
1 

 

AC-I-19-0091- A0001 

Në çështjen juridike të,                                                                  

B.S. S.R. dhe V.M. të perfaqesuar nga avokat Viti.     

                                                                                               Paditësit/Ankuesit      

Kundër    

NSH - Viti, e përfaqësuar nga Agjencia Kosovare e Privatizimit(AKP), 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 paditësve të 

paraqitur kundër Aktvendimit të Kolegjit të Specializuar të DHPGJS-së, C-IV-14-7674 të datës 

29 maj 2019, pas seancës vendimmarrëse të mbajtur më 09 gusht 2019, me shumicë votