
AC-I-15-0212-A0001 

Në çështjen juridike të :                                                   

Z.H.  Prishtinë.       

                                                                              Paditësi 

Kundër:                                           

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

                                           Ankuesja/E paditura 

 

Kolegji i Apelit i Dhomës së Posaçme të Gjykatës Supreme të Kosovës për çështje që lidhen 

me Agjencinë Kosovare të Privatizimit (DHPGJS), nga Sabri Halili gjyqtar kryesues, Mr. Sc. 

Sahit Sylejmani dhe Diellza Hoxha gjyqtarë, duke vendosur lidhur me ankesën e ankuesve,  të 

parashtruar kundër Aktgjykimit të Kolegjit të Specializuar të DHPGJS-së, C-II-14-0140-C0001, i 

datës 14 shtator 2015, në seancën vendimmarrëse të mbajtur më 22 gusht 2019, me shumicë 

votash lëshon këtë: 

 

A K T GJ Y K I M 

 

1. Ankesa e AKP-së refuzohet si e pabazuar. 

2. Vërtetohet Aktgjykimi i ankimuar i Kolegjit të Specializuar C-II-14-0140-C0001, i 

datës 14 shtator 2015.    

3. Nuk caktohen taksa gjyqësore. 

 

Rrethanat procedurale dhe gjendja faktike 

Paditësja Z.H. kishte parashtruar padi në Dhomën e Posaçme më 09 dhjetor 2014, kundër të 

paditurës KBI, Fushë Kosovë. Paditësja ka kërkuar që të aprovohet kërkesëpadia e saj si e 
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bazuar dhe t’i njihet e drejta e pronësisë mbi ngastrat kadastrale nr. 1740, plani 31, skica 50 në 

vendin e quajtur “Veternik”, kultura kullosë, klasa 3, në sipërfaqe prej 0.24.41 ha, nr. 1741, plani 

31, skica 50 në vendin e quajtur “Veternik” kultura arë, klasa 7 në sipërfaqe prej 0.65.63 ha, nr. 

1742, plani 31, skica 50 në vendin e quajtur “Veternik”, kultura kullosë, klasa 5, në sipërfaqe 

prej 078.03 ha, nr. 1743, plani 31, skica 50 në vendin e quajtur “Veternik”, kultura kullosë, klasa 

e 3 në sipërfaqe prej 2.88.29 ha, nr. 1744, plani 31, skica 50 në vendin e quajtur “Veternik” 

kultura arë, klasa 5 në sipërfaqe prej 0.32.72 ha, nr. 1745, plani 31, skica 50 në vendin e  

quajtur “Veternik” kultura arë, klasa 5 në sipërfaqe prej 0.80.68 ha dhe në vendin e  quajtur 

“Veternik”, kultura arë, klasa 4 në sipërfaqe prej 0.49.80 ha si dhe në ngastrën kadastrale nr. 

1899, plani 32, skica 55 në vendin e  quajtur “Verboviqi”, kultura arë, klasa e 2 në sipërfaqe prej 

3.56.71 ha ZK-Prishtinë, në sipërfaqe të përgjithshme prej 9.76.27 ha. 

Paditësja në padi ka kërkuar që të caktohet edhe masa e sigurisë me qëllim ndalimin e 

shitblerjes së patundshmërisë së ngastrave kadastrale të lartcekura nga AKP. 

 

Më 23 dhjetor 2014 e paditura AKP-ja ka parashtruar përgjigje në kërkesën për dhënien e 

masës së përkohshme, duke pohuar se paditësja ka dështuar të ofrojë prova që të bindet 

gjykata se lëshimi i masës së përkohshme është i domosdoshëm dhe se paditësja do të 

ballafaqohet me dëm të pariparueshëm, humbje apo dëmtim.  

 

Më 29 dhjetor 2014, AKP-ja(e paditura) ka parashtruar mbrojtje në padi, duke pohuar se e 

kundërshton në tërësi padinë dhe pretendimet në padi të paditëses si të pa bazuara në ligj. 

