
 
REPUBLIKA E KOSOVËS/REPUBLIKA KOSOVA 

             

                                                 C-III-20-0192 

             

Paditësja; V J, e lindur në Prizren, Komuna e Prizrenit, të cilën e përfaqëson sipas autorizimit me 

shkrim av I Sh nga Gllogoci. 

 

Kundër    

 

Palë të paditura: 1. Agjencia  Kosovare e Privatizimit  në Prishtinë, rruga ,,Dritan Hoxha ’’ nr.55-     

Lakrishtë; dhe 

                          2.K K B I “P”, në Prizren. 

 

Dhoma e Posaçme e Gjykatës Supreme të Kosovës për çështjet në lidhje me Agjencinë Kosovare 

të Privatizimit, përmes gjyqtarit Asllan Krasniqi, me datën;13.05.2022, merr këtë: 

 

A K T V E N D I M 

 

1.Ndërpritet procedura në këtë çështje juridike kontestimore, deri në përfundimin e procedurës së 

shqyrtimit të trashëgimisë së të ndjerit D U, nga Prizreni. 

 

2. Procedura e ndërprerë mund te vazhdohet,nëse trashëgimtarët ligjor të të ndjerit e marrin 

përsipër procedurën, kur gjykata i fton të njëjtit ta bëjnë një gjë të tillë. 

 

A r s y e t i m i 

 

Rrjedha procedurale  dhe faktike e çështjes 

 

Me datën 29.12.2020, pranë kësaj gjykate ka parashtruar padi nga Vesna Jankoviç, kundër të 

paditurave 1.Agjencia  Kosovare e Privatizimit-Prishtinë dhe 2.K K B I “P”, - Prizren. Në padinë 

e parashtruar ndër të tjera ka theksuar se është trashëgimtare mbi bazën e trashëgimisë ligjore e L 

O e vajzërisë U, Komuna e Prizrenit dhe e babait D O, ish nga  Komuna e Prizrenit. Meqenëse 

është trashëgimtare ligjore e të ndjerëve ka interes që të kërkoj nga palët e paditura kthimin e 

paluajtshmërisë në sipërfaqe prej 6.50 ha e cila ka qenë e tjetërsuar pa dëshirë dhe pa vullnet duke 

aplikuar metodat zhveshjes nga e drejta e pronësisë së paraardhësve të saj.  



Me tutje ka theksuar se paluajtshmëria në fjalë e paraardhësve të saj iu kishte ndarë mbi bazën e 

reformës agrare shtetërore të asokohe. Palët e paditura kanë menaxhuar dhe menaxhojnë me 

paluajtshmërinë e trungut të saj familjarë dhe se janë plotësuar kushtet ligjore për kthimin e 

paluajtëmërisë. Përfundimisht i ka propozuar gjykatës që kërkesëpadinë ta aprovoj si të bazuar dhe 

me aktgjykim të detyrohen palët e paditura që t’ia kthejnë në posedim dhe shfrytëzim 

paluajtshmërinë –pasurinë ekuivalent me aktvendimi me nr.7045, i datës 30.12.1946, në sipërfaqe 

prej 5 ha tokë dhe 1.50 ha mal, gjithsej 6.50 ha në f, Komuna e Prizrenit, po ashtu duke detyruar 

edhe regjistrimin në regjistrat kadastral të Komunës së Prizrenit, brenda afatit prej 15 ditëve nga 

dita e plotfuqishmërisë këtij aktgjykimi.    

 

Me datën 25.02.2022, gjykata ka lëshuar urdhër për palën paditëse me të cilin e ka urdhëruar që 

brenda afatit prej 60 ditëve duke llogaritur nga data e pranimit të urdhrit që të bëje shqyrtimin e 

trashëgimisë të të ndjerit D U. Pala paditëse përmes të autorizuarit të saj me datën 28.04.2022, me 

anë të parashtresës i ka propozuar gjykatës që të ndërpresë procedurën në këtë çështje juridike 

kontestimore deri sa të përfundoj procedura e shqyrtimit të trashëgimisë të të ndjerit.  

 

 Arsyetimi Ligjor 

 

Neni 13 i LPK-së, është përcaktuar se kur vendimi i gjykatës varet nga zgjidhja e çështjes 

paraprake se a ekziston ndonjë e drejtë subjektive, e lidhur me të ende nuk ka marrë vendim,  organi 

kompetent (çështja paraprake), gjykata ka tagër ëë vetë ta zgjidhë çështjen  e tillë. Ndërsa me nenin 

278. paragrafi1, pika a) e LPK-së, është e përcaktuar se gjykata mund ta ndërpres procedurën 

kontestimore po qe se ka vendosur që vet të mos ta zgjidhë çështjen paraprake të përcaktuar me 

nenin 13 të LPK-së. Në rastin konkret parashtruesja e kërkesës ka pretenduar se është pasardhëse 

e të njërit dhe se ka te drejtë të kërkoj kthimin e paluajtshmërisë. Gjykata me urdhër e ka urdhëruar 

palën paditëse që të bëjë shqyrtimin e trashëgimisë me të cilën do të vërtetohej se pala paditëse 

është pasardhëse e të ndjerit. Pala paditëse përmes përfaqësuesit të autorizuar i ka propozuar 

gjykatës ndërprerjen e procedurës në këtë çështje juridike kontestimore deri në përfundimin e 

procedurës së shqyrtimit të trashëgimisë. Rrjedhimisht  duke u bazuar në rrethanat e lartë cekura 

gjykata ka vendosur si në paragrafin “I” të dispozitivit të këtij aktvendimi.  

 

Pastaj me nenin 280 paragrafi 1 të Ligjit për Procedurën Kontestimore, është e përcaktuar se 

procedura që është ndërprerë për shkaqe të treguara në nenin 277 paragrafi 1 pika a) të këtij ligji 

do të vazhdohet kur trashëgimtari, apo kujdestari i pasurisë trashëgimore, e marrin përsipër 

procedurën apo kur i thërret gjykata. Rrjedhimisht duke u bazuar në këtë dispozitë ligjore gjykata 

ka vendosur si në paragrafin “II” te dispozitivit të këtij aktvendimi. 

 

Përfundimisht nga rrethanat e lartcekura, e duke u bazuar në  nenin 278, paragrafi 1 pika a) të 

LPK-së dhe nenit 280 paragrafi 1, të të njëjtit ligj  gjykata ka vendosur si në dispozititv të këtij 

aktvendimi. 



 

KËSHILLË JURDIKE: Kundër këtij aktvendimi mund të parashtrohet ankesë me shkrim në 

Kolegjin e Apelit të Dhomës së Posaçme të Gjykatës Supreme të Kosovës,brenda afatit kohor 

prej;15 ditësh, llogaritur nga data e pranimit i këtij aktvendimi.  

Gjyqtari; 

  Asllan Krasniqi 

 

 


