
  AC-II.-16-0012 

Në çështjen juridike të 

Nj. F dhe N. S, Z. M e lindur S, A. J e lindur   S dhe S. R e lindur S, të përfaqësuar nga 

avokati H. K, Prizren. 

                                                                                              Paditësit 

Kundër: 

NSH “P E”- Prizren, e përfaqësuar nga Agjencia Kosovare e Privatizimit, 

(AKP),  Rruga, “Agim Ramadani” nr.24 Prishtinë. 

E paditura/ankuesja  

 

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 Mr.sc Sahit Sylejmani gjyqtarë, duke vendosur lidhur me 

ankesën e të paditurës të parashtruar kundër Aktgjykimit të Gjykatës Komunale në Prizren 

C.nr.76/2001 të datës 29 mars 2010, pas seancës vendimmarrëse të mbajtur më 05 mars 

2020, lëshon këtë:  

 

A K T V E N D I M 

1. Ankesa e AKP-së është e bazuar. 

2. Anulohet Aktgjykimi i Gjykatës Komunale në Prizren C.nr.76/2001 i datës 29 

mars 2010. 

3. Lënda dërgohet për rigjykim tek kolegji i shkallës së parë të DHPGJSK-së. 

4. Nuk caktohen taksa gjyqësore në këtë procedurë ankimore. 

 

REPUBLIKA E KOSOVËS 

REPUBLIKA KOSOVA – REPUBLIC OF KOSOVO 

GJYKATA SUPREME E KOSOVËS 

VRHOVNI SUD KOSOVA – SUPREME COURT OF KOSOVO 



II 

 

Rrethanat faktike dhe procedurale:    

Më 14 shkurt 2001 paditësit kishin parashtruar padi në Gjykatën Komunale të Prizrenit me 

të cilin kërkonin nga e paditura kthimin në posedim të ngastrës kadastrale nr. 5302 në 

vendin e quajtur “Kamenica” në sipërfaqe prej 46.36 ha dhe ngastrën kadastrale nr. 8763 

në sipërfaqe prej 0.51,27 ha  sipas listës poseduese nr.4333 Z. K Prizren. Kërkesën e tyra 

ata e mbështesin në Aktgjykimin e formës së prerë të Gjykatës Komunale të Prizrenit C.nr. 

943/93 të datës 10 nëntor 1994, me të cilin ishte anuluar kontrata e shitblerjes 

Vr.nr.1863/63 të datës 08 nëntor 1963 e lidhur ndërmjet të ndjerit F. S si shitës dhe NSH 

“P” nga Prizreni. 

Më 29 mars 2010, Gjykata Komunale e Prizrenit e kishte marrë Aktgjykimin e pjesërishëm 

C. Nr. 76/01 me të cilin kërkesë padia e paditësve ishte aprovuar dhe ishte obliguar e 

paditura që paditësve si pronarë sipas trashëgimisë t’ia dorëzoj në posedim dhe 

shfrytëzim të lirë pjesën nga ngastra kadastrale nr 656/1 në vendin e quajtur “p o”, Lista 

poseduese nr 249 Z.K A, në sipërfaqe prej 0.46,36 ha me përkufizimin si në vijim: Në veri 

94,32 m, në jug 95,50 m, në lindje 50,30 m dhe në perëndim 50,49 m, si dhe të lejoj 

regjistrimin e kësaj paluajtshmërie në regjistrat kadastral në emër të paditësve si 

bashkëpronarë me nga 1/7. Këtë aktgjykim gjykata e kishte mbështetur në Aktgjykimin e 

formës së prerë të Gjykatës Komunale të Prizrenit C.nr. 943/93 të datës 10 nëntor 1994.  

Më 23 prill 2010 AKP kishte parashtruar ankesë në Gjykatën e Qarkut në Prizren kundër 

këtij aktgjykimi për shkak të mungesës së legjitimitetit aktiv të paditësve, sepse mungon 

vendimi i trashëgimisë. Si shkelje tjetër AKP thekson se gjykata ia ka njohur paditësve një 

të drejtë që është në emër dhe në posedim të tjetërkujt dhe gjykata nuk është kujdesur 

zyrtarisht për vlerën reale të objektit të kontestit.  

Në përgjigjen e paditësve lidhur me ankesën e AKP-së thuhet se,  ankuesi nuk ka ofruar 

asnjë dëshmi se cilat dispozita ligjore janë shkelur me aktgjykimin e ankimuar. Paditësit e 

kundërshtojnë edhe pretendimin ankimor se paditësve u mungon legjitimiteti aktiv, sepse 

ata konsiderojën se ata janë trashëgimtarë ligjor të paraardhësit të tyre.  

Arsyetimi ligjor 

 

Ankesa është e bazuar.  
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Në bazë të nenit 69.1 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), Kolegji i 

Apelit vendosi të mos mbajë pjesën gojore të procedurës. 

 

Kolegji i Apelit konstaton se ankesa e AKP-së e cila kontestoi aktgjykimin për shkak të 

mungesës së legjitimitetit aktiv të paditësve në procedurë, është e bazuar. 

 

Kolegji i Apelit, eks officio vëren se Gjykata Komunale në Prizren e kishte gjykuar padinë 

në mungesë të kompetencës. Në bazë të nenit 17, paragrafi 1 i LPK-së, kjo gjykatë është 

dashur që sipas detyrës zyrtare të konstatoj nëse ka kompetencë në gjykimin e kësaj 

çështjeje apo jo. Kolegji i Apelit gjen se në këtë lëndë nuk kishte pasur asnjë vendim për 

referim të kësaj padie nga Dhoma e Posaçme, andaj konform nenit 4 të Rregullores së 

UNMIK-ut nr 2008/4 që ishte në fuqi në atë periudhë, kjo padi bie në domenin e 

kompetencës parësore të Dhomës së Posaçme. Në bazë të nenit 4.6 të kësaj rregulloreje, 

Dhoma e Posaçme mund të tërheq cilëndo padi që është në gjykim e sipër në një gjykatë 

në Kosovë, palë e së cilës është një ndërmarrje në panelin gjykues të Dhomës së 

Posaçme, ndërsa një vendim i tillë është përfundimtar dhe detyrues, sipas nenit 16 

paragrafi 1 të Udhëzimit Administrativ të UNMIK-ut 2008/6. 

 

Kolegji i Apelit vëren se në momentin e ngritjes së padisë në vitin 2001 Gjykata Komunale 

në Prizren kishte juridiksion, por në momentin e nxjerrjes së Aktgjykimit të ankimuar në 

vitin 2010, kompetenca parësore për gjykimin e rasteve të tilla kishte kaluar në Dhomën e 

Posaçme, konform nenit 4 të Rregullores së UNMIK-ut 2008/4. 

 

Në bazë të nenit 5 paragrafi 7 të Ligjit nr. 06/L-086 mbi Dhomën e Posaçme, asnjë gjykatë 

në Kosovë, përveç Dhomës së Posaçme nuk do të ketë kompetencë apo autoritet mbi 

asnjë kërkesë, lëndë, procedurë apo rast të përshkruar me paragrafin 1 të këtij neni. Nga 

kjo është e qartë se kompetenca për gjykimin e këtij rasti bie ekskluzivisht në Dhomën e 

Posaçme. 

 

Në bazë të nenit 5, paragrafit 7.1 të Ligjit të DHPGJSK-së nr. 06/L-086 përcakton që çdo 

aktgjykim apo aktvendim i lëshuar nga një gjykatë tjetër në lidhje me një kërkesë, lëndë, 

procedurë apo rast, do të jenë të pavlefshme dhe të papërmbarueshme, ndërsa DHP, në 

bazë të parashtresës së një personi, apo me iniciativë të vetë, do të lëshoj një vendim me 

të cilin e shpallë atë të pavlefshëm dhe të papërmbarueshëm. 
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Për këto arsye të pasqyruara si më lartë, Kolegji i Apelit e aprovon ankesën e AKP-së si  

të bazuar dhe rrjedhimisht e anulon aktgjykimin e ankimuar dhe lëndën e dërgon për 

rigjykim në shkallë të parë të Dhomës së Posaçme. 

 

Andaj, u vendos si në dispozitiv të këtij aktvendimi. 

Taksa 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. 

 

 

Lëshuar nga Kolegji i Apelit i DHPGJS-së më  05 mars 2020. 

 

 

Ilmi Bajrami, Gjyqtar Kryesues             __________________ 
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