
I 
 

                                                                             AC-II-15-0010 

                                                                                                Paditësi 

D. E, 

Prishtinë 

Përfaqësuar nga avokati V. V,  

 Prishtinë       

 

Kundër                         

                    

1. R, K                                                       I  Padituri 

     

2. Agjencia Kosovare e Privatizimit               E Paditura/Ankuesja e 2-të 

     Rr. „Agim Ramadani“, nr. 23,  Prishtinë 

 

M „R“ nga                                                         Ankuesi i 1-rë 

Përfaqësuar nga avokati Z. M, 

Graçanicë 

                                                                                                                                                                                                                                                        

Kolegji i Apelit i Dhomës së Posaçme të Gjykatës Supreme të Kosovës për 

Çështjet që Lidhen me Agjencinë Kosovare të Privatizimit (DHPGJS), i përbërë 

nga  Ilmi Bajrami,  gjyqtar kryesues, Sylejman Shumolli  dhe Mr.sc. Sahit 

Sylejmani, gjyqtar, duke vendosur lidhur me ankesën e ankuesit të parë MDD 

“R” nga Ll të, paraqitur kundër Aktgjykimit të Gjykatës Komunale në Prishtinë, 

C.nr.724/09 të datës 27 shtator 2010, pas seancës vendimmarrëse të mbajtur 

më 23 janar 2020, lëshon këtë:  

 

REPUBLIKA E KOSOVËS 
REPUBLIKA KOSOVA – REPUBLIC OF KOSOVO 

GJYKATA SUPREME E KOSOVËS 
VRHOVNI SUD KOSOVA – SUPREME COURT OF KOSOVO 
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A K T V E N D I M  

 

1. Ankesa e M “R”  e dorëzuar me 22  dhjetor 2010, e parashtruar 

kundër Aktgjykimit të Gjykatës Komunale në Prishtinë, C.nr.724/09, 

e datës 27 shtator 2010, është jo lëndore, andaj hedhet poshtë si e 

papranueshme.  

2. Nuk caktohen taksat gjyqësore për këtë procedurë ankimore.  

 

Rrethanat faktike dhe procedurale: 

 

Më 8 prill 2009, paditësi ka parashtruar padi kundër të paditurit të 1-rë. Paditësi 

ka pohuar se ai ka lidhur një kontratë mbi qiranë për shumë ngastra me NSH-në  

“K E” dhe ka paguar qira prej 800.000 DM, që do të thotë 409.033,50 Euro. 

Edhe pse ka paguar qiranë, ai nuk ka qenë në gjendje të shfrytëzojë pronën e 

marrë me qira. Prandaj, ai ka kërkuar që t’i “dorëzohen” atij në posedim shumë 

ngastra kadastrale ose të kompensohet me një shumën prej 409.033,50 Euro, 

me normë interesi prej 12 për qind, nga data 09.10.2000.  

 

Me Aktgjykimin e Gjykatës Komunale të Prishtinës C.nr.724/09, të datës 27 

shtator 2010, konfirmohet pronësia e paditësit për shumë ngastra kadastrale në 

një sipërfaqe të përgjithshme prej 364564 metra katror. Të paditurit KBI “K E” 

dhe AKP-ja janë obliguar t’ia njohin të drejtën pronësore paditësit. Drejtoria për 

Kadastër, Gjeodezi dhe Pronë në Prishtinë është e detyruar të regjistrojë 

(transferojë) të drejtën pronësore tek paditësi. Në paragrafin e gjashtë, të fundit 

të arsyetimit,  Gjykata Komunale ka theksuar: “Sipas mendimit të kësaj gjykate, 

fitimi i të drejtës së pronësisë përmes kompensimit të dëmit është fitimi i 

pronësisë i fituar në mënyrë derivative, nga se obligimi në të holla paguhet me 

kompensim të tokës, sipas vlerës së përcaktuar nga eksperti i agronomisë, 

konform dispozitës së nenit 33 të LTHMPJ, me që të paditurat, AKP-ja nuk ka 

fonde të destinuara për pagesën e dëmit, por në emër të dëmtimit të pësuar ka 

mundësi të dhënies së tokës në pronësi në emër të kompensimit të dëmit të 

pësuar pa fajin e paditësi në parcelat e cituara  si në dispozitivin e  aktgjykimit”.  
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Më 22 dhjetor 2010, kundër Aktgjykimit të Gjykatës Komunale në Prishtinë, 

