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REPUBLIKA E KOSOVËS / REPUBLIKA KOSOVA 

 
AC-I.-22-0690-A0001 

Në çështjen juridike të: 

K “K E”, e përfaqësuar nga Agjencia Kosovare e Privatizimit (AKP), Rr. “Dritan Hoxha”-

Lakrishte, nr. 55, Prishtinë. 

Paditësja/ankuesja 

N “E-I S”--F G. 

E paditura  

 

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  

paditëses, të parashtruar kundër Aktvendimit të Kolegjit të Shkallës së parë të DHPGJSK-së 

C-III.-22-0381, të datës 07 dhjetor 2022, pas seancës vendimmarrëse të mbajtur më 03 shkurt 

2023, me shumicë votash lëshon këtë: 

 

A K T V E N D I M 

 

1. Ankesa e paditëses refuzohet si e pa bazuar. 

2. Vërtetohet Aktvendimi i Kolegjit të Shkallës së parë të DHPGJSK-së C-III.-22-

0381, i datës 07 dhjetor 2022. 

3. Nuk caktohen taksa gjyqësore për këtë procedurë ankimore. 

 

Rrethanat faktike dhe procedurale 

Më 18 gusht 2000 paditësi kishte parashtruar padi/ në Gjykatën Komunale të Prishtinës me të 

cilën kërkon që të konfirmohet si pronar dhe shfrytëzues i paluajtshmërisë-lokaleve          

afariste në rr. “D”-Prishtinë, ngastra kadastrale nr 7225 me kulturë ndërtesë dhe oborr në 

sipërfaqe të përgjithshme prej 00.39,50 ha, Fleta poseduese nr. 732 ZK Prishtinë dhe të 

obligohet e paditura që këtë paluajtshmëri ta kthej në posedim dhe shfrytëzim të paditësit, nge 
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e cila e drejtë është privuar pa asnjë bazë juridike 

 

Më 27 nëntor 2019 paditësi kishte parashtruar propozim për caktimin e masës së sigurisë 

duke propozuar që të ndalohet të paditurit shitja, tjetërsimi, shpërndarja apo fshehja, ngarkimi i 

paluajtshmërisë me ndonjë barrë juridike me çka do të dëmtohej gjendja ekzistuese e pjesës 

ideale prej ½ të ngastrës kadastrale nr. UL-71914059-07225-0, ku I padituri figuron si 

shfrytëzues, derisa kjo çështje kontestimore të përfundoj në mënyrë meritore me vendim të 

formës së prerë të gjykatës. Sipas pretendimit të paditësit, më 26 nëntor 1998 ai e ka blerë ½ 

e pjesës idelae të ngastrës kontestuese nga “M” me seli në Beograd-Serbi, e cila në atë kohë 

ishte në process të likuidimit. Më pas poaditësi bazuar në këtë kontratë, në Zyrën Komunale 

Kadastrale në Prishtinë është regjistruar si shfrytëzues i paluajtshmërisë. Kjo kontratë më tej 

nuk ka mund të ekzekutohet, pasi që nuk ka qenë e vërtetuar në Gjykatn Komunale të 

Prishtinës. Lidhur me këtë çështje kontestimore, Gjykata Komunale e Prishtinës ka nxjerrë dy 

aktgjykime-C.nr.433/2000 dhe C.nr.962/2001 me të cilët ishte miratuar kërkesëpadia dhe i 

është njohur paditësit e drejta pronësore ndaj paluajtshmërisë kontestuese, por Gjykata e 

Qarkut në Prishtinë I kishte prishur që të dy këto aktgjykime. 

Më 12 mars 2007 paditësi kishte lidhur edhe një kontratë për blerjen e pjesës tjetër idelae ½ 

nga “E” me seli në Beograd e që është vërtetuar në Gjykatën Komunale të Beogradit Ov. 

nr.4127/0 më 02 dhjetor 2013. 

