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Në procesin gjyqësor të 

                                                                                    Paditësi/Ankuesi 

 

    

A. Sh G, Malishevë 

Përfaqësuar nga A. K, Avokate nga Prishtina 

 

 

                                                                                       E paditura 

Kundër  

KB “M” Malishevë, e përfaqësuar nga Agjencia Kosovare e Privatizimit 

(AKP) Rruga 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, i përbërë nga Ilmi 

Bajrami, gjyqtar kryesues, Sabri Halili, Mr.sc. Sahit Sylejmani, gjyqtarë, duke 

vendosur lidhur me ankesën e paditësit kundër Aktvendimit të Kolegjit të 

Specializuar të DHPGJS-së, C-III-12-0870 të datës 12 tetor 2016, pas 

seancës vendimmarrëse të mbajtur më  14 shkurt   2020, lëshon këtë:  

 

A K T V E N D I M  
 

 

REPUBLIKA E KOSOVËS 
REPUBLIKA KOSOVA – REPUBLIC OF KOSOVO 

GJYKATA SUPREME E KOSOVËS 
VRHOVNI SUD KOSOVA – SUPREME COURT OF KOSOVO 



II 

 

1. Ankesa e paditësit refuzohet si e pa bazuar. 

2. Vërtetohet  Aktvendimi i Kolegjit të Specializuar të DHPGJS-së, 

C-III-12-0870 të datës 12 tetor 2016. 

3. Nuk caktohen taksa gjyqësore për procedurën ankimore. 

 

Rrethanat faktike dhe procedurale:  

 

Më 7 shkurt 2007, paditësi ka dorëzuar një padi pronësore në Gjykatën 

Komunale në Malishevë kundër të paditurës ku kërkoi njohjen e të drejtës së 

pronësisë për ngastrat kadastrale nr. 633 në sipërfaqe prej 0,60.02 ha dhe 

ngastrën kadastrale nr.635 në sipërfaqe prej 0.07.33 ha, fleta poseduese nr. 

87, ZK K. Sipas pretendimeve të tij, paditësi ishte pronar dhe posedues i 

ngastrave në fjalë, e cila pa asnjë bazë ligjore ishte marrë dhe regjistruar në 

emër të paditurit. Paditësi në padi pohon se ka bërë shumë kërkesa në NSH-

në e paditur për kthimin e këtyre ngastrave por ato mbetën pa përgjigje. 

  

Me datë 15 mars 2011, Gjykata Komunale në Malishevë me Aktvendimin 

C.nr.44/2007, shpallet jo kompetente për ta shqyrtuar padinë. Lënda pastaj 

dërgohet në DHPGJS dhe regjistrohet me numrin C-III-12-0870. 

  

Me datë 30 janar 2015, AKP-ja e dorëzon në DHPGJS mbrojtjen në padi. 

AKP-ja në mbrojtjen e saj propozoi që të pezullohet procedura pasi që NSH-

ja e paditur është në likuidim nga data 23.05.2013. AKP-ja po ashtu pohon 

se paditësi nuk ka ofruar ndonjë vendim për trashëgiminë për të vërtetuar 

legjitimitetin e tij aktiv në procedurë. AKP-ja në mbrojtje në padi ka pohuar 

se Republika e Kosovës ende nuk ka miratuar ligj për kthimin e pasurive të 

patundshme të marra nga regjimi komunist. Dhe në fund, AKP-ja në mbrojtje 

në padi i referohet nenit 268 të Ligjit për Punën e Bashkuar, duke theksuar 

se nga pikëpamja e kësaj dispozite padia duhet të refuzohet si e pabazuar. 
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Me datë 5 gusht 2013, paditësi e dorëzon një kërkesë për vërtetimin e të 

drejtës së pronësisë për të njëjtat ngastra edhe në Autoritetin e likuidimit. 

 

Me datë 3 nëntor 2014, Autoriteti i Likuidimit i AKP-së për NSH “NB M” në 

Malishevë (në likuidim) me Vendimin PRZ008-0135, kërkesa e paditësit për 

vërtetimin e të drejtës së pronësisë për ngastrat nr.633 dhe 634, ZK K, 

refuzohet si e pavlefshme. 

   

Më 12 dhjetor 2014, paditësi parashtroi ankesë kundër vendimit të Autoritetit 

të Likuidimit të paditurit PRZ008-0135 të datës 3 nëntor 2014, e cila ankesë 

bazohet në të njëjtën gjendje faktike sikurse në lëndën aktuale (C-III-12-

0870). Lënda është në pritje dhe është e regjistruar në DHPGJS me numrin 

C-IV-14-7469. 

