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Në çështjen juridike të                                                             AC-I-16-0248 

                                                                     

                                                                                     Paditësja/Ankuesja 

I.R., Prizren përfaqësuar nga Avokat  

 

 

Kundër: 

                                                                                       

KBI , Prizren                                                                       E paditura 

Përfaqësuar nga Agjencia Kosovare e Privatizimit, rr. “Agim Ramadani” nr.23, 

Prishtinë                

 
 

 
  

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 Sahit Sylejmani, gjyqtarë, duke 

vendosur sipas ankesës së paditëses të paraqitur kundër Aktvendimit të Kolegjit të 

Specializuar të DHPGJS-së, C-III-15-0835 të datës 30.09.2016, pas seancës 

vendimmarrëse të mbajtur më  04 tetor 2019, 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 paditëses,  refuzohet si e pa bazuar. 

2. Vërtetohet, Aktvendimi i Kolegjit të Specializuar C-III-15-0835 i 

datës 30.09.2016. 

  

 

Rrethanat procedurale dhe faktike  

 

Me datë 27 nëntor 2003, paditësja përmes të autorizuarit M.P.kishte paraqitur 

padi për dorëzimin e patundshmërisë kundër të paditurës KBI , pranë Gjykatës 

Komunale në Prizren. Paditësja në padi kishte kërkuar njohjen e patundshmërisë 

të regjistruar si ngastër kadastrale nr. 645/1 fleta poseduese 249 KK Arbanë, arë 

e klasit IV në sipërfaqe prej 1.80,00 ha. në Prizren. 

 

Me datë 15 nëntor 2012, Gjykata Komunale në Prizren me Aktvendimin C.nr. 

737/03 kishte shpallur inkompetencën lëndore dhe kishte vendosur që lëndën ta 

dërgon në Dhomën e Posaçme të Gjykatës Supreme si gjykatë kompetente. 

 

Me datë 28 shkurt 2013, lënda e referuar nga Gjykata Komunale në Prizren 

regjistrohet në DHPGJS dhe merr numrin C-III-13-0088. 

 

Me datë 17 nëntor 2015, paditësja parashtron një kërkesë për shqyrtimin e 

vendimit të AKP-së PRZ009-0554 të datës 12.10.2015 me të cilin kërkesën e 

parashtrueses lidhur me pretendimet pronësore mbi parcelën kadastrale nr. 645/1 

në sipërfaqe prej 1.80,00 ha e evidentuar në fletën poseduese nr. 249 ZK 

Dushanovë e refuzon si të pavlefshme. Paditësja  kërkoi nga DHPGJS që ta anuloj 

vendimin e AKP-së PRZ009-0554 të datës 12.10.2015 dhe asaj t’ia njoh të drejtën 

e pronës siç pretendon. Kjo lëndë është regjistruar në DHPGJS me numër C-III-

15-0835. 
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Me datë 23 nëntor 2015, paditësja përmes të autorizuarit të saj parashtron në 

DHPGJS propozim për caktimin e Urdhrit paraprak, me të cilin kërkon që të 

aprovohet propozimi i paditëses dhe të caktohet urdhri paraprak me të cilin i 

ndalohet tjetërsimi, likuidimi, dhënia në hipotekë, ngarkesat tjera juridike të 

parcelës kadastrale nr. 645/1 ZK Dushanovë. 

 

Me datë 21 janar 2016, AKP dorëzon mbrojtjen në padi  ndaj kërkesës së 

paditëses për shqyrtimin e vendimit të AKP-së PRZ009-0554 të datës 12.10.2015, 

me të cilën kërkon që të refuzohet ankesa si e papranueshme dhe të vërtetohet 

Vendimi i Autoritetit të Likuidimit  PRZ009-0554 i datës 12.10.2015 në pajtim me 

nenin 70.4 të Shtojcës së Ligjit 04/L-033. Gjithashtu AKP-ja në mbrojtje ka 

theksuar se pala ka dështuar të plotësoj kushtet ligjore për marrjen e masës së 

përkohshme sipas nenit 55 të Shtojcës së Ligjit 04/L-033. 

 

Me datë 10 qershor 2016,Kolegji i Specializuar lëshon në urdhër të brendshëm me 

të cilin Urdhëron Zyrën e Regjistrimit që lëndën C-III-13-0088 ta bashkoj me 

lëndën C-III-15-0835, për shkak të palëve dhe kontestit të njëjtë lëndor.  

 

Me datë 14 qershor 2016 Kolegji i Specializuar lëshon Aktvendim me  të cilin 

bashkohen lëndët C-III-13-0088 me lëndën C-III-15-0835, dhe lënda më tutje 

procedohet me numër C-III-15-0835. 

 

Me datë 15 qershor 2016, Kolegji i Specializuar lëshon urdhër për të autorizuarin e 

paditëses që  në afat prej 14 ditësh të dorëzoj  kopjen e autorizimit për 

përfaqësimin e palës si dhe adresën e saktë të palës. Në urdhër  i autorizuari i 

pretenduar i paditëses paralajmërohet se nëse nuk i përmbushin kërkesat e 

urdhrit padia do të refuzohet mbi baza të papranueshmërisë. 

 

Me datë 04 korrik 2016, i autorizuari i paditëses dorëzon në DHPGJS një 

lutje/kërkesë me të cilën i lutet Kolegjit të  Specializuar që të vazhdoj afatin e 

urdhrit edhe për 30 ditë pasi që paditësja ka vdekë ndërsa tani ai është në 
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kontakt me nipin e të ndjerës I.R.. Me te njëjtin ka kontaktuar me datën  

24.06.2016 dhe tani ai është duke bërë  përgatitjen e dokumenteve të kërkuara. 