C.nr.724 të datës 27 shtator 2010, parashtrohet  ankesë nga Ankuesi i 1-rë.  

Ankuesi i parë M “R”  ka parashtruar  një ankesë për të gjitha bazat ankimore 

duke kërkuar nga DHPGJS-ja që të ndryshohet Aktgjykimi i ankimuar dhe të 

refuzohet padia e paditësit si e pa bazuar, ose lënda të kthehet në rigjykim. Për 

më tepër në ankesë ankuesi ka pohuar se ai ka marrë pjesë në disa seanca të 

shqyrtimit të padisë, por gjykata atë e ka përjashtuar pa ndonjë Aktvendim nga 

procedura, andaj ai pohon se atij i është pamundësuar ta pranojë Aktgjykimin si 

palë në procedurë. Tutje ky ankues në ankesë ka pohuar se ai nuk ka asnjë 

obligim ndaj paditësit dhe gjykata atë pa ndonjë vendim e ka përjashtuar nga 

procedura gjyqësore. Ankuesi po ashtu pohon se Gjykata Komunale në Prishtinë 

nuk e ka vërtetuar saktë dhe në mënyrë të drejtë gjendjen faktike dhe e ka 

aprovuar padinë e paditësit pa ndonjë bazë ligjore. Ankuesi po ashtu pretendon 

në ankesë se procedura në Gjykatën Komunale është zhvilluar vetëm në gjuhën 

shqipe, andaj atij i është shkelur e drejta e përdorimit të gjuhës amtare në 

procedurë. 

 

Më 22 mars 2012, kjo ankesë nga Gjykata Komunale e Prishtinës, përmes 

shkresës zyrtare i dërgohet DHPGJS-së që të vendoset në shkresat e lëndës.  

 

Me parashtresën e datës 6 korrik 2012 kjo ankesë nga ankuesi i parë, tërhiqet 

(bashkë me ankesën kundër aktvendimit të Trupi Gjykues të DHPGJS RR-10-

0022 të datës 17 maj 2011). Asnjë aktvendim nuk është marrë lidhur me 

ankesën e ankuesit 1-rë të paraqitur  kundër Aktgjykimit C.nr.724/09 të 

Gjykatës Komunale në Prishtinë të datës 27 shtator 2010.   

 

Në ndërkohë, më 15 shtator 2010, AKP-ja parashtron një kërkesë në DHPGJS, 

duke kërkuar tërheqjen e lëndës C.nr.724/09 të Gjykatës Komunale në Prishtinë. 

 

Me Aktvendimin e Trupit Gjykues RR-10-0022, të datës 17 maj 2011, DHPGJS-ja 

e refuzon kërkesën e përmendur për tërheqjen e lëndës C.nr.724/09 nga 

Gjykata Komunale në Prishtinë. Mendimi Trupit Gjykues ka qenë se Aktgjykimi i 

Gjykatës Komunale të Prishtinës, C.nr.724/09 është përfundimtar, për këtë 

arsye, lënda nuk mund të tërhiqet.  
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Ankesë kundër këtij Aktvendimi ka parashtruar AKP-ja më 27 qershor 2011, dhe 

Ankuesi i 1-rë më 22 qershor 2011. 