 

Me datë 12 janar 2016,Gjyqtari me Kompetenca të deleguara i Kolegjit të 

Specializuar të DHPGJS-së, e mbanë një seancë dëgjimore mbi padinë në 

lëndën C-III-12-0870. 

 

Me datë 15 mars 2016, Gjyqtari me Kompetenca të deleguara i Kolegjit të 

Specializuar të DHPGJS-së, e mbanë edhe një seancë dëgjimore mbi padinë. 

 

Me datë 12 tetor 2016, Gjyqtari me Kompetenca të deleguara i Kolegjit të 

Specializuar të DHPGJS-së, me Aktvendimin C-III-12-0870, e mbyllë lëndën 

C-III-12-0870, për shkak se për të njëjtën çështje dhe në mes palëve të 

njëjta ekziston në DHPGJS një lëndë tjetër në prite, C-IV-14-7469. Gjyqtari 

me Kompetenca të deleguara i Kolegjit të Specializuar të DHPGJS-së, ka 

arsyetuar se në këtë lëndë janë dy procedura të ndryshme civile: e para 

është lënda në fjalë e cila është aktive dhe është iniciuar më herët dhe e dyta 

e cila ka të bëjë me vendimin e Autoritetit të Likuidimit të NSH-së së paditur 

kundër të cilit paditësi në rastin e parë parashtroi ankesë. Padyshim, të dyja 

rastet kanë të bëjnë me të njëjtën padi në mes të njëjtave palë dhe bazohen 

në të njëjtat rrethana faktike. Një situatë e tillë Kolegji i Specializuar 
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konstaton se është padyshim kundër parimit ne bis in idem dhe mund të 

shpie në lëshimin e dy vendimeve që mund të jenë në kundërshtim me njëri 

tjetrin për të njëjtën padi e që është një mundësi shumë e padëshirueshme. 

Në përpjekje të zgjidhjes së këtij problemi është e nevojshme të thuhet se 

koncepti që qëndron në lidhjen në mes të të dy llojeve të procedurave është i 

bazuar në supozimin se me të filluar procedura e likuidimit kreditori duhet të 

kërkojë kthimin e çdo borxhi apo detyrimi në këtë procedurë. Prandaj, çdo 

procedurë e iniciuar më parë duhet të pezullohet sipas nenit 9 të Shtojcës së 

Ligjit për AKP-në. Kjo pranohet edhe nga teksti i nenit 47 të Ligjit për AKP-në 

i cili e përcakton qartë se pas përfundimit të procedurës së likuidimit të gjitha 

paditë thjeshtë pushojnë së ekzistuari me ligj, përveç nëse gjykata urdhëron 

ndryshe. Megjithatë, dihet qëndrimi i Kolegjit të Apelit të Dhomës së 

Posaçme që të mos pezullohet procedura në lëndët pronësore edhe nëse ka 

filluar procedura e likuidimit. Pavarësisht kësaj, pa asnjë dyshim procedura e 

iniciuar më herët nuk ka më asnjë arsyetim, pasi që paditësi nuk ka asnjë 

interes ligjor për vazhdimin e saj, pasi që ai apo ajo mund të kërkojnë të 

drejtat e tyre në procedurën e likuidimit. Përfundimi i lëndës në fjalë nuk ka 

ndikim në përcaktimin e të drejtave dhe obligimeve të cilat do të krijohen në 

procedurën e likuidimit nr. C-IV-14-7469. 

 

Me datë 17 nëntor 2016, paditësi për mes postës e dërgon në DHPGJS një 

ankesë të afatshme kundër Aktvendimit të gjyqtarit të vetëm me 

kompetenca të deleguara të Kolegjit të Specializuar të DHPGJS-së, C-III-12-

0870 të datës 12 tetor 2016 për shkak të shkeljeve të dispozitave të 

procedurës, dhe kërkon nga Kolegji i Apelit të anulohet Aktvendimi i 

ankimuar dhe të aprovohet padia si e bazuar. Për më tepër në ankesë 

paditësi ka pohuar se në bazë të nenit 408 të LPK-së e në interes të 

përshpejtimit të procedurës dhe zvogëlimit të shpenzimeve, gjykata ka mund 

të bëjë bashkimin e lëndëve dhe të bëjë shqyrtimin e përbashkët të tyre. 

