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                                                            AC-I-20-0364-A0001 

Në çështjen kontestimore të, 

  

M H, Sh H, G H, F H, J N, H H, D H, S H, M H1, M H2, M H3, Il H, S H, B H, B H, A H, B H, J H, 

F H, A H, Xh. H, A H, B H, R G, Q G, S H, A H, Y H, B G, dhe Sh. H, Komuna e Skenderaj, 

përfaqësuar nga av A F Prishtinë  

         Paditësit/ankuesit                  

Kundër 

 

1. Agjencisë Kosovare të Privatizimit ( AKP) , Rr.”Agim Ramadani” nr. 23, Prishtinë. 

2. B Z, Skenderaj. 

                                                                                                         Të paditurit  

   

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  si Gjyqtar Kryesues, 

Sabri Halili, dhe Mr.sc. Sahit Sylejmani, gjyqtarë, duke vendosur lidhur me  ankesën e paditësve  

të paraqitur kundër Aktvendimit të Kolegjit të Specializuar të DHPGJS-së, C-I-20-0003 të datës 

24 gusht 2020, pas seancës vendimmarrëse të mbajtur më 01 tetor 2020, lëshon këtë:   

 

     A K T V E N D I M 

 

1. Ankesa e paditësve refuzohet si e pa bazuar. 

2. Vërtetohet Aktvendimi i Kolegjit të Shkallës së parë të DHPGJS  C-I-20-0003  i datës 

24 gusht 2020. 

3. Nuk caktohen taksa gjyqësore për këtë procedurë ankimore. 

 

REPUBLIKA E KOSOVËS 

REPUBLIKA KOSOVA – REPUBLIC OF KOSOVO 

GJYKATA SUPREME E KOSOVËS 

VRHOVNI SUD KOSOVA – SUPREME COURT OF KOSOVO 
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Rrethanat procedurale dhe faktike: 

Më 27 korrik 2020, paditësi e dorëzon një padi pronësore dhe kërkesë për caktimin e masës së 

sigurisë, kundër të paditurës AKP tek DHPGJSK, duke kërkuar që të anulohet vala e 49 e 

privatizimit e shpallur me 21 gusht 2019, për shitjen e aseteve në likuidim në të cilën është 

tenderuar njësia nr. 33 parcelat në ZK P i ri afër memorialit në sipërfaqe të përgjithshme prej 14 

ha, 93 ri dhe 78 m2 e regjistruar si tokë bujqësore e klasës së IV, duke theksuar se i padituri i 

dytë Bedri Zejnullahu ka qenë ofertuesi i dytë me shumën prej 151,000.00 Euro dhe është shpallur 

fitues. Paditësi pohoi se parcelat e cekura i kanë në shfrytëzim për një kohë të gjatë para dhe pas 

luftës së fundit, dhe se nuk kanë qenë të informuar për mënyrën e shitjes, sepse do i blenin ato. 

Sipas tyre, këto parcela janë marrë nga ta në vitet e 50-ta dhe se i tërë procesi i tenderimit ishte i 

përgatitur dhe montuar mirë. Ata i propozuan Gjykatës që ta aprovoj kërkesën e tyre për caktimin 

e masës së sigurisë, të anulohet Vendimi i Bordit të AKP-së për shitjen e njsisë nr. 33 dhe të 

vërtetohet e drejta e përparësisë për blerjen e pronës kontestuese, deri në përfundimin e kontestit 

gjyqësor.  

 

Më 03 gusht 2020, e paditura AKP-ja e dorëzon në DHPGJS një përgjigje ndaj kërkesës së 

paditësit  për caktimin e masës së përkohshme, duke i kundërshtuar pretendimet e paditësit dhe 

duke e pohuar se ai ka dështuar të sjellë prova relevante dhe të besueshme që të caktohet masa 

e përkohshme. Poashtu AKP pohon se ngastra e cekur është shitur dhe se AKP-ja nuk ka më 

legjitimitet pasiv andaj propozojë që kjo kërkesë të refuzohet dhe cilësohet si e papranueshme, 

për faktin se prona në fjalë ka kaluar tek personat e tretë. Poashtu AKP-ja ka pohuar se ka 

publikuar shitjen e aseteve përmes njësisë 33 të procesit të likuidimit, proces publik, gjersa 

paditësi nuk ka marrë pjesë në këtë proces.  