 

Kolegji i Apelit i DHPGJS-së, me Aktvendimin ASC-11-0063, të datës 7 gusht 

2012, ka vërtetuar Aktvendimin e Trupit Gjykues të DHPGJS-së, ka refuzuar 

ankesën e AKP-së si të pabazuar, ka hedhur poshtë ankesën e Ankuesit të 1-rë 

të paraqitur kundër Aktvendimit të Trupit gjykues si të papranueshme, ka 

hedhur poshtë kërkesat e Palëve Ndërhyrëse si të papranueshme  dhe ka 

vendosur për taksat gjyqësore.  

 

Në titullin(pjesën hyrëse) të këtij Aktvendimi, pikërisht para dispozitivit shkruhet 

se është vendosur “lidhur me ankesën e M dhe AKP-së, kundër Aktvendimit RR-

10-022,  të Trupit Gjykues, të datës 17 maj 2011.”  Kolegji i Apelit, lidhur me 

ankesën e AKP-së, ka qenë i mendimit se Aktgjykimi i Gjykatës Komunale në 

Prishtinë, C.nr.724/09, i datës 27 shtator 2010, është përfundimtar lidhur me 

AKP-në, prandaj nuk mund të tërhiqet nga Gjykata Komunale. Ka dhënë 

pëlqimin e vet me tërheqjen e ankesës së ankuesit të 1-rë, duke deklaruar se 

ankuesi i 1-rë nuk është i regjistruar si person juridik, ai/ajo nuk ka legjitimitet 

aktiv dhe nëse nuk tërhiqet ankesa, do të jetë e papranueshme. Prandaj, sipas 

Kolegjit të Apelit, “nuk ka nevojë që të merret qëndrim në pyetjen se nëse 

Ankuesi i 1-rë ka qenë palë e duhur në procedurën pranë Gjykatës Komunale në 

Prishtinë, apo në pyetjen se nëse Aktgjykimi i Gjykatës Komunale është 

përfundimtar apo i detyrueshëm, edhe pse, sipas thënieve të Ankuesit të 1-rë, ai 

nuk iu ka dorëzuar atij subjekti.”   

 

Kolegji i Apelit në rastin  ASC-11-0063, në dispozitiv të  Aktvendimit ka 

vendosur se ankesa e ankuesit 1-rë hedhet poshtë si e papranueshme, mirëpo 

në dispozitivë dhe në pjesën hyrëse të këtij Aktvendimi,  nuk ceket edhe 

Aktgjykimi i Gjykatës Komunale të Prishtinës C.nr.724/09 të datës 27 shtator 

2010, ndaj të cilit ankuesi 1-rë me parashtresën e datës 6 korrik 2012 e ka 

tërhequr ankesën e tij. Ndërsa në pjesën e arsyetimit në faqen e 14 të versionit 

në gjuhën shqipe dhe serbe dhe në faqen 15 të versionit në gjuhën angleze të 

këtij Aktvendimi, Kolegji i Apelit e ka dhënë pëlqimin  për tërheqjen e ankesës 

së ankuesit të 1-rë. 
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Me datë 2 mars 2015, Gjyqtari përgjegjës i lëndës AC-I-13-0173 i Kolegjit të 

Apelit, me Urdhër e urdhëron Zyrën e regjistrimit që ankesën e ankuesit të parë 

M “R”, ta regjistron si një lëndë të re për Kolegjin e Apelit dhe ka kërkuar të 

informohen palët se kjo ankesë do të regjistrohet me numër të ri. Ankesa e këtij 

ankuesi pastaj regjistrohet nga Zyra e Regjistrit dhe merre numrin e ri AC-II-15-

0010. 

 

Me datë 26 dhjetor 2019, Kolegji i Apelit e lëshon një urdhër për AKP-në dhe 

nga ajo kërkohet që në afatin prej 10 ditësh nga dita e pranimit të këtij urdhri të 

jap komente nëse ajo ja ka, lidhur me ankesën e M „R“  të përfaqësuar nga 

avokati Z. M, Graçanicë, të paraqitur kundër Aktgjykimit të Gjykatës Komunale 

në Prishtinë, C.nr.724/09 të datës 27 shtator 2010, dhe për Urdhrin  AC-I-13-

0173 të lëshuar me datë 2 mars 2015, për Zyrën e Regjistrimit nga ish gjyqtari 

përgjegjës ndërkombëtar i lëndës. 