Tutje paditësi pohon se pezullimi i procedurës si i tillë i cili është vendos nga 

DHPGJS-ja, nuk është institut juridik i njohur nga dispozitat e të drejtës 

pozitive gjegjësisht të LPK-së. Andaj DHPGJS-ja me nguti dhe pa e vlerësuar 
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mirë gjendjen faktike ka vendosë me Aktvendimin e ankimuar. Andaj 

besojmë se Kolegji i Apelit do të vendos në përputhje me dispozitat ligjore 

pozitive çështjen e meritave të padisë.  

 

Me datë 06 shkurt2020, AKP-ja e dorëzon në DHPGJS një parashtresë dhe i 

përgjigjet ankesës së paditësit. Në këtë parashtresë AKP-ja pohon se ankesa 

e paditësit, është e pabazuar në ligj dhe si e tillë duhet të refuzohet. Tutje 

AKP-ja ka pohuar se Kolegji i Specializuar e ka pezulluar procedurën në 

lëndën C-III-12—0870, pa si që NSH “M” është në procedurë të likuidimit. 

Andaj Vendimi i ankimuar është në përputhje me nenin 10 të shtojcës së 

ligjit të AKP nr. 04/L-034. Nga këto arsye AKP-ja kërkon nga Kolegji i Apelit 

të refuzohet ankesa e paditësit si e pabazuar dhe të vërtetohet aktvendimi i 

ankimuar si i drejtë dhe i bazuar në ligj.  

 

Arsyetimi ligjor 

 

Ankesa e paditësit refuzohet si e pa bazuar.  

 

Në pajtim me nenin 69.1 të Ligjit Nr. 06/L-086 për Dhomën e  Posaçme të 

Gjykatës Supreme të Kosovës për çështjet lidhur me Agjencinë e Privatizimit, 

Kolegji i Apelit vendosi që të mos e mbajë pjesën gojore të procedurës. 

 

       Merita e Ankesës dhe vlerësimi i Kolegjit të Apelit 

   

Me datë 30 janar 2015, AKP-ja me mbrojtjen në padi e ka njoftuar DHPGJS-

në se ndaj NSH “M” në Malishevë ka filluar procedura e likuidimit nga data 

23.05.2013, dhe ka kërkuar që të pezullohen të gjitha procedurat gjyqësore 

të filluara ndaj kësaj NSH-je. 

 

Në bazë të nenit 10.1 të Shtojcës së Ligji nr. 03/L-034 për Agjencinë 

Kosovare të Privatizimit, AKP-ja kërkoi pezullimin e të gjitha lëndëve në pritje 

kundër NSH-së në likuidim. 
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Bazuar në nenin 10.1 të Shtojcës së Ligjit nr. 04/L-034 për Agjencinë 

Kosovare të Privatizimit, i cili parasheh  likuidimin vullnetar të ndërmarrjes, 

dhe në bazë të kërkesës së AKP-së, Gjykata e bën ndaljen e çdo procedure 

në pritje, kur procedura e likuidimit ndaj NSH-së ka filluar, për të siguruar 

trajtim të barabartë të  gjithë kreditorëve, të cilët nuk mund të lejohen që t’i 

ushtrojnë interesat e tyre individuale pavarësisht nga kreditorët tjerë brenda 

procedurës së rregull civile. 

  

Kreditorët duhet të parashtrojnë paditë e tyre sipas nenit 35 të Shtojcës së 

Ligjit për AKP-në, tek Autoriteti i Likuidimit të cilët pastaj hartojnë një listë 

përfundimtare të padive në pajtim me prioritetet e kërkesave. 

     

Padia e dorëzuar në Gjykatën Komunale në Malishevë me datë 7 shkurt 

2007,  ishte një padi pronësore dhe paditësi kërkoi vërtetimin e të drejtës së 

pronësisë për ngastrat nr.633 dhe 635 të evidentuara në fletën poseduese 

nr.87 ZK Kijevë. 

 

Pas fillimit të procedurës së likuidimit të NSH-së së paditur, paditësi të njëjtat 

ngastra kadastrale me datë 5 gusht 2013, i ka kërkuar edhe tek Autoriteti i 

Likuidimit në procedurën e likuidimit të kësaj NSH-je.  