 

Më 24 gusht 2020, Kolegji i shkallës së parë të DHPGJSK-së nxorri Aktvendimin C-I-20-0003 me 

të cilin kërkesën për caktimin e masës së sigurisë e kishte refuzuar si të pa bazuar. Kolegji i 

shkallës së parë i DHPGJSK-së ka arsyetuar se paditësi në këtë fazë të procedurës nuk e ka bërë 

të besueshëm faktin se e drejta e tij ndaj pronës lëndore të padisë ekziston, pasi që ai bazohet 

në dispozitat e neneve 297 dhe 300 të LPK-së, e jo në dispozitat e Ligjit për DHPGJSK, i cili është 

leg specialis, dhe prevalent ndaj ligjeve tjera. Paditësit nuk ofrua prova se do të pësonin dëm të 

menjëhershëm dhe të pariparueshëm, nëse kërkesa e tij do të refuzohej nga Gjykata, andaj nuk 

kemi shkelje të nenit 61 të Ligjit për DHPGJSK. Kolegji i Specializuar gjithashtu vërejti se parcela 

kontestuese, tanimë është shitur tek personi i tretë Bedri Fejzullahu, e mbështetur në nenin 10 
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paragrafin 2 të LDHPGJK, Gjykata do të vazhdojë të respektojë parimin e kompensimit në vend 

të kthimit fizik, nëse paditësi eventualisht e fiton kontestin gjyqësor.   

 

Më 11 shtator 2020, paditësit/ankuesit parashtruan ankesë ndaj këtij aktvendimi për shkak të të 

gjitha bazave ankimore dhe kërkoi nga Kolegji i Apelit të aprovohet ankesa e tij si e bazuar, të 

ndryshohet aktvendimi i ankimuar, të aprovohet kërkesa e paditësit për caktimin e  masës së  

sigurisë, ose ky aktvendim të anulohet dhe lënda të kthehet në rigjykim. Për më tepër në ankesë 

paditësi/ankuesi pretendon se këtë pronë që rregullisht e kishte shfrytëzuar, po të kishte njohuri 

se është hap tender për te do të kishte konkurruar dhe se do e blente, duke u thirre në përparësinë 

e blerjes, pasi që e kishte me vite në shfrytëzim dhe posedim. Ai më tutje thekson se prona 

rregullisht është duke u ndërtuar dhe se ata në rast të fitimit të kontestit gjyqësor, nuk do jenë të 

kënaqshëm me zhdëmtimin material, por dëshirojnë kthimin e pronës që është objekt kontesti, 

andaj kërkojnë që të obligohet personi i tretë që e kishte blerë pronën nga AKP, që deri në 

vendosjen meritore të kësaj lënde, t’i ndërpriten punimet.   

 

Më 17 shtator 2020 Kolegji i Apelit e ka dërguar ankesdn në përgjgigje tek AKP. Në përgjigjen e 

datës 22 shtator 2020 AKP i kundërshton si të pa bazuara pretendimet e paditësve, dhe propozon 

që të refuzohet ankesa dhe të vërtetohet aktvednimi i ankimuar si i drejtë dhe i bazuar në ligj. 

Sipas AKP-së kjo kërkesë është jo lëndore për shkak të rrethanave të krijuara me pronën 

kontestuese, por paditësit nuk kanë ofruar asnjë dëshmi që dëshmojnë ekzistimin e pronësisë së 

të drejtës së pretenduar. 

 

Arsyetimi ligjor:  

 

Ankesa është e pa bazuar. 

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.  