Sipas të paditurës, paditësja padinë e ka parashtruar në kundërshtim me parimin “Legitimacio 

ad causam” pasi që të njëjtës i mungon legjitimacioni aktiv për procedim të çështjes gjyqësore 

dhe paditësja nuk e ka theksuar bazën juridike në të cilën mbështetet kërkesëpadia. Sipas AKP-

së, të drejtën e pronësisë në parcelat kontestuese e ka fituar mbi bazën e parashkrimit fitues, 

sepse është mbajtëse me mirëbesim dhe të ligjshëm, dhe se nga padia e parashtruar rezulton 

se është parashkruar afati i të drejtës për paditësen për të kërkuar kthimin e sendit, pasi që 

paditësja nuk është interesuar për pronën që nga vitit 1965 e deri në parashtrimin e padisë në 

vitin 2014, dhe propozon të hidhet poshtë padia si e pa pranueshme ose të refuzohet si e 

pabazuar. 

 

Kolegji i Specializuar, me Aktvendimin C-II-14-0140 të datës 03 shkurt 2015, e kishte miratuar 

kërkesën e paditësit për lëshimin e masës së përkohshme, me arsyetimin se janë plotësuar 

kushtet nga neni 55.1 i Shtojcës se Ligjit nr. 04/L-033 për DHPGJS. Kolegji i Apelit me 



Aktvendimin AC-I-15-0041 të datës 26 mars 2015, e kishte refuzuar ankesën e AKP-së si të pa 

bazuar dhe e kishte vërtetuar Aktvendimin C-II-14-0140 të datës 03 shkurt 2015. 

 

Kolegji i Specializuar me urdhrin e datës 01 shtator 2015 ka njoftuar palët në procedurë se 

është duke shqyrtuar mundësinë e nxjerrjes së një urdhri për heqje dorë nga mbledhja e 

provave të mëtutjeshme dhe ka ftuar palët se nëse kanë, të paraqesin parashtresa dhe 

argumente mbi këtë fazë të procedurës brenda 7 ditëve nga marrja e këtij njoftimi. Nuk kishte 

ndonjë vërejtje lidhur me këtë tendencë të gjykatës. 

 

Kolegji i Specializuar me Aktgjykimin C-II-14-0140, të datës 14 shtator 2015 e kishte aprovuar 

padinë e paditëses Z.H. për pronën e zonës kadastrale në Prishtinë, në sipërfaqe të 

përgjithshme prej 9.76.27 ha dhe i njihet e drejta e pronësisë në ngastrat kadastrale nr. 1740, 

plani 31, skica 50 në vendin e quajtur “Veternik”, kultura kullosë, klasa 3, në sipërfaqe prej 

0.24.41 ha, nr. 1741, plani 31, skica 50 në vendin e quajtur “Veternik” kultura arë, klasa 7 në 

sipërfaqe prej 0.65.63 ha, nr. 1742, plani 31, skica 50 në vendin e quajtur “Veternik”, kultura 

kullosë, klasa 5, në sipërfaqe prej 078.03 ha, nr. 1743, plani 31, skica 50 në vendin e quajtur 

“Veternik”, kultura kullosë, klasa e 3 në sipërfaqe prej 2.88.29 ha, nr. 1744, plani 31, skica 50 në 

vendin e quajtur “Veternik” kultura arë, klasa 5 në sipërfaqe prej 0.32.72 ha, nr. 1745, plani 31, 

skica 50 në vendin e  quajtur “Veternik” kultura arë, klasa 5 në sipërfaqe prej 0.80.68 ha dhe në 

vendin e  quajtur “Veternik”, kultura arë, klasa 4 në sipërfaqe prej 0.49.80 ha si dhe në ngastrën 

kadastrale nr. 1899, plani 32, skica 55 në vendin e  quajtur “Verboviqi”, kultura arë, klasa e 2 në 

sipërfaqe prej 3.56.71 ha ZK-Prishtinë. Po ashtu ishte obliguar e paditura- AKP që t’i transferojë 

paditëses posedimin e plotë të pronës së përshkruar si më lartë, dhe t’i siguroj të gjitha 

dokumentet e nevojshme për të mundësuar regjistrimin e tokës në zyrat kadastrale. 