 

Tutje Kolegji i Apelit vëren se, Autoriteti i Likuidimit i AKP-së për NSH “NB M” 

në Malishevë(në likuidim) me Vendimin PRZ008-0135 të datës 3 nëntor 

2014, kërkesën e paditësit për vërtetimin e të drejtës së pronësisë për 

ngastrat nr.633 dhe 634, ZK Kijevë, e ka refuzuar si të  pavlefshme. Ndaj 

këtij vendimi me datë 12 dhjetor 2014, paditësi ka parashtruar ankesë në 

DHPGJS dhe kjo ankesë është regjistruar me numrin C-IV-14-7469 e cila 

është lëndë në pritje. Në këtë lëndë janë marrë disa veprime procedurale, 

dhe veprimi i fundit procedural është se ankesa e paditësit i është dërguar 

AKP-së me datë 3 dhjetor 2019 për të dhënë përgjigje në ankesë. 
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Gjyqtari me Kompetenca të deleguara i Kolegjit të Specializuar të DHPGJS-

së, e mbylli lëndën C-III-12-0870, pasi që ka vërejtur se për të njëjtën 

çështje dhe për palët e njëjta, ekziston lënda tjetër në pritje C-IV-14-7469, 

dhe vazhdimi i procedurës në lëndën C-III-12-0870 do të ishte në 

kundërshtim me parimin ne bis in idem dhe mund të shpie në lëshimin e dy 

vendimeve që mund të jenë në kundërshtim njëra me tjetrën për të njëjtën 

padi e cila është gjë e padëshirueshme. Gjyqtari me Kompetenca të 

deleguara i Kolegjit të Specializuar të DHPGJS-së ka konstatuar se e njehë 

qëndrimin e Kolegjit të Apelit për mos pezullimin e lëndëve pronësore edhe 

nëse ka filluar procedura e likuidimit, mirëpo në këtë rast pa dyshim 

procedura e iniciuar më herët nuk ka më asnjë arsyetim, pasi që paditësi nuk 

ka më asnjë interes për vazhdimin e saj, pasi që ai mund ti kërkoj të drejtat 

e pretenduara në procedurën e likuidimit. 

 

Kolegji i Apelit e ka jurisprudencën e tij që lëndët pronësore në parim të mos 

pezullohen në rast se ka filluar procedura e likuidimit ndaj NSH-së, siç është 

edhe ky rast. Mirëpo paditësi në këtë rast krahas padisë që e kishte dorëzuar 

në gjykatë, ai i është drejtuar edhe Autoritetit të Likuidimit dhe atje kishte 

kërkuar të njëjtat ngastra. Paditësi tashmë e ka ankimuar vendimin e cekur 

të Autoritetit të Likuidimit dhe lënda e cekur është në pritje, andaj kësaj 

procedure duhet dhënë prioritet kur NSH-ja është në procedurë të likuidimit. 

Për më tepër Kolegji i Apelit vëren se asnjëra lëndë nuk është në një fazë 

shumë të avansuar procedurale ,që ti jepet prioritet lëndës C-III-12-0870, 

pasi Gjyqtari me Kompetenca të deleguara i Kolegjit të Specializuar të 

DHPGJS-së këtë lëndë e ka mbyllë dhe nuk ka vendim në merita për të 

konsideruar si lëndë në një fazë shumë të avansuar. Prishja e Aktvendimit të 

ankimuar në lëndën C-III-12-0870, nuk ndihmon shumë dhënien më të 

shpejtë të zgjidhjes që e kërkon paditësi mbi meritat e padisë. Paditësi duhet 

ti ndjek procedurat në lëndën tjetër C-IV-14-7469, në të cilën tashmë kanë 

filluar veprimet procedurale dhe duhet të pres zgjidhjen që e jep gjykata në 

këtë lëndë. 
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Andaj kjo gjykatë nga këto arsye nuk ka vendosur të shqyrtojë në merita 

këtë lëndë.   

 

Kolegji i Apelit nuk gjen kurrfarë të metash në Aktvendimin e ankimuar, pasi 

që ankuesi nuk ka paraqitur kurrfarë arsye për t’iu devijuar rregullit  të 

pezullimit të procedurës, sipas nenit 10.2 të Shtojcës së Ligjit të AKP-së. 

 

Andaj në bazë të këtyre arsyeve,  ankesa e paditësit refuzohet si e pabazuar, 

dhe vërtetohet Aktvendimi i ankimuar si i drejtë dhe i bazuar në ligj. 

 

Me sa u tha e në bazë të nenit 9.10 të LDHP-së është vendosur sikurse  në 

dispozitiv të këtij Aktvendimi.   

 

Taksat Gjyqësore 

Ankuesi tashmë e ka paguar taksën gjyqësore për procedurën ankimore me 

datë 19 dhjetor 2016, andaj nuk do të caktohen taksa shtesë. 

 

U vendos nga Kolegji i Apelit  i DHPGJS-së më  14 shkurt  2020. 

 

Ilmi Bajrami, Gjyqtar Kryesues  

____________________                 
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