pranë DHPGJS-së fillon 

gjithnjë me padi. Në rastin konkret pasi që nuk është parashtruar padi 

pranë DHPGJS-së atëherë konsiderohet se nuk mund të vazhdohet 

procedura e mëtejme. Tutje Kolegji i Specializuar konstaton se në bazë zë 

korrespodencës të gjykatave dhe Prokurorisë, shkresat e lëndëve me të 

cilën kërkohet rikosntruimi i tyre nuk ekzistojnë. Në bazë të përgjegjës të 

Gjykatës Komunale në Pejë të datës 29 maj 2009, shihet se në rastin 

konkret është paraqitur një Revizion, dhe se këtë shkresa nuk janë kthyer 

prapa asnjëherë nga ana e gjykatës kompetente sipas Revizionit.  

 

Me datë 7 mars 2019, paditësit përmes postës e dërgojnë në DHPGJS një 

ankesë kundër Aktvendimit të Kolegjit të Specializuar të DHPGJS-së, C-III-

12-1375 të datës 27 shkurt 2019, për shkak të shkeljeve të dispozitave 

procedurale dhe zbatimit të gabuar të dispozitave materiale, dhe kërkojnë 

që të aprovohet ankesa si e bazuar, të prishet Aktvendimi i Ankimuar dhe 

çështja të kthehet në Gjykatën e Shkallës së Parë në rivendosje, ose të 

ndryshohet aktvendimi i ankimuar dhe të aprovohet kërkesë padia si e 

bazuar. Për më tepër në ankesë paditësit kanë pohuar se qëndrimi i Kolegjit 

të Specializuar se nuk është parashtruar padi në DHPGJS në bazë të Nenit 

27 të Shtojcës së LDHP nuk qëndron. Tutje paditësit kanë pohuar se 

DHPGJS-ja me mijëra lëndë i ka pasur në kompetencë që nuk janë nisur 

por që janë ceduar DHPGJS-së nga Gjykata Komunale apo Gjykata 

Themelore. Paditësit në ankesë pohojnë se për këtë lëndë ka padi dhe se 

është fjala për kontest pronësorë që në procedurën ankimore është kthyer 

në rishqyrtim e që sipas ligjit dosja është përcjellë në DHPGJS. Meqë 

çështja është kthyer në rishqyrtim, atëherë është paraqitur edhe kërkesa 

për rikonstruim, për të mundur që çështja të procedohet më tutje dhe 

kontesti që nuk ka përfunduar të përfundohet. Paditësit pohojnë se 

shkresat e lëndës të përgatitura për rikonstruim, me Aktvendimin e 

Gjykatës Komunale në Pejë C.nr.362/11 të datës 26.04.2012 kjo gjykatë 

është shpallë jo kompetente dhe dosja është dorëzuar në DHPGJS. Tutje 
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paditësit pohojnë se nëse DHPGJS-ja ka konstatuar se nuk ka kompetencë 

që të veprojë sipas kërkesës për rekonstruim, atëherë është dashur të 

inicojë procedurën e konfliktit të kompetencës në pajtim me nenin 24-26 

të Ligjit për Procedurën Kontestimore. Paditësit në ankesë pretendojnë që 

ndodhë në jetë të humben, dëmtohen ose asgjësohen apo digjen shkresat 

e lëndës, mirëpo rekonstruimi apo përtëritja e tyre është paraparë me 

dispozitat e Rregullores mbi organizimin e brendshëm të Gjykatave e cila 

është nxjerrë nga Këshilli Gjyqësorë i Kosovës Nr. 03/2014 të datës 16 

Korrik 2014. Paditësit pohojnë se sipas nenit 32 të kësaj Rregulloreje 

përcaktohet procedura dhe kush është i autorizuar të bëjë përtëritjen e 

shkresave të lëndës, andaj ata kanë kërkuar që në këtë rast të bëhet 

përtëritja e shkresave të lëndës. Bashkë me ankesë paditësit kanë dërguar 

një kopje të kërkesës për rekonstruimin e shkresave të lëndës të dorëzuar 

me 23.06.2006 në Gjykatën Komunale në Pejë, si dhe aktvendimet 

gjyqësore që janë nxjerrë lidhur me këtë kërkesë si dhe Rregulloren e 

KGJK-së për Organizimin e Brendshëm të Gjykatave. 