 

Kolegji i Apelit konsideron se aktvendimi i ankimuar i Kolegjit të shkallës së parë të DHPGJSK-

së është i saktë në rezultat dhe në arsyetimin ligjor, andaj duhet vërtetuar.  

Kriteret se kur duhet të lëshohet masa e përkohshme përcaktohen në nenin 61.1 të Ligjit për 

Dhomën e Posaçme: Pala duhet të ofroj dëshmi të besueshme se do të rezultoj me humbje dhe 
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dëmtim të drejtpërdrejtë dhe të pariparueshëm nëse nuk miratohet kërkesa. Këto kritere janë 

përcaktuar në atë mënyrë që nëse ndonjëra nga të mësipërmet mungon, kërkesa do të refuzohet. 

Kërkesa për dëshmi të besueshme i përmban që të dyja: fumus boni iuris (propabiliteti se ekziston 

e drejta e kërkuar = presupozimi i bazës së mjaftueshme ligjore), dhe  periculum in mora (rreziku 

i dëmtimit i pashmangshëm dhe i pariparueshëm ndaj kësaj të drejte), pasi që humbja dhe 

dëmtimi i drejtpërdrejtë dhe i pariparueshëm mund të ndodhë vetëm nëse ekziston në të vërtetë 

e drejta e pretenduar (shih jurisprudencën e përhershme të Kolegjit të Ankesave të DHPGJS-së: 

cf., inter alia, ASC-10-0079, ASC-10-0081, ASC-10-0017, ASC-10-0049, ASC-10-0088). 

Në lëndën në fjalë, paditësit/ankuesit nuk kanë arritur të dëshmojnë probabilitetin e ekzistimit të 

të drejtës së pretenduar, por as të dëshmoj se mund të ndodhë dëmi i drejtpërdrejt dhe i 

pariparueshëm financiar, nëse nuk caktohet masa e sigurisë.  

Kolegji i Apelit vëren se prona e kontestuar tashmë ishte e tenderuar dhe AKP-ja në tenderin e 

shpallur në likuidimin nr. 44, njësinë 33, ngastrën kadastrale për të cilën kërkohet mbrojtje, e 

kishte shitur dhe ishte parcelën kontestuese.  

Duke marrë parasysh këtë fakt, Kolegji i Apelit vjen në përfundim se megjithatë është i saktë 

konstatimi i Kolegjit të shkallës së parë se në këtë  lëndë nuk janë plotësuar kushtet për të caktuar 

masën e përkohshme të sigurisë, pasi që nuk ka se çka të mbrohet në këtë fazë të procedurës. 

Parcela kontestuese tanimë është shitur nga AKP-ja, dhe në rastin se paditësit do të dalin të 

suksesshëm në padinë e tyre me provat që i ofrojnë,  kthimi i pronave kontestuese më nuk do 

mund të bëhej tek paditësi, por do bëhet zhdëmtimi material.  

 

Bazuar në arsyet e dhëna si më lartë, rezultati i dhënë me Aktvendimin e ankimuar për masë të 

sigurisë nuk mund të ndryshohet, andaj ankesa e paditësit/ankuesit refuzohet si e pabazuar dhe 

vërtetohet aktvendimi i ankimuar si i drejtë dhe i bazuar në ligj. 

 

Ky aktvendim në asnjë mënyrë nuk prejudikon zgjidhjen e meritave të padisë. 

 

Në bazë të këtyre arsyeve e në mbështetje të nenit 9.10 të LDHPGJK-së, është vendosur si në 

dispozitiv të këtij aktvendimi. 

 

Taksat gjyqësore: 

Paditësi/ ankuesi tashmë e ka paguar taksën gjyqësore për procedurën ankimore në shumë prej 

100 euro, andaj nuk do të caktohen taksa shtesë. 
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U vendos nga Kolegji i Apelit të DHPGJS, më 01 tetor 2020 

 

 

Ilmi Bajrami, Gjyqtar Kryesues                          __________________________ 
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