Në arsyetimin e këtij aktgjykimi thuhej se, Kolegji i Apelit në vendimin e vetë, duke e 

vërtetuar vendimin e shkallës së parë për dhënien e masës së përkohshme, nuk ka 

dhënë vërejtje ndaj legjitimitetit aktiv të paditësit. Siç shihet në të gjitha certifikatat të 

fletave poseduese, të lëshuara nga Zyrat Kadastrale më 8 dhe 25 prill 1957, më 18 

nëntor 1961 dhe më 26 qershor 1969, ngastrat e kontestuara janë të regjistruara në 

emrin e paditëses Z.H.  

AKP deklaron se pronësia e saj mbi ngastrat e kontestuara mund të konsiderohet se 

rrjedh përmes parashkrimit fitues. Përveç faktit të pazakontë të një institucioni shtetëror 

(AKP) që kërkon njohjen e parashkrimit fitues mbi pronën private, këtu ekziston  diçka 



shumë e domosdoshme që duhet të merret parasysh, pikërisht fakti se me këtë 

supozim AKP-ja në mënyrë indirekte e ka njohur posedimin dhe pronësinë e dikujt tjetër 

mbi këto ngastra.  

AKP-ja në mënyrë alternative ka deklaruar se për shkak të përmbajtjes së nenit 268 të 

Ligjit të Bashkuar të Punës, edhe në qoftë se ajo nuk e ka fituar pronësinë përmes 

parashkrimit fitues, paditësi nuk ka  drejtë të kërkojë vërtetimin e pronësisë së tokës në 

fjalë, pasi që periudha ligjore, përkatësisht pesë (5) deri në dhjet (10) vjet, tashmë ka 

kaluar. 

Cilido rast që mund të adresohet në bazë të nenit 268 të Ligjit për Punën e Bashkuar, 

rastet kur pasuria e paluajtshme është fituar nga NSH-ja me anë të kërcënimit, detyrimit 

dhe shkeljes ekonomike, me fjalë të tjera: me vepra kriminale, nuk bien në kuadër të 

fushëveprimit të tij/saj. Neni 268, paragrafi 3 i Ligjit të Punës së Bashkuar në mënyrë të 

qartë urdhëron që: “Dispozita e paragrafit  1 dhe  2 të këtij neni nuk do të zbatohen për 

“sendet”, të cilat janë bërë pasuri publike me anë të kryerjes së krimit ose shkeljes 

ekonomike”.   

Fakti që një herë në një kohë, të drejtat pronësore të Z.H. janë marrë në mënyrë 

abuzive nga ajo, duke i përdorur mjetet e paligjshme, duke pretenduar se për pronën 

nuk është kujdesur dhe se ajo është përdorur në mënyrë të gabuar, dhe pastaj ajo t’i 

jepet NSH-së, është një shkelje e pastër, gjithashtu edhe për shkak se më vonë, në të 

njëjtat institucione, ka vendosur që të prish dhe ndryshojë atë vendim, duke e deklaruar 

atë si të pavlefshme.   

AKP-ja ka refuzuar kërkesën e paditësit, duke e mbështetur mbrojtjen e vet edhe në 

faktin se NSH i është nënshtruar procesit të likuidimit. Gjykata është plotësisht e 

vetëdijshme për faktin se NSH i është nënshtruar procesit të likuidimit, por objekti i 

çështjes është e drejta e pronësisë mbi disa ngastra të paluajtshme. Për interesin e 

palëve është më i rëndësishëm dhe më i domosdoshëm që  të vendoset nëse këto 

pasuri të paluajtshme duhet të konsiderohen si pjesë e aseteve për procedurën e 

likuidimit.  