 

Me datë 7 tetor 2019, AKP-ja e dorëzoi në DHPGJS një parashtresë dhe i 

përgjigjet ankesës së paditësve. Në këtë parashtresë AKP-ja i kundërshton 

në tërësi pretendimet ankimore të paditësve dhe e mbështet në tërësi 

aktvendimin e ankimuar të Kolegjit të Specializuar duke e konsideruar si të 

drejtë dhe të bazuar në ligj. Tutje AKP-ja në këtë parashtresë pohon se 

paditësit nuk kanë arritur të paraqesin ndonjë bazë juridike të besueshme 

apo të konstatojnë një gjendje tjetër faktike prej asaj siç është vërtetuar 

me aktvendimin e ankimuar. Nga këto arsye AKP-ja ka kërkuar që të 

refuzohet ankesa si e pa bazuar dhe të vërtetohet aktvendimi i ankimuar si 

i drejtë dhe i bazuar në Ligj. 

Arsyetimi ligjorë  

Ankesa e paditësve është e bazuar. 
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Në bazë të nenit 69.1 të Ligjit të Republikës së Kosovës nr. 06/L-086 mbi 

Dhomën e Posaçme të Gjykatës Supreme të Kosovës për Çështjet lidhur 

me Agjencinë Kosovare të Privatizimit, Kolegji i Apelit vendos që të heq 

dorë nga pjesa gojore e procedurës.  

Merita e ankesës dhe vlerësimi i Kolegjit të Apelit 

Aktvendimi i ankimuar i Kolegjit të Specializuar të DHPGJS-së, nuk është i 

saktë në rezultat dhe në arsyetimin ligjor, andaj duhet anuluar dhe lënda 

të dërgohet në Gjykatën Themelore në Pejë.  

Kolegji i Apelit vëren se paditësit me datë 23 qershor 2006, e kanë dorëzuar 

në Gjykatën Komunale në Pejë një kërkesë për përtëritjen e shkresave të 

lëndës në lëndën C.nr.137/96, e cila më vonë në procedurën e mëtejme 

gjyqësore evidentohet si lëndë me nr. C.nr.564/97. Në kërkesë pretendohet 

se janë humbur shkresat e lëndës në lëndët e cekura, dhe kërkon që 

Gjykata të bëjë përtëritjen e shkresave të lëndës, dhe të vazhdohet 

procedura e mëtejme.  

Për këtë kërkesë të paditësve në bazë të dëshmive që ekzistojnë në lëndë, 

vërtetohet se ka pasur korrespondence zyrtare në mes Gjykatës Komunale 

në Pejë dhe asaj në Gjakovë, pastaj korrespodence në mes të Gjykatës 

Komunale në Gjakovë dhe Gjykatës së Qarkut në Pejë, si dhe 

korrespodence edhe me Prokurorinë Komunale në Gjakovë. Pas kësaj 

korrespodence të zhvilluar në mes gjykatave të cekura, është vërtetuar 

fakti se mungojnë shkresat në lëndën C.nr.137/96 dhe C.nr. 564/97.  

Tutje Kolegji i Apelit vëren se Gjykata Komunale në Gjakovë me 

Aktvendimin C.nr.525/06 të datës 5 mars 2010, është shpallur jo 

kompetente për të vendosur lidhur me kërkesën e paditësve për përtëritjen 

e shkresave të lëndës, dhe ndaj këtij aktvendimi paditësit kishin paraqitur 

ankesë, ndërsa Gjykata e Qarkut në Pejë me Aktvendimin e saj 

Ac.nr.222/10 të datës 7 Prill 2011 e refuzon ankesën e paditësve dhe e 

vërteton aktvendimin e ankimuar të Gjykatës Komunale në Gjakovë.  
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Pastaj kërkesa e paditësve për përtëritje të shkresave të lëndës me dosje 

është dorëzuar në Gjykatën Komunale në Pejë.  