 

Me datë 9 janar 2020, AKP-ja e dorëzon një parashtresë në DHPGJS dhe i jep 

komentet e saja lidhur me ankesën e M R . Në këtë parashtresë AKP-ja pohon se 

në asnjë procedurë nuk mund të ndryshohen palët procedurale ex oficio, pa 

propozimin e paditësit, i cili është dashtë ta precizoj padinë, dhe gjykata është 

dashtë me Aktvendim të vendos lidhur me atë precizim. Tutje AKP-ja pohon se 

nga shkresat e lëndës nuk vrehet se ky precizim është bërë, apo i është lënë 

gjykatës në diskrecion, e cila si duket me Aktgjykimin e ankimuar e ka bërë 

ndryshimin e të paditurës. Tutje AKP-ja pohon se çështjet e theksuara në ankesë 

janë të qëndrueshme, ndërsa sipas AKP-së paditësi dhe gjykata qëllimisht kanë 

heshtur, nga se çështja ka qenë e gjykuar nga DHPGJS-ja me Aktgjykimin SCC-

05-0031, dhe në këtë rast palë e paditur ka qenë KBI “K” në Fushë Kosovë.Tutje 

AKP-ja në këtë parashtresë ka kërkuar të aprovohet ankesa e ankuesit, të 

prishet Aktgjykimi i ankimuar dhe çështja të kthehet në rigjykim, në mënyrë që 

të evitohen shkeljet procedurale.                                    

 

Arsyetimi ligjor 

 

Ankesa hedhet poshtë si e pa pranueshme. 

Sipas nenit 69.1, të Ligjit Nr.06/L-086 për Dhomën e Posaçme të Gjykatës 

Supreme për Çështjet që lidhen me Agjencinë Kosovare të Privatizimit, Kolegji i 
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Apelit ka vendosur që të mos vazhdojë me pjesën gojore të procedurës 

gjyqësore.  

 

Pranueshmëria e ankesës dhe vlerësimi i Kolegjit të Apelit 

 

Kolegji i Apelit vëren se paditësi me datë 22 dhjetor 2010 e dorëzon një ankesë 

ndaj Aktgjykimit të Gjykatës Komunale në Prishtinë, C.nr.724/2009 të datës 27 

shtator 2010, e cila ankesë nuk ishte shqyrtuar në merita deri më tani nga 

Kolegji i Apelit në rastin ASC-11-0063, dhe as në rastin AC-I-13-0173, të cilat 

raste kanë objektin e njëjtë, dhe janë shqyrtuar nga Kolegji Apelit. 

 

Tutje Kolegji i Apelit vëren se ankuesi i parë M “R” , në rastin e shqyrtuar ASC-

11-0063 me parashtresën e tij të dorëzuar në DHPGJS me datë 6 korrik 2012, e 

kishte tërhequr ankesën kundër Aktgjykimit të Gjykatës Komunale në Prishtinë 

C.nr.724/2009 të datës 27 shtator 2010, dhe Aktvendimit të Trupit gjykues të 

DHPGJS-së RR-10-0022 të datës 17 maj 2011, për shkak siç thotë ky ankues në 

këtë lëndë nuk ka interesa ligjore për të vazhduar më tutje për ankesat. 