Rr.P. paraardhësi i paditëses Z.H. ishte pronar i ngastrave kadastrale si në vijim: 9/31, 

9/32, 9/33, 9/34, 9/35, 9/36  dhe 9/80, Zona Kadastrale Prishtinë, me një sipërfaqe të 

përgjithshme prej  9,76.27 ha; Z.H., si trashëgimtare ekskluzive e babait të saj të ndjerë, 



ka trashëguar pronat dhe ngastrat e tokës janë regjistruar në emrin e saj, dhe ajo ka 

filluar të paguaj taksat mbi këtë pronë. Të gjitha dokumentet e paraqitura në gjykatë nga 

paditësja janë kopjet e dokumenteve origjinale, të certifikuara te noteri, të cilat gjinden 

në arkivat përkatëse të Komunës së Prishtinës.   

 

Më 8 prill 1957, Këshilli Kombëtar i  Komunës së Prishtinës, Drejtorati i Financave,  në 

bazë të kërkesës e kishte lëshuar një dokument që vërteton se Z.H. ishte pronare e 

pronës së paluajtshme të një toke me kulturë arë, me një sipërfaqe prej  9,76.27 ha, 

regjistruar në Zonën Kadastrale të Prishtinës me numrin  2248 dhe ngastrat me numrat 

9/31, 9/32, 9/33, 9/34, 9/35, 9/36 dhe 9/80, dhe më tej dokumenti vërteton se ajo po 

paguante taksa për këtë pronë.  

 

Më 25 prill 1957, Drejtorati i Kadastrit të Prishtinës, kishte lëshuar një dokument  

vërteton gjendjen reale të ngastrave 9/31, 9/32, 9/33, 9/34, 9/35, 9/36 dhe 9/80 të 

regjistruara në fletën poseduese 2248 në fund të vitit 1956. Me certifikatën e Fletës 

Poseduese vërehet  se ngastrat janë të regjistruara në emër të  Z.H. 

 

Pas ndryshimeve në sistemin e numërimit, në Kadastrin e Prishtinës, prona e 

paluajtshme e znj. Z.H. ka marrë numra të rinjë, 1740, 1741, 1742, 1743, 1744, 1745 

dhe 1899 çdoherë në Fletën Poseduese nr. 2248 dhe me një sipërfaqe prej 9,76,27 ha; 

Kjo thjeshtë shihet në certifikatën e lëshuar nga Drejtorati i Gjeodezisë të Kadastrit të 

Komunës së Prishtinës  14 nëntor 1960, ku të gjitha sipërfaqet e ngastrave janë të 

njëjta në të dy dokumentet. 

 

Më 18 nëntor 1961, një certifikatë për pronësi nr.464-55/61, e përdorshme për 

transaksione  ligjore, e lëshuar nga Sekretariati për Financa në Komunën e Prishtinës, 

vërteton se pronat e Z.H. nuk bien nën ndikimin e Ligjit për Reformën Agrare, e cila e 

hedhë poshtë vendimin nr. 461/61 të lëshuar nga Këshilli Kombëtar i Komunës së 

Prishtinës më 07 gusht 1961. 

 



Për më tepër, Vendimi i Komisionit Dëgjimor të mbajtur më 19 shtator 1965, u bë i 

formës së prerë, duke e ndryshuar vendimin Ord. nr. 438/65 të mbajtur më 21 korrik 

1965, ka njohur të drejtën e pronësisë së Z.H., mbi sipërfaqen e përgjithshme prej 

9.76,27 ha në ngastrat kadastrale  nr. 1740, në një sipërfaqe prej 0.24,41 ha, nr. 1741 

në një sipërfaqe prej 0.65,63, nr. 1742 në një sipërfaqe prej 0.78,03, nr. 1743 në një 

sipërfaqe prej 2.88,29, nr. 1744 në një sipërfaqe prej 0.32,72, nr. 1745 në një sipërfaqe 

prej 0.80,68, dhe nr. 1899 në një sipërfaqe prej 3.56,71 të regjistruar në Fletën 

Poseduese 527 Zona Kadastrale Prishtinë.  

