
1 

 

AC-I-19-0082-A0001 

Në çështjen juridike të, 

NT Kompani private në Gjakovë perfaqsuar nga avokati  

Paditësi/Ankuesi 

kundër                                                                                           

Agjencisë Kosovare të Privatizimit(AKP)- Autorietit të Likudimit - NSH  rr. “Agim 

Ramadani” nr.23, Prishtinë. 

                                                                                                E paditura 
  

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 sipas ankesës së paditësit të 

paraqitur kundër Aktvendimit të Kolegjit të Specializuar të DHPGJS-së, C-III-17-0188 të datës 

22 maj 2019, pas seancës vendimmarrëse të mbajtur më 09 gusht 2019, lëshon këtë: 

 

A K T V E N D I M 

 

1. Ankesa e paditësit e datës  13 qershor 2019 kundër Aktvendimit të Kolegjit të 

Specializuar të DHPGJS-së, C-III-17-0188 të datës 22 maj 2019, konsiderohet e 

tërhequr.  

2. Asnjëra palë nuk ka të drejtë në rimbursimin e shpenzimeve procedurale.  

 

 

 

Rrethanat procedurale dhe faktike  

      

 
REPUBLIKA E KOSOVËS 

REPUBLIKA KOSOVA – REPUBLIC OF KOSOVO 

GJYKATA SUPREME E KOSOVËS 

VRHOVNI SUD KOSOVA – SUPREME COURT OF KOSOVO 
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Më 29 gusht 2017, paditësi kishte dorëzuar një padi në Dhomën e Posaçme të Gjykatës 

Supreme, i cili kërkonte njohjen e të drejtës së pronësisë për lokalin afarist në sipërfaqe prej 

215,50 m2, i cili gjendet në Prishtinë në Rr. “Luan Haradinaj”. 

Së bashku me padinë paditësi kishte parashtruar edhe kërkesën për lëshimin e masës së 

përkohshme, duke kërkuar që të ndalohet e paditura të shes pronën kontestuese gjerë në 

marrjen e vendimit përfundimtar. Paditësi thekson se ka kuptuar se e paditura e ka publikuar 

shpalljen për shitjen në likuidim -35. Paditësi e ka bashkangjitur si provë shpalljen për shitjen 

në likuidim-35, si dhe të dhënat për abstenim. 

Të drejtën për pronën kontestuese paditësi e mbështet në Kontratën për Shitblerjen, e lidhur 

ndërmjet tij dhe shitëses në Vranjë, të vërtetuar në Gjykatën Komunale në Vranjë- Serbi, me 

nr.V.nr.2589/07, më 27 mars 2007. 

Paditësi i ishte drejtuar kadastrit për ta regjistruar pronën në emër të tij, por nga Drejtoria për 

Gjeodezi dhe Kadastër në Prishtinë, i është kërkuar pëlqimi nga e paditura-AKP. 

Paditësi  me padi ka bashkangjitur edhe këto prova: 

- Kopjen e kontratës së shitblerjes nr.218/2 e datës 3 mars 1997, të lidhur në ndërmjet 

shitësit Prishtinë dhe blerësit Vranjë. 

- Kopjen e kontratës se shitblerjes Ov.nr 2589/07 të datës 27 mars 2007 të lidhur mes 

Paditësit dhe ‘Vranjë. 

- Vërtetimin për pagesën e datës 23 mars 2007 të lëshuar nga për regjistrim të pronës 

ne emër të blerësit NT Gjakovë. 

 

Me datë 22 maj 2019, Kolegji i Specializuar i DHPGJS-së me Aktvendimin C-III-17-0188, me 

të cilën refuzohet si e pa bazuar kërkesa e paditësit  për lëshimin e masës së përkohshme. Në 

arsyetimi ligjor të këtij aktvendimi thuhet se paditësit nuk kanë ofruar dëshmi të besueshme, 

që do të arsyetonte lëshimin e masës së përkohshme, dhe se paditësi nuk ka parashtruar 

asnjë dëshmi mbi ekzistimin e rrezikut të dëmit të menjëhershëm dhe të pariparueshëm, në 

qoftë se masa e përkohshme nuk do të lëshohej. Andaj, kërkesa për lëshimin e masës së 

përkohshme nuk i plotëson kriteret ligjore ashtu siç parashihen sipas nenit 55,1 të Shtojcës.  

 

Më 13 qershor 2019, paditësi e dorëzoi një ankesë kundër këtij aktvendimi për shkak të të 

gjitha arsyeve ankimore. Sipas ankuesit, aktvendimi i atakuar nuk përmban arsye të duhura që 

duhet të ketë një vendim gjyqësor, dhe ky aktvendim përmban shkelje të rënda të dispozitave  

të procedurës kontestimore nga neni 182,1 pika n) i LPK-së. Paditësi konsideron se arsyet e 

dhëna në arsyetimin e Aktvendimit të atakuar me këtë ankesë janë të paqarta dhe 

kontradiktore, përkatësisht për faktet vendimtare ekzistojnë kontradikta midis asaj që në arsyet 
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e aktvendimit dhe përmbajtjes së dokumenteve, kështu që ky aktvendim është i pa 

qëndrueshëm, andaj si i tillë ai duhet të prishet dhe të kthehet në ri procedurë dhe rivendosje.  

Paditësi pretendon se gjykata e ka nxjerrë Aktvendimin e atakuar duke u bazuar në mbrojtjen 

e të paditurës, e cila pasi që ka kryer veprimet e saja, ka dhënë përgjigje ku ka theksuar se 

kontratat për shitblerjen e lokalit afarist, të lidhura mes “Vranje dhe SH.P.K që ishte vërtetuar 

në Gjykatën Komunale në Prishtinë nën Vr.nr.500/97 të datës 16 tetor 1997, nuk gjendet në 

arkivin e të paditurës. Sipas saj ajo paluajtshmëri nuk është shitur kurrë nga SH.p.k tek. Ky 

pretendim është deklarativ dhe jo i qëndrueshëm dhe jo korrekt për faktin se ajo kontratë 

është bashkangjitur shkresave të lëndës nga paditësi dhe se AKP dhe vetë Gjykata kanë 

njohur atë fakt, se ajo kontratë është ligjore dhe se ekziston një e tillë. 

Paditësi konsideron se janë plotësuar të gjitha kushtet ligjore për caktimin e masës së 

përkohshme dhe se në shkresat e lëndës gjenden prova të besueshme se do të ketë dëme të 

menjëhershme dhe të pariparueshme për palën paditëse, nëse nuk miratohet një masë e 

përkohshme. Paditësi i propozon Kolegjit të Apelit që masa e përkohshme të aprovohet. 

 

Në përgjigjen e saj të datës 12 korrik 2019 AKP i kundërshton të gjitha pretendimet ankimore 

të paditësit si të pabazuara, sepse as me ankesë paditësi nuk ka ofruar ndonjë argument, 

provë materiale apo bazë tjetër juridike me të cilat do të dëshmohej e kundërta nga ajo që 

është vendosur me aktvendimin e ankimuar. AKP propozpn që ankesa të refuzohet si e 

pabazuar dhe të vërtetohet aktvendimi i ankimuar si i drejtë dhe i bazuar në ligj. 

 

Më 14 qershor 2019, Zyra e Regjistrit e DHPGJSK-së i’a ka dërguar paditësit vërejtjen për 

pagesën e taksës gjyqësore, por ai nuk e ka paguar taksën. 

 

Arsyetimi ligjor:  

 

Ankesa konsiderohet e tërhequr. 

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 (LDHPGJSK), Kolegji i 

Apelit vendosi të mos mbajë pjesën gojore të procedurës. 

 

Sipas nenit 253.4 të Ligjit të Procedurës Kontestimore (LPK): “Paditësi ka për detyrë që padisë 

t’ia bashkëngjis vërtetimin mbi taksën gjyqësore të paguar”. Neni 253.5 thotë: ”Në qoftë se 

paditësi nuk e paguan taksën gjyqësore të përcaktuar për padinë as pas vërejtjes së dërguar 
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nga gjykata, edhe pse nuk ekzistojnë konditat për lirim nga detyrimi i pagimit të taksës 

gjyqësore, do të konsiderohet se padia është tërhequr”. 

Në bazë të nenit 3.1 të Udhëzimit Administrativ nr. 01/2017 të Këshillit Gjyqësor të Kosovës 

(KGJK), përcaktimi i taksës gjyqësore për t’u paguar në kohën kur është paraqitur kërkesa, 

është i bazuar në vlerën e kontestit, respektivisht në natyrën e kërkesës.     

Neni 2.4 i Udhëzimit Administrativ e përcakton se shprehja ‘kërkesë” përdoret për padi, 

kundërpadi, ankesë, kundërshtim, kërkesë, revizion, propozim për ekzekutim.     

Ky udhëzim Administrativ, i aplikueshëm prej datës 01 maj  2017 për unifikimin e taksave 

gjyqësore të DHPGJS-së, përcakton se ankuesi duhet të paguajë shumën fikse prej 20 euro 

kur e parashtron e ankesën.  

 

Pasi që ankuesi nuk e ka paguar taksën gjyqësore siç është kërkuar nga ai, përmes njoftimit 

(vërejtjes) së datës 14 qershor 2019, e cila iu është dorëzuar përfaqësuesit të ankuesit më 19 

qershor 2019, dhe ai nuk ka parashtruar kërkesë për t’u liruar nga pagesa e taksës gjyqësore, 

Kolegji i Apelit konsideron se ankesa është e tërhequr.  

 

Sipas nenit 12 të Ligjit për DHPGJS-në, pala e pasuksesshme duhet të paguajë shpenzimet 

procedurale përfshirë taksat gjyqësore të palës tjetër. Ankuesi është pala e pasuksesshme në 

këtë lëndë, prandaj shpenzimet për procedurat gjyqësore janë barrë e tij.  

 

Nga ajo që u tha më sipër, në bazë të nenit 9.10 të LDHPGJSK-së u vendos si në dispozitiv të 

këtij aktvendimi.  

 

Vendosur nga Kolegji i Apelit i DHPGJS-së, më 09 gusht 2019. 

 

Ilmi Bajrami, gjyqtar kryesues  ____________________ 
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            URDHËR PËR  ZYRËN E REGJISTRIMIT: 

 

Ju lutem dërgojeni këtë aktvendim tek: 

 Palët 

 Kolegjin e Specializuar i DHPGJS-së në lëndën C-III-17-0188 

 

Ilmi Bajrami,  Gjyqtar Kryesues          ____________________ 

 

 

 

 