 

Me datë 01 gusht 2016, , i autorizuari i paditëses dorëzon në DHPGJS edhe një 

parashtresë me të cilën njofton që nipi i paditëses së ndjerës I.R., R,D., nuk i ka 

sjellë dokumentet e kërkuara. 

 

Me datë 30 shtator 2016, Kolegji i Specializuar ka lëshuar Aktvendimin C-III-15-

0835 me të cilin padinë e paditëses të datës 27.11.2003, kërkesën për shqyrtimin 

e vendimit të Autoritetit të Likuidimit PRZ009-0554 të datës 12.10.2015 si dhe 

propozimin mbi lëshimin e urdhrit paraprakë gjyqësor i hedh poshtë si të 

papranueshme si dhe obligon Avokatët Y.K.dhe M.P.të paguajnë taksën gjyqësore 

në vlerë prej nga 100 euro. 

 

Me datë 03 nëntor 2016, Avokati Y.K.dorëzon në DHPGJS një ankesë kundër 

Aktvendimit të Kolegjit të Specializuar C-III-15-0835 për shkak të lëndimit 

qenësor të dispozitave procedurale, vërtetimit  jo të plotë dhe të gabuar të 

gjendjes faktike dhe zbatimit të gabuar të së drejtës familjare. Tutje në ankesë 

Avokati Y.K.pohon se  gjykata vendimin e mbështet në atë kinse avokati nuk ka 

parashtruar autorizimin e paditëses, mirëpo kjo nuk është e vërtet sepse  me 

rastin e parashtrimit të padisë dhe kërkesave  i njëjti ka parashtruar edhe 

autorizimin e paditëses  që është vërtetuar në Malin e Zi. Bashkë me ankesë 

Avokati Y.K.ka bashkangjitur  autorizimin e vërtetuar në Malin e Zi me numër II-

19-2001, të datës 11.12.1995 për lëndën C.nr.666/93, si dhe autorizimin e datës 

06.02.2001 që ka të bëjë me shitblerjen e parcelës kadastrale kontestuese. 

 

Arsyetimi ligjor 

 

Ankesa  refuzohet si e pa bazuar. 

 

Në bazë të nenit 69.1 të Ligjit të Republikës së Kosovës nr. 06/L-086 mbi Dhomën 

e Posaçme të Gjykatës Supreme të Kosovës për Çështjet lidhur me Agjencinë 
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Kosovare të Privatizimit, Kolegji i Apelit vendos që të heq dorë nga pjesa gojore e 

procedurës.  

 

Merita e ankesës dhe vlerësimi i Kolegjit të Apelit 

 

Aktvendimi i ankimuar i Kolegjit të Specializuar është i saktë në rezultat dhe në 

arsyetimin ligjor andaj duhet të vërtetohet.  

 

Kolegji i Apelit i pranon si të sakta të gjitha konstatimet e Kolegjit të Specializuar 

të dhënë në Aktvendimin e ankimuar. Nga dosja e shkallës së parë shihet qartë se 

të autorizuarit e pretenduar të paditëses kanë dështuar të sjellin autorizimet e 

tyre lidhur me përfaqësimin e palës. 

 

Edhe Kolegji i Apelit  e pranon si të saktë konstatimin e Kolegjit të Specializuar se 

padia, kërkesa për shqyrtimin e vendimit të Autoritetit të Likuidimit PRZ009-0554 

të datës 12.10.2015 si dhe propozimi mbi lëshimin e urdhrit paraprakë gjyqësor, 

është dashur të hedhen poshtë si të papranueshme, pasi që nuk kanë përmbushur  

kushtet ligjore për përfaqësimin ligjor si dhe kushteve tjera ligjore lidhur me 

padinë në bazë të neneve 32 dhe 33 të ligjit të LDHP-së nr.06/L-086. 

 

Avokati Y.K.edhe me ankesën e tij pranë Kolegjit të Apelit ka dështuar të sjellë 

autorizimin e pretenduar për përfaqësimin  e palës paditëse. Ai në ankesën e tij ka 

bashkangjitur dy autorizime të viteve 1995 dhe 2001, të cilat  nuk vlejnë për 

përfaqësimin e palës në DHPGJS. 

Për më tepër trashëgimtarët e paditëses sipas përfaqësuesit të saj nuk ka 

shprehur interesim për kontestin civil në fjalë.  

 

Kolegji i Apelit konstaton se në bazë të neneve 32.4, 33.1,dhe  36.3 të Ligjit të 

Dhomës së Posaçme të Gjykatës Supreme nr 06/L-086, ankesa duhet të refuzohet 

dhe Aktvendimi i ankimuar vërtetohet. 
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Nga sa u tha më sipër e në bazë të nenit  9.9 të LDHP-së, është vendosur si në 

dispozitiv. 

 

Taksat gjyqësore 

 

Paditësja tashmë e ka paguar taksën gjyqësore për procedurën ankimore në 

shumë prej 100 euro me datë 23.11.2016,andaj nuk do të caktohen taksa 

gjyqësore.  

 

 

 

U vendos nga Kolegji i Apelit i DHPGJS-së më 04 /10/2019 

 

 

 

lmi Bajrami, Gjyqtar kryesues                _______________ 
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URDHËR PËR  ZYRËN E REGJISTRIMIT: 

 

Ju lutem dërgojeni këtë Aktvendim tek: 

 Palët, 

 Kolegji i Specializuar i DHPGJS-së në lëndën C-III-13-0835 

 

 

 

Ilmi Bajrami,  Gjyqtar Kryesues          ____________________ 

 

 