Së fundi, paditësja Z.H. për më shumë se 50 vite është pronare e ngastrave të tokës, 

ajo i ka trashëguar ato pasi që babai i saj R.P., pa ndërprerje dhe ligjërisht  i ka 

poseduar dhe shfrytëzuar pronën e tij nga viti 1938 deri 2014. 

 

AKP-ja me datë 08 tetor 2015 ka parashtruar ankesë kundër këtij Aktgjykimi për shkak të 

shkeljes thelbësore të dispozitave të procedurës kontestimore, vërtetimit të gabuar dhe jo të 

plotë të gjendjes faktike dhe aplikimit të gabuar të së drejtës materiale, me propozim që 

aktgjykimi i atakuar të prishet dhe çështja të kthehet në rigjykim dhe rivendosje apo i njëjti të 

ndryshohet dhe kërkesëpadia e paditësit të refuzohet në tërësi si e pa bazuar. AKP pohon se 

gjykata e shkallës së parë ka bërë shkelje të ligjit dhe dispozitave ligjore për faktin se fare nuk 

ka mbajt  seancë dëgjimore, e që është në kundërshtim edhe me nenin 6 të Konventës 

Evropiane mbi të Drejtat e Njeriut. Sipas AKP-së, konform nenit 12 të LPK-së, procedura e 

shkallës së parë si rregull përbëhet prej dy seancave gjyqësore, seancës përgatitore dhe 

seancës për shqyrtim kryesor të çështjes, e kjo nuk ka ndodhur në rastin konkret. Po ashtu, 

ankuesja pohon se dispozitivi i aktgjykimit është kontradiktor me vetveten dhe me arsyetimin e 

aktgjykimit dhe se nuk përmban fare arsyet për faktet vendimtare, aktgjykimi nuk përmban fare 

arsyetim lidhur me posedimin, gjykata e shkallës së parë nuk e ka vërtetuar faktin se paditësja a 

i posedon pronat kontestuese, a është mbajtëse me mirëbesim dhe se kohë i posedon pronat 

kontestuese. Sipas ankueses gjykata e shkallës së parë fare nuk është lëshuar në vërtetimin e  

gjendjes faktike, dhe se Aktvendimi nr. 438-65 i datës 16.09.1965 është vendim i vendosur në 

procedurë administrative, e jo çështje gjyqësore, prandaj pala paditëse nuk i ka shteruar mjetet 

juridike në procedurë administrative. Po ashtu ankuesja pohon se nuk qëndron konstatimi i 

Kolegjit të Specializuar që pronat janë marrë me vepra kriminale-kërcenim, detyrim dhe 

konstatimi se paditësja është në posedim dhe shfrytëzim të përhershëm pasi që kjo çështje nuk 

është provuar me asnjë provë materiale nga e cila vërtetohet se paditësja ka punuar dhe ka 



përfituar frytet nga kjo tokë. Sa i përket zbatimit të së drejtës materiale ankuesja pohon se duke 

mos aplikuar asnjë bazë juridike është shmangur edhe zbatimi i nenit 268 të Ligjit të Punës së 

Bashkuar sipas të cilit edhe po të supozohet së NSH-ja është bërë pronare ashtu siç 

interpretohet në arsyetim të aktgjykimit, e drejta për të kërkuar atë pronë parashkruhet me 

kalimin e afatit kohor prej 10 viteve. 

 

Më 13 nëntor 2015, paditësja ka parashtruar përgjigje në ankesë duke i kundërshtuar të gjitha 

pretendimet ankimore dhe ka kërkuar që ankesa të refuzohet dhe të vërtetohet aktgjykimi i 

ankimuar si i drejtë dhe i bazuar në ligj. 

  

Arsyetimi ligjor 

 

Ankesa është e pabazuar. 

Në bazë të nenit 9.9 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) dhe nenit 69.1 të 

këtij ligji, Kolegji i Apelit vendosi të mos mbajë pjesën gojore të procedurës. 

 

Me aktgjykimin e ankimuar Kolegji i Specializuar e kishte aprovuar padinë e paditëses Z.H. për 

pronën e zonës kadastrale në Prishtinë, në sipërfaqe të përgjithshme prej 9.76.27 ha dhe i 

njihet e drejta e pronësisë në ngastrat kadastrale nr. 1740, nr. 1741, nr. 1742, nr. 1743, nr. 

1744, nr. 1745, si dhe në ngastrën kadastrale nr. 1899. 

AKP në ankesën e saj pretendon se gjykata e shkallës së parë ka bërë shkelje të ligjit dhe 

dispozitave ligjore për faktin se fare nuk ka mbajt  seancë dëgjimore, se dispozitivi i aktgjykimit 

është kontradiktor me vetveten dhe me arsyetimin e aktgjykimit dhe se nuk përmban fare arsyet 

për faktet vendimtare- aktgjykimi nuk përmban fare arsyetim lidhur me posedimin, se si në fakt 

paditësja a i posedon pronat kontestuese, a është mbajtëse me mirëbesim dhe se kohë i 

posedon pronat kontestuese. Sipas AKP-së, gjykata e shkallës së parë fare nuk është lëshuar 

në vërtetimin e  gjendjes faktike dhe se Aktvendimi nr. 438-65 i datës 16.09.1965 është vendim i 

vendosur në procedurë administrative, e jo çështje gjyqësore, prandaj pala paditëse nuk i ka 

shteruar mjetet juridike në procedurë administrative. AKP pohon se nuk qëndron konstatimi i 

Kolegjit të Specializuar që pronat janë marrë me vepra kriminale-kërcenim, detyrim dhe 

konstatimi se paditësja është në posedim dhe shfrytëzim të përhershëm pasi që kjo çështje nuk 

është provuar me asnjë provë. Gjithashtu, AKP pohon se duke mos aplikuar asnjë bazë juridike 



është shmangur edhe zbatimi i nenit 268 të Ligjit të Punës së Bashkuar sipas të cilit e drejta për 

të kërkuar atë pronë parashkruhet me kalimin e afatit kohor prej 10 viteve. 

 

Kolegji i Apelit pasi që shqyrtoi pretendimet ankimore, aktgjykimin e ankimuar dhe të gjitha 

provat në shkresat e lëndës erdhi në përfundim se ankesa është e pabazuar. 

Kolegji i Specializuar e kishte arsyetuar secilin aspekt kontestues në mënyrë të qartë dhe të 

detajuar. Kolegji i Specializuar e kishte shqyrtuar dhe arsyetuar në mënyrë të detajuar edhe 

çështjen e Aktvendimit nr. 438-65 të datës 16.09.1965, për të cilin AKP pohon se nuk është 

shqyrtuar në shkallë të parë. Kolegji i Specializuar ka arsyetuar në mënyrë të qartë edhe 

pretendimin tjetër të AKP-së lidhur me nenin 268 të Ligjit të Punës së Bashkuar dhe Kolegji i 

Apelit pajtohet në tërësi me këtë arsyetim të dhënë nga Kolegji i Specializuar. 

AKP në ankesë ka ngritur të njëjtat çështje që ishin shqyrtuar në mënyrë të drejtë dhe shumë 

profesionale nga Kolegji i Specializuar, duke mos ofruar asnjë argument shtesë që do të 

pasqyronte një gjendje tjetër faktike nga ajo që është vërtetuar dhe konstatuar nga Kolegji i 

Specializuar. Aktgjykimi i ankimuar është i qartë, nuk ka kontradita ndërmjet dispozitivit dhe 

arsyetimit, siç pretendon AKP, dhe se janë arsyetuar të gjitha pretendimet ankimore të AKP-së 

të ngritura deri në fazën e vendimmarrjes nga shkalla e parë. 