 

Më 12 dhjetor 2019 i padituri në përgjigjen ndaj propozimit për masë të sigurisë ka propozuar 

që të refuzohet ky propozim si i pa bazuar. I padituri rithekson se bazuar në kontratat e 

shitblerejs, është e qartë se kjo ngastër është shitur bazuar në ligjet e kohës, conform  nenit 

20 alinea 1 e Ligjit mbi Marrëdhënies Pronësore Juridike. Si të tillë, këto kontrata paraqesin 

titull juridik për fitimin e të drejtës së pronësisë lidhur me ngastërn kontestuese. I padituri e 

kundërshton pretendimin e paditësit se kinse kontratat  janë të pa vlefshme dhe nuk krijojnë 

efekt juridik, për faktin se ato nuk janë anuluar me asnjë aktgjykim të formës së prerë dhe nuk 

janë anuluar asnjëherë. Për më tepër, i padituri tashmë ka paguar tek AL i AKP-së të NSH “K 

E”, në emër të blerjes së ½ pjesë ideale të paluajtshmërisë kontesrtuese nr. 7225 me 

sipërfaqe prej 3.921 m2 shumën prej 588.000,00 euro dhe sipas të paditurit, paditësja e ka 

humbur të drejtën e pronësisë ndaj kësaj prone.  

 

Më 07 dhjetor 2022 Kolegji i Shkallës së Parë të DHPGJSK-së kishte marrë Aktvendimin C-

III.-22-0381 me të cilin ishte refuzuar si i pa bazuar propozimi i paditëses për lëshimin e masës 
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së sigurisë, me të cilinnishte kërkuar që t’i ndalohet të paditurit shitja, tjetërsimi, shpërndarja 

apo fshehja, ngarkimi i paluajtshmërisë me ndonjë barrë juridike me çka do të dëmtohej 

gjendja ekzistuese e pjesës ideale prej ½ të ngastrës kadastrale nr. UL-71914059-07225-0, ku 

i padituri figuron si shfrytëzues, derisa kjo çështje kontestimore të përfundoj në mënyrë 

meritore me vendim të formës së prerë të gjykatës. 

Sipas arsyetimit të dhënë, paditësja në këtë fazë të procedurës, nuk ka ofruar prova që do të 

plotësonin dy kushtet e përcaktuara me nenin 61.1 të Ligjit të DHPGJSK-së për lëshimin e 

masëës së sigurisë. Pala paditëse deri në këtë fazë të procedurës nuk ka arritur që ta bëjë të 

besueshme të drejtën subjective, respektivisht pretendimin se mbi pronën kontestuese ½ e 

parcelës nr. 7225, të cilën paditësi e ka blerë në vitin 1998 dhe e ka regjistruar në librat 

kadastar si shfrytëzues i kësaj prone.  

Gjykata nuk e ka marrë për bazë pretendimin e paditësiit se kontrata e vitiit 1998 nuk është 

vërtetuar në Gjykatën Komunale të Prishtinës për faktin se,prona është blerë nga ndërmarrja 

“M” që në atë kohë ishte e regjistruar si pronare e pronës kontestuese dhe atë në procedurë 

gjyqësore të falimentimit të asaj ndëmrarje që në atë kohë udhëhiqej në Gjykatën  

Paditësi nuk ka vërtetuar me asnjë provë as faktin se do të ketë dëm të menjëhershëm dhe të 

pa riparueshëm për palën paditëse, nëse nuk caktohet masa e sigurisë. Meqenëse  i padituri e 

ka në posedim ngastrën kontestuese dhe është i regjistruar si shrytëzues i saj në regjistrat 

kadastral, këto rrethana dëshmojnë ekzistencën e pronës kontestuese. Nëse eventualisht 

paditësi do e fitoj këtë kontest në fund të procedurës, (nuk paragjykojmë asgjë në këtë rast), 

atëherë ai mund ta kthej edhe pronën, ose të marrë kompensimin në vlerën e saj. Pra, nuk 

është dhënë asnjë indikacion real për rritjen e rrezikut për shkaktimin e dëmit të 

menjëhershëm dhe të pa riparueshëm. Gjykata nuk e ka shqyrtuar prtendimin e paditësit se i 

padituri e ka lidhur një kontartë tjetër në vitin 2007 për blerjen e pjesës ideale ½ nga “E”-

Beograd, sepse lidhur me këtë pjesë idelae nuk ka pasur propozim për lëshimin e masës së 

sigurisë. 

 

Më 23 dhjetor 2022 i AKP/ankuesja ka parshtruar ankesë ndaj këtij aktvendimi për shkak të të 

gjitha shkaqeve ankimore. Sipas ankueses, aktvendimi i ankimuar është i pa bazuar dhe jo 

ligjor. Ankuesja pretendon se asnjë argumentet e dhëna nga paditësja me këtë aktvendim të 

Kolegjit të Shkallës së parë nuk janë marrë parasysh. Kontrata për shitblerjen e kësaj ngastre 

është lidhur jashtë Kosovës dhe si e tillë ajo është e kundërligjshme dhe për këtë AKP ka 

ushtruar padi për anulimin  e saj. Bazuar në nenin 5 të Ligjit mbi AKP-në, nuk është i 

pranueshëm ndryshimi i statusit të NSH-ve dhe aseteve të tyre që nga 22 marsi 1998, pos 
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nëse në tërësi janë respektuar ligjet në fuqi. Gjykata e shkallës së parë ka qenë në dijeni se 

prona kontestuese është asset i NSH-së i përcaktuar me SDR1211, i cili i është nënshtruar 

procedurës së likuidimit më 19 prill 2011. Për më tepër, statusi ni NSH-së nuk është 

kundërshtuar nga askush në asnjë fazë të procedurës. Sipas Rregullores së UNMIK-ut 

2000/54 për Ndryshimin e Rregullores së UNMIK-ut 1999/1, në nenin 6, paragfai 1 thuhet që, 

UNMIK-u do të adminsitroj mbi pasurinë e luajtshme dhe të paluajtshme në Kosovë, duke 

përfshirë financat,llogarinë bankare dhe pronën tjetër, kur UNMIK-u ka baza të arsyeshme dhe 

objektive të përfundoj se prona e tillë është, e regjistruar në emër të RFJ-së apo Republikës 

së Serbisë, apo cilitdo organ të tyre, ose pronë shoqërore. Pikërisht për administrimin e këtyre 

pronave ishte formuar AKM sipas Rregullores 2002/12, e ndryshuar me Rregulloren 2005/18, 

e që kjo agjenci kishte kompetenca të gjëra të gjera për adminsitrimin, shitjen, likudimin e 

ndërmarrjeve në pronësi shoqërore 

Në rastin konkret, shkalla e parë i’a ka falur besimin blanco Kontratës së shitblerjes e lidhur 

më 26 nëntor 1998, edhe pse e lidhur në kundërshtim me dispozitat ligjore, pasi që aseti 

lëndor gjendet në territorin e Kosovës ndërsa kontrata ishte lidhur në Serbi. 

Paditësja konsideron se janë përmbushur kushtet nga neni 61 i Ligjit të DHPGJSK-së për 

lëshimin e masës së sigurisë. Në këtë rast është dëshmuar probabiliteti se ekzistn rreziku i të 

drejtës së kërkuar dhe se kjo e drejtë është në rrezik të drejtpërdrejtë të humbjes ose dëmtimit 

të pa riparueshëm. 

Ankuesja prtendon se gjykata ka bërë vlerësim të gabuar të gjendjes faktike në këtë rast dhe 

po t’i kishte shqyrtuar me vemendje argumentet e dhëna nga paditësja, do ta kishte të qartë se 

me instalimin e UNMIK-ut në Kosovë është bërë prerja më 22 mars 1989 dhe çdo transaksion 

i pronës shoqërore në çfarëdo forme, nuk prodhon efekt juridik. 

Ankuesja ka propozuar që të aprovohet ankesa, të ndryshohet aktvendimi i ankimuar dhe t’i 

ndalohet të paditurës, shitja, kryerja e punimeve, vënia në hipotekë, apo ndërmarrja e çfarëdo 

veprimi që do e ndryshonte gjendjen ekzistuese të ngastrës kontestuese, deri sa kjo çështje të 

përfundoj me një vendim përfundimtar të gjykatës. 

 

Më 11 janar 2023 Kolegji i Apelit këtë ankesë të paditëses ia ka dërguar të paditurës për 

përgjigje. Më 13 janar 2023 e paditura e ka pranuar urdhërin, por nuk ka dërguar asnjë 

përgjigje.    

 

Arsyetimi ligjor  
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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. 

 

Në aktvendimin e Shkallës së parë me të cilin është refuzuar propozimi për lëshimin e masës 

së sigurisë, është arsyetuar se paditësi në këtë fazë të procedurës, bazuar në provat e 

ofruara, nuk e ka bërë të besueshëm faktin se ekziston e drejta e pretenduar lidhur me 

objektin kontestues në këtë cështje. Gjjykata nuk e ka marrë për bazë pretendimin e paditësiit 

se kontrata e vitiit 1998 nuk është vërtetuar në Gjykatën Komunale të Prishtinës për faktin 

se,prona është blerë nga ndërmarrja “M” që në atë kohë ishte e regjistruar si pronare e pronës 

kontestuese dhe atë në procedurë gjyqësore të falimentimit të asaj ndëmrarje që në atë kohë 

udhëhiqej në Gjykatë. Paditësi nuk ka vërtetuar me asnjë provë as faktin se do të ketë dëm të 

menjëhershëm dhe të pa riparueshëm për palën paditëse, nëse nuk caktohet masa e sigurisë.  

Ankuesja pretendon se asnjë argumentet e dhëna nga paditësja me këtë aktvendim të Kolegjit 

të Shkallës së parë nuk janë marrë parasysh. Kontrata për shitblerjen e kësaj ngastre është 

lidhur jashtë Kosovës dhe si e tillë ajo është e kundërligjshme dhe për këtë AKP ka ushtruar 

padi për anulimin e saj. Bazuar në nenin 5 të Ligjit mbi AKP-në, nuk është i pranueshëm 

ndryshimi i statusit të NSH-ve dhe aseteve të tyre që nga 22 marsi 1998, pos nëse në tërësi 

janë respektuar ligjet në fuqi. Gjykata e shkallës së parë ka qenë në dijeni se prona 

kontestuese është asset i NSH-së i përcaktuar me SDR1211, i cili i është nënshtruar 

procedurës së likuidimit më 19 prill 2011. Për më tepër, statusi ni NSH-së nuk është 

kundërshtuar nga askush në asnjë fazë të procedurës 

Sipas paditëses, në rastin konkret, shkalla e parë i’a ka falur besimin blanko Kontratës së 

shitblerjes e lidhur më 26 nëntor 1998, edhe pse e lidhur në kundërshtim me dispozitat ligjore, 

pasi që aseti lëndor gjendet në territorin e Kosovës ndërsa kontrata ishte lidhur në Serbi. 

Paditësja konsideron se janë përmbushur kushtet nga neni 61 i Ligjit të DHPGJSK-së për 

lëshimin e masës së sigurisë.  

Kolegji i Apelit i ka shqyrtuar pretendimet ankimore të paditëses, aktvendimin e ankimuar dhe 

provat në shkresat e lëndës dhe ka gjetur se ankesa është e pa bazuar. 

Kolegji i Apelit pajtohet në tërësi me gjetjet dhe konstatimet e Kolegjit të Shkallës së parë në 

aktvendimin e ankimuar. Kolegji i Apelit vëren se paditësja nuk ka ofruar dëshmi të 

mjaftueshme për këtë fazë të procedurës që ka të bëjë me lëshimin e masës së sigurisë, e ato 
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u apostrofuan në rrethant faktike të këtij aktvendimi. Ankuesja/AKP nuk ka ofruar dëshmi 

bindëse që do të determinonte një zgjidhje tjetër nga ajo që ka konstatuar Shkalla e parë 

lidhur me këtë propozim për masë të sigurisë, deri në këtë fazë të procedurës.  

Në anën tjetër, e paditura ka ofruar shumë dëshmi materiale që mund të pranohen në këtë 

fazë të procedurës si prova mbështetëse mbi atë që pretendohet. Se sa janë valide dhe të 

pranueshme ato prova të parashtruara nga i padituri të cilave u është falur besimi nga Shkalla 

e parë në këtë fazë të procedurës, kjo duhet të mbetet për sqarim gjatë shqyrtimit në merita të 

padisë. 

Për këto arsye si më lartë, ankesa refuzohet si e pa bazuar dhe vërtetohet aktvendimi i 

ankimuar i Kolegjit të Shkallës së parë të DHPGJSK-së si i drejtë dhe i bazuar në ligj.  

Në rastin konkret po vendoset për masën e përkohshme të sigurimit, andaj 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 ankuesja ka paguar taksën gjyqësore në emër të ankesës së parashtruar, ajo nuk 

ngarkohet me taksë gjyqësore për këtë procedurë ankimore.  

 

Vendosur nga Kolegji i Apelit i DHPGJS-së, më 03 shkurt 2023. 

 

Ilmi Bajrami, Gjyqtar kryesues  ____________________ 
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