Tutje Kolegji i Apelit vëren se Gjykata Komunale në Pejë nuk ka vendosur 

lidhur me kërkesën për përtëritje të shkresave të lëndës, por në vend të 

kësaj ajo me Aktvendimin C.nr.362/11 të datës 26 Prill 2012, shpallet jo 

kompetente në këtë lëndë, dhe lidhur me kërkesën për përtëritje të 

shkresave të lëndës ende nuk kishte një aktvendim të gjykatës kompetente 

që lejon ose jo përtëritjen e shkresave të lëndës.  

Kolegji i Apelit vëren se çështja e përtëritjes së shkresave të lëndës të cilat 

mungojnë ose janë të asgjësuara, të dëmtuara, apo të shkatërruara, është 

rregulluar me nenin 32 të Rregullores të KGJK-së mbi organizimin e 

brendshëm të gjykatave. Me këtë dispozitë të kësaj rregulloreje është 

përcaktuar procedura dhe zyrtarët përgjegjës të gjykatës që janë të 

autorizuar të marrin vendim për përtëritjen e shkresave të lëndës.  

Pasi që në këtë rast bëhet fjalë për një kërkesë për përtëritje të shkresave 

të lëndës të Gjykatës Komunale në Pejë, atëherë aktvendimin për lejimin e 

përtëritjes së shkresave të lëndës, duhet ta merr e njëjta gjykatë që ka 

vepruar në këtë lëndë, gjë që në këtë rast është e qartë se kjo nuk ka 

ndodhur kështu, dhe Gjykata Komunale në Pejë ende pa vendosur lidhur 

me kërkesën e paditësve për përtëritjen e shkresave të lëndës, e ka shpallë 

jo kompetencën lëndore mbi lëndën.  

Kolegji i Apelit vlerëson se aktvendimi i ankimuar i Kolegjit të Specializuar 

nuk është i saktë në rezultat, pasi që për kërkesën për përtëritje të 

shkresave të lëndës në bazë të nenit 32 të rregullores së cekur, duhet 

vendosë gjykata kompetente, në këtë rast është Gjykata Themelore në 

Pejë.  

Rrjedhimisht nga këto arsye, Kolegji i Apelit vlerëson se dosja e kësaj lënde 

përsëri duhet të kthehet në Gjykatën Themelore në Pejë, për të vendosur 

lidhur me kërkesën e paditësve për përtëritjen e shkresave të lëndës, dhe 
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më pastaj pas përmbylljes së procedurës për përtëritjen e shkresave të 

lëndës, të merr një aktvendim të ri me të cilin e pranon ose jo kompetencën 

lëndore dhe territoriale për të vendosur për këtë lëndë. 

Nga këto arsye ankesa e paditësve është e bazuar, ndërsa anulohet 

aktvendimi i ankimuar i Kolegjit të Specializuar dhe dosja përcillet në 

Gjykatën Themelore në Pejë për procedurë të mëtejme. 

Në bazë të këtyre arsyeve e në mbështetje të nenit 9.10 të LDHP-së është 

vendosur si në dispozitiv. 

Taksat gjyqësore 

Ankuesit në bazë të kërkesës për lirim nga pagesa e taksës gjyqësore për 

procedurën ankimore të dorëzuar në DHPGJS me datë 18 Mars 2019, dhe 

dokumenteve mbështetëse të saj, lirohen nga pagesa e taksës gjyqësore.  

Lëshuar nga kolegji i Apelit i DHPGJS, më  08 tetor 2020  

 

Ilmi Bajrami , Gjyqtar Kryesues  _____________  
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