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C-III-12-1263 
 

                   Paditësja 

J.S. Prizrenit 

 

Vs. 

E Paditura 

 

KBI Prizren, të cilën e përfaqëson Agjensioni Kosovar i Privatizimit (AKP), “Ilir Konushevci 

“ 8, Prishtinë 
 

Dhoma e Posaçme e Gjykatës Supreme të Kosovës për çështje që lidhen me Agjencinë Kosovare 

të Privatizimit (“DHPGJS”), Kolegji i përbërë nga Gazmend Sylaj, gjyqtar kryesues, Diellza 

Hoxha dhe Manushe Karaqi, gjyqtare, pas seancës vendimmarrëse të mbajtur më 24 shator 2019, 

lëshon këtë:  

AKTGJYKIM  

PËR MOSPARAQITJE 

 

1. Padia hedhet poshtë. 

 

2. Nuk caktohen taksa gjyqësore. 

 

Rrethanat faktike dhe procedurale: 

 

Me 2 korrik 2007, paditësja parashtroj padi pranë Gjykatës Komunale në Prizren - GJKP (tani 

gjykata themelore) 

 

Paditësja kërkoj të drejtën e pronësisë së ngastrës kadastrale, nr. 7/1, në sipërfaqe prej 01.30.00 

ha, ngastrës kadastrale nr. 18/18 në sipëraqe prej 00.52.00 ha, dhe ngastrës kadastrale nr. 18/37 

në sipërfaqe prej 00.78.00 ha. (prona kontestuese).   

 

Paditësja pohon se si rezultat i presionit dhe pa kompenzim  prona kontestuese ka kaluar në emër 

të paditurës. 

 

 

REPUBLIKA E KOSOVËS 

REPUBLIKA KOSOVA – REPUBLIC OF KOSOVO 

GJYKATA SUPREME E KOSOVËS 

VRHOVNI SUD KOSOVA – SUPREME COURT OF KOSOVO 

 



2 
 

 

Padisë i janë bashkangjitur: 

 

- Raporti – historiku i pronës kontestuese, lëshuar nga drejtoria për kadastër Pizren, me 24 

tetor 1994. 

- Raporti mbi pronën kontestuese, i ekspertit gjeodezik. 

 

GJKP me aktvendimin e saj, C.nr. 472/07 të datës 1 shkurt 2012, shpallet jokompetente dhe 

lëndën e referoj pranë DHPGJS. 

Lënda regjistrohet pranë DHPGJS me 22 korrik 2012. 

Me urdhërin e datës 2 gusht 2018, AKP u urdhërua që të parashtroj përgjigjen në padi. 

 

Me 24 gusht 2018, AKP parashtroj përgjigjen në padi. 

 

AKP e kundërshton padinë në tërsi. Sipas AKP pretendimet e paditësit janë në kundërshtim me 

dispozitat ligjore, si ato të LTHMPJ dhe LPK. Nga gjitha arsyet e cekura në përgjigje propozon 

që padia të refuzohet si e pabazuar. 

 

Me urdhërin e gjykatës, 10 tetor 2018, është tentuar dorëzimi i përgjigjes së AKP te paditësja. 

 

Sipas njoftimit, në fletëkthesë, thuhet se paditësja nuk jeton ne adresën e dhënë –“pala e 

panjohur”. 

 

Me urdhërin e gjykatës të datës 8 nëntor 2018, urdhëri i lartëcekur dhe përgjigja e AKP janë 

postuar në tabelën e shpalljeve të DHPGJS. 

 

Nuk janë parashtruar përgjigje. 

 

Kolegji ftoj palët për seancën ndëgjimore, të caktuar për datën 17 shtator 2019, me fillim në ora 

11.30.  

 

Në seancë e paditura përfaqësohej nga përfaqësuesi i AKP. 

 

Paditësja mungoj. Ishte ftuar në mënyrë të rregullt me anë të postimit të ftesës në tabelën e 

shpalljeve të DHPGJS. Nuk është pranuar ndonjë njoftim pranë DHPGJS me të cilën do të 

arsyetohej mungesa e paditëses.  

 

Përfaqësuesi i të paditurës propozoj kolegjit lëshimin e aktgjykimit për shkak të mosparaqitjes.  

 

Arsyetimi Ligjor 

 

Sipas nenit, 58.2 i Ligjit për DHPGJS (ligji nr. 06/L-086) – (LDHPGJS) parashihet: “Nëse 

parashtrues i ftuar sipas rregullit nuk paraqitet në seancë dëgjimore apo nëse braktis procedurat, 

atëherë gjyqtari(ët) gjegjës mund, pas parashtrimit të kërkesës nga pala kundërshtare, të nxjerrë 
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një Aktgjykim për mosparaqitje kundër Parashtruesit duke hedhur poshtë kërkesën dhe duke 

urdhëruar Parashtruesin që të paguajë të gjitha shpenzimet procedurale”.  
 

Paditësja është ftuar në mënyrë të rregullt për seancën dëgjimore të caktuar për datën 17 shtator 

2019, me anë të postimit në tabelën e shpalljeve. Megjithatë ajo nuk është paraqitur. Pasi që 

DHPGJS nuk ka pranuar asnjë njoftim me të cilin do të theksonte (si të bazuar) rrethanat të cilat 

ia kanë pamundësuar prezencën e saj  në seancë si dhe duke pasur parasysh kërkesën e 

përfaqësuesit  të paditurës që të mirret Aktgjykim në mungesë, kolegji vlerëson se kushtet ashtu 

siç janë të parapara në nenin 58.1 dhe 58.2 të LDHPGJS janë plotësuar.    

 

Andaj edhe u vendos si në dispozitiv të këtij aktgjykimi. 

 

Shpenzimet 

 

Paditësit kanë paguar taksat gjyqësore me rastin e parashtrimit të padisë. 

 

Andaj edhe u vendos si në dispozitiv të këtij aktgjykimi. 

 

Këshillë juridike  

 

Në pajtim me nenin 59.1 dhe 59.2 të LDHPGJS, cilado palë mund të parashtrojë një kërkesë në 

DHPGJS për prishjen e aktgjykimit për mosparaqitje.  

 

Kërkesa për prishjen e aktgjykimit për mosparaqitje duhet të parashtrohet brenda një muaji nga 

dita e dorëzimit të aktgjykimit për mosparaqitje te pala gjegjëse. 

 
Gazmend Sylaj, Gjyqtar kryesues,                                          __________________  

   

Diellza Hoxha, Gjyqtare,                                                             __________________ 

 

Manushe Karaqi, Gjyqtare                                                      __________________ 
 
 


