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REPUBLIKA E KOSOVËS / REPUBLIKA KOSOVA 

 
AC-I.-21-0448-A0001 

Në procesin gjyqësor të,  

A B I i përfaqësuar sipas autorizimit bartës të A A nga av J O nga Prishtina                                                                                                            

Paditësi/ankuesi  
Kundër  
1. Agjencisë Kosovare të Privatizimit(AKP), rr. ’’Agim Ramadani’’ nr.23, Prishtinë. 

2. Komunës së Podujevës. 
    Të paditurat 

 

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 Sylejmani gjyqtarë, duke vendosur lidhur me ankesën e të 

paditësit/ankuesit të parashtruar kundër Aktvendimit të Kolegjit të Shkallës së parë të 

DHPGJSK-së C-III.-19-0031 të datës 04 qershor 2020, pas seancës vendimmarrëse të 

mbajtur më 09 korrik 2021, lëshon këtë: 

 

A K T V E N D I M 

 

1. Ankesa e paditësit refuzohet si e pa bazuar. 

2. Vërtetohet Aktvendimi i Kolegjit të Shkallës së parë të DHPGJSK-së C-III.-19-

0031, i datës 04 qershor 2021. 

3. Nuk caktohen taksa gjyqësore për këtë procedurë ankimore. 

 

Rrethanat faktike dhe procedurale: 

Më 31 dhjetor 2018 paditësi kishte parashtruar padi në Gjykatën Komunale të Prishtinës-Dega 

në Podujevë me të cilin kërkonte që t’i njihet e drejta e regjistrimit të paluajtshmërisë, ngastrës 

nr. P-71712046-00187-0 me sipërfaqe prej 1477 m2, ngastra nr. P-71712046-0236-0 me 

sipërfaqe prej 3059  m2, ngastra nr. P-71712046-0238-0 me sipërfaqe prej  5924  m2, ngastra 

nr. P-71712046-0239-0 me sipërfaqe prej 339  m2, ngastra nr. P-71712046-00244-2 me 

sipërfaqe prej 1796 m2, ngastra nr. P-71712046-0244-4 me sipërfaqe prej 5314 m2, ZK 
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Livadicë e evidentuar në emër të pronës shoqërore të Kooperativës Bujqësore “Përparimi”-

Podujevë. Këtë kërkesë paditësi e mbështet në Aktgjykimin në bazë të pohimit II.P.nr. 21/94 të 

datës 13 qershor 1994 të lëshuar nga Gjykata Komunale në Kurshumli- Dega në Podujevë. 

Me këtë Aktgjykim të formës së prerë, ishte obliguar e paditura që paditësi t’ia dorëzoj në 

posedim dhe shfrytëazim gastrat nr 236/2, 187, 237, 238/2, 238/3, 239/2, 244/2, 244/4 ZK 

Livadicë, në sipërfaqe të përgjithshme prej 3.25,26 ha. Me këtë aktgjykim ishte anuluar 

kontrata e shitblerjes e lidhur ndërmjet paditësit dhe NSH-së OV.br. 516/70 e datës 28 dhjetor 

1970, për shkak se kjo kontratë ishte lidhur nën presionin e pushtetit dhe ishte shitur me çmim 

më të ulët se çmimi i tregut, e që është në kundërshtim me nenin 103 të LMD-së. 

Kësaj padie paditësi i ka bashkangjitur dëshmi të shumta në mbështetje të pretendimeve të tij 

në padi. 

 

Më 20 prill 2021 paditësi kishte parashtruar një propozim për lëshimin e masës së sigurisë me 

të cilën do i ndalohej të paditurve shitja, tjetërsimi, ngarkimi me barrë reale si dhe disponimi i 

pronës kontestuese deri në vendimin përfundimtar të gjykatës. 

 

Më 05 maj 2021 paditësi kishte bërë ndryshimin dhe plotësimin e padisë në aspektin subjektiv 

dhe si palë në këtë procedurë e ka përfshirë edhe AKP-në si administruese e NSH-së. 

 

Në përgjigjen e saj të datës 26 maj 2021 ndaj këtij propozimi, AKP thekson se kj kërkesë nuk i 

plotëson kriteret e kërkuara me nenin 61.1 të Ligjit të DHPGJSK-së. AKP ka bashkngjitur edhe 

Venmdimin e Qeverisë së Kosovës nr. 07/09 të datës 1 korrik 2020, Vendimin nr. 02/15 të 

datës 23 mars 2020 dhe Vendimin nr. 06/06 të datës 10 mars 2020 

Edhe e paditura tjetër, Komuna e Podujevës propozon që kjo kërkesë të refuzohet, me 

arsyetimin se me Vendimin e Qeverisë së Republikës së Kosovës nr. 11/60 të datës 07 gusht 

2018, prona kontestuese është hequr nga procesi i privatizimit, për shkak të realizimit të 

interesit publik të Komunës së Podujevës. Komuna e Podujevës ka bashkangjitur Vendimin e 

Qeverisë së kosovës nr. 11/60 të datës 07 gusht 2018 dhe vendimet e Kuvendit Komunal të 

Podujevës nr. 01/148-350 të datës 29 prill 2010 dhe nr. 01/60-02 të datës 28 mars 2013.  

 

Më 04 qershor 2021 Kolegji i Shkallës së parë të DHPGJSK-së kishte marrë Aktvendimin C-

III.-19-0031 me të cilin ishte refuzuar kërkesa e paditësit për lëshimin e masës së sigurisë, me 

asryetimin se nuk janë plotësuar kriteret e kërkuara në bazë të nenit 61.1 të Ligjit të 

DHPGJSK-së. Sipas arsyetimit të dhënë, njoftimi i AKP-së për fillimin e procesit të likuidimit të 
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NSH-së, nuk paraqet procedurë të shitjes së aseteve të NSH-së. Konform Shtojcës së Ligjit 

mbi AKP-në, në proces të likuidimit të gjithë personat që kanë kërkesa apo interesa ndaj NSH-

së, duhet të parashtrojnë kërkesat e tyre pranë AL të AKP-së. Edhe paditësi është njoftuar se 

kërkesat e tij qoftë pronësore apo kreditore, mund t’i parashtroj tek Autoriteti i Likuidimit të 

AKP-së. 

Kolegji i Shkallës së parë të DHPGJSK-së konsideron se nuk janë ofruar dëshmi të 

besueshme që do të arsyetonte lëshimin e masës së sigurisë në këtë rast konkret. Paditësi 

nuk ka ofuar asnjë dëshmi që dëshmon dëmin e menjëhershëm dhe të pa riparueshëm nëse 

nuk do të lëshohej masa e sigurisë. 

 

Më 22 qershor 2021 paditësi kishte parashtruar ankesë kundër këtij aktvendimi. Ankuesi nuk 

pajtohet me vlerësimin e gjykatës se paditësi nuk ka ofruar prova të besueshme për ekzsitimin 

e rrezikut, sepse ato prova veq janë dorëzuar dhe ekzistojnë në shkresat e lëndës. Ankuesi 

përmend Aktgjykimin e formës së prerë të Gjyjkatës Komunale në Kurshumli- Dega në 

Podujevë II.P.nr. 21/94 të datës 13 qershor 1994, me të cilin ishte obliguar e paditura që 

paditësit t’ia dorëzoj ngastrat kontestuese. Sipas ankuesit, Komuna e Podujevës pas luftës 

kishte bërë ndryshime me sipërfaqetet e këtyre parcelave dhe të njëjtat i kishte kthyer në emër 

të NSH-së, pronares së ma parshme. Paditësi thekson se ai nuk ka njohuri se mbi cilën bazë 

janë bërë këto ndryshime në tokën e paditësit. Paditësi thekson se bazuar në nenin 20 dhe 24 

të Ligjit mbi Mardhëniet Themelore Pronësore Juridike, paditësi i është njohur e drejta 

pronësore mbi ngastrat kontestuese. Komuna e Podujevës në kundërshtim me këto dispozita, 

e ka refuzuar regjistrimin e ngastrave në emër të paditësit.  

Paditësi insiston se ekziston rreziku i tjetërsimit dhe ai do të pësonte dëm të menjëhershëm 

dhe të pa riparueshëm edhe për faktin se e paditura vetë ka pohuar se Komuna e Podujevës 

ka paraqitur propozimin për realizimin e interest publik mbi këto ngastra dhe për këtë arsye 

janë tërhequr nga privatizimi përmes Vendimit të Qeverisë nr. 1/60 të datës 07 gusht 2018. 

Për këo arsye, paditësi mendon se janë përmbushur kërkesat e nenit 61.1 të Ligjit të 

DHPGJSK-së për lëshimin e masës së sigurisë dhe ka propozuar që ankesa të aprovohet të 

anulohet aktvendimi i kundërshtuar dhe të ndalohet tjetërsimi i këtyre ngastrave, bazuar në 

arsyet dhe argumentet e dhëna më lartë.  

 

Më 28 qershor 2021 Kolegji i Apelit këtë ankesë ia ka dërguar AKP-së për përgjigje. Në 

përgjigjen e saj të datës 30 qershor 2021 AKP i kundërshton të gjitha pretendimet në ankesë 

si të pa bazuara dhe propozon që ajo të refuzohet dhe të vërtetohet aktvendimi i ankimuar. 
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Ankuesi as në faën e ankesës nuk ka prezantuar asnjë provë, fakt apo dëshmi të re në 

mbështetje të pretendimeve të tij, andaj AKP mbetet pranë të gjitha shkresave, deklaratave si 

dhe përgjigjes së parashtruar në shkallë të parë.  

 

Arsyetimi i ligjor 

 

Ankesa është e pa bazuar. 

Në bazë të nenit 69.1 të Ligjit nr. 06/L-086 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 procedurës. 

 

Kolegji i Specializuar me aktvendimin e ankimuar e kishte refuzuar propozimin e paditësit për 

lëshimin e masës së sigurisë me arsyetimin se nuk janë plotësuar asnjëri nga kushte ligjore të 

nenit 61 të LDHPGJSK-së. 

Sipas ankuesit, tashmë janë dorëzuar prova të mjaftueshme që dëshmojnë se masa e sigurisë 

duhet të lëshohet dhe ato ekzistojnë në shkresat e lëndës. Ankuesi përmend Aktgjykimin e 

formës së prerë të Gjyjkatës Komunale në Kurshumli- Dega në Podujevë II.P.nr. 21/94 të 

datës 13 qershor 1994, me të cilin ishte obliguar e paditura që paditësit t’ia dorëzoj ngastrat 

kontestuese. Sipas ankuesit, Komuna e Podujevës pas luftës, në kundërshtim me nenin 20 

dhe 24 të Ligjit mbi Mardhëniest Themelore Pronësore Juridike, e ka refuzuar regjistrimin e 

ngastrave në emër të paditësit.  

Paditësi insiston se ekziston rreziku i tjetërsimit dhe ai do të pësonte dëm të menjëhershmë 

dhe të pa riparueshëm edhe për faktin se e paditura vetë ka pohuar se Komuna e Podujevës 

ka paraqitur propozimin për realizimin e interest publik mbi këto ngastra dhe për këtë arsye 

janë tërhequr nga privatizimi përmes Vendimit të Qeverisë nr. 1/60 të datës 07 gusht 2018.  

  

Kolegji i Apelit konsideron se ankesa e paditësit është e pa bazuar. Paditësi pretendimet e tij i 

bazon në një vendim të Gjykatës Komunale të Kurshumlisë nga viti 1994, por i cili nuk ishte 

zbatuar asnjëherë në praktikë. Komuna e Ppodujevës kishte bërë ndryshimet e nevojshme 

dhe këto prona i klishte kthyer në emër të pronarit të më parshëm, në këtë rast në emër të të 

paditurës, andaj ngastrat kontestuese nuk janë të evidentuara në emër të paditësit dhe ato 

ngastra tashmë janë futur në fokusin e interest publik nga Komuna e Podujevës, bazuar edhe 

në një vendim të Qeverisë së Republikës së Kosovës.  
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Çështja nëse kjo pronë është private apo shoqërore nuk është objekt i këtij vendimi mbi 

masën e sigurisë, por duhet të jetë objekt i trajtimit në merita të padisë. Megjithatë, në këtë 

rast konkret nuk ka kushte për lëshimin e masës së sigurisë për shkak se këto ngastra janë 

ndaluar për shitje nga AKP me vendim të Qeverisë, por edhe për faktin se mbi këto ngastra 

nga Komuna e Podujevës është shopallur interes publik, si dhe këto prona evidentohen në 

emër të NSH-së së paditur. 

 

Për këto arsye, Kolegji i Apelit e refuzon ankesën si të pa bazuar dhe rrjedhimsiht e vërteton 

aktvendimin e ankimuar sit ë drejtë dhe të bazuar në ligj. 

 

Meqenëse në rastin konkret po vendoset për masën e përkohshme të sigurimit, kjo nuk 

prejudikon zgjidhjen përfundimtare sipas padisë. 

 

Nga ajo që u tha më sipër, u vendos si në dispozitiv të këtij aktvendimi.  

 

Taksat gjyqësore 

 

Pasi që ankuesi tashmë ka paguar taksën gjyqësore në emër të ankesës së parashtruar, ai 

nuk ngarkohet me taksa gjyqësore shtesë.  

 

Vendosur nga Kolegji i Apelit i DHPGJS-së, më 09 korrik 2021. 

 

Ilmi Bajrami, Gjyqtar kryesues  ____________________ 
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