 

Tutje Kolegji i Apelit vëren se në rastin e shqyrtuar ASC-11-0063 të datës 7 

gusht 2012, pas provave të shqyrtuara në arsyetimin e këtij Aktvendimi kishte 

konstatuar se  “ Në bazë të Nenit 26.1 të UA të UNMK-ut 2008/6, Kolegji i Apelit 

e jep pëlqimin e tij për tërheqjen e ankesës nga ana e Apeluesit 1. Pasi që 

Apeluesi 1 sipas deklaratës së vet, nuk është e regjistruar si person juridik ajo 

nuk e ka të ashtu-quajturën legjitimitet aktiv dhe se apeli, edhe po të mos 

tërhiqej, do të ishte i papranueshëm. Pra, nuk ka nevojë që të merret qëndrim 

në pyetjen se nëse Apeluesi 1-rë ka qenë palë e duhur në procedurën pranë 

Gjykatës Komunale në Prishtinë, apo në pyetjen, se nëse aktgjykimi i Gjykatës 

Komunale është përfundimtar apo i detyrueshëm, edhe pse, sipas thënieve të 

Apeluesit 1ai nuk iu ka dorëzuar atij subjekti”.  

 

Kolegji i Apelit edhe në rastin tjetër të shqyrtuar AC-II-12-0126 që kishte një 

objekt tjetër të shqyrtimit, pas provave të shqyrtuara kishte konstatuar se 

“Gjykata po ashtu e ka kontrolluar ex officio faqen zyrtare të Agjencisë së 

Regjistrimit të Bizneseve të Kosovës. Gjykata gjeti se nga tri ndërmarrjet e 

regjistruara me emrin “R”, asnjëra prej tyre nuk është as ndërmarrje shoqërore 
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e as e përfaqësuar nga M. T, i cili e ka nënshkruar ankesën në emër të ankuesit 

NSH “R”. Prandaj, kompania e cila nuk është e regjistruar zyrtarisht nuk ka 

interes ligjor që të parashtroj padi, propozim apo ankesë dhe ankesa e “R” duhet 

të hidhet poshtë si e papranueshme”. 

 

Prandaj duke i pasur parasysh këto konstatime të dhëna më herët nga Kolegji i 

Apelit në rastet e cekura që tashmë janë përfundimtare, e duke u bazuar edhe 

në faktin që Kolegji i Apelit në rastin ASC-11-0063, tashmë e ka dhënë 

pëlqimin për tërheqjen e ankesës të paraqitur nga ky ankues ndaj Aktgjykimit të 

Gjykatës Komunale në Prishtinë, C.nr.724/2009 të datës 27 shtator 2010(kjo 

shihet në faqen nr.14 të arsyetimit ligjor të Aktvendimit ASC-11-0063), atëherë 

kjo ankesë, e cila me një urdhër të gjyqtarit të Kolegjit të Apelit është regjistruar 

me numër të ri si lëndë e re AC-II-15-0010, tashmë kjo ankesë e këtij ankuesi 

është jo lëndore, andaj si e tillë edhe hedhet poshtë si e pa pranueshme. 

 

Kolegji i Apelit po ashtu ka shqyrtuar komentet e dhëna nga AKP-ja lidhur me 

ankesën e këtij ankuesi, të cilat nuk janë marrë në konsiderim, pasi që nuk ka 

asnjë bazë ligjore dhe është në kundërshtim me parimin e stabilitetit ligjor dhe 

sigurisë ligjore të palëve, që një rast tashmë i mbyllur nga DHPGJS-ja me 

vendim të formës së prerë, të rihapet, në bazë të një ankese, për të cilën Kolegji 

i Apelit tashmë ka vendosur në rastin me objekt të njëjtë, ASC-11-0063. 

 

Për këto arsye u vendos si në dispozitiv të këtij Aktvendimi. 

 

Taksat gjyqësore  

Nuk caktohen taksa gjyqësore për procedurën ankimore sepse plani i miratuar i 

taksave gjyqësore të DHPGJS-së, i cili ka hyrë në fuqi më 27.03.2014, nuk mund 

të zbatohet në mënyrë retroaktive në lëndët në pritje. Ankesa e ankuesit të parë 

ishte paraqitur në Gjykatën Komunale në Prishtinë me 22 dhjetor 2010. 

 

Lëshuar nga Kolegji i Apelit të DHPGJS-së më  23 janar 2020. 

 

Ilmi Bajrami, Gjyqtari kryesues               

 

 