 

Sa i përket pretendimit ankimor të AKP-së se gjykata e shkallës së parë ka bërë shkelje të ligjit 

dhe dispozitave ligjore për faktin se fare nuk ka mbajt seancë dëgjimore, Kolegji i Apelit mendon 

se Kolegji i Specializuar në rastin konkret ka vepruar konform Shtojcës së Ligjit të Dhomës së 

Posaçme, gjegjësisht nenit 34, paragrafit 3 dhe 4. Me urdhrin e datës 01 shtator 2015 Kolegji i 

Specializuar i kishte njoftuar palët në procedurë se është duke shqyrtuar mundësinë e nxjerrjes 

së një urdhri për heqje dorë nga mbledhja e provave të mëtutjeshme dhe ka ftuar palët nëse 

kanë, të paraqesin parashtresa dhe argumente mbi këtë fazë të procedurës brenda 7 ditëve nga 

marrja e këtij njoftimi. Asnjëra palë nuk kishte dërguar ndonjë provë, por as që e kishin 

kundërshtuar një mundësi të tillë, andaj as ky pretendim ankimor i AKP-së nuk është i 

mbështetur. 

 

Nga provat e administruara nga Kolegji i Specializuar dhe të cilat janë në shkresat e lëndës, 

konfirmohet se këto prona kontestuese, asnjëherë që nga viti 1957 nuk kanë qenë në emër të 

NSH-së, por në emër të paraardhësit të paditëses dhe në emër të paditëses. 

Me ankesë AKP nuk ka ofruar asnjë provë shtesë që do të mund ta ndryshonte gjendjen faktike 

të vërtetuar nga Kolegji i Specializuar me aktgjykimin e ankimuar. Ajo gjithë arsyen e 



kundërshtimit e ka fokusuar në mosmbajtjen e seancës dëgjimore, pa dhënë asnjë argument që 

do të mund të rrëzonte provat e ofruara nga paditësja. Edhe pa mbajtje të seancës dëgjimore, 

AKP-së i është dhënë mundësia që të ofroj dëshmi dhe argumente shtesë që do të ishin në 

favor të saj, sepse ishte paralajmëruar se nuk do të mbahet seancë gjyqësore konform ligjit, 

gjegjësisht nenit 34 të Shtojcës së Ligjit të Dhomës së Posaçme. Të vetmen provë, e që ishte 

edhe në dosje para Kolegjit të Specializuar, AKP ka përmend certifikatën e pronësisë e cila 

është në emër të NSH-së, por nuk dëshmoi se në çfarë baze kjo pronë kishte kaluar në emër të 

NSH-së, kur të gjitha provat dëshmojnë se kjo pronë gjithnjë ishte në emër të paditëses. 

 

Për këto arsye të theksuara më lartë, ankesa e AKP-së në tërësi është e pabazuar dhe 

rrjedhimisht vërtetohet aktgjykimi i ankimuar si i drejtë dhe i bazuar në ligj. 

 

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

 

Taksat Gjyqësore: 

Pasi që tashmë ankuesi ka paguar 100 euro në emër të taksës gjyqësore për parashtrimin e 

ankesës, nuk ngarkohet me taksa shtesë. 

 

 

Vendosur nga Kolegji i Apelit i DHPGJS-së, më 22 gusht 2019. 

 

Sabri Halili, gjyqtar kryesues  _______________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

URDHËR PËR ZYRËN E REGJISTRIMIT 

 

 

Kërkojmë nga ju të dërgoni këtë aktvendim tek: 

 

- Palët 

- Kolegji i Specializuar i DHPGJS-së në lëndën me numër C-II-14-0140-C0001. 

 

 

Sabri Halili, Gjyqtar kryesues ______________                               

      

 

 

 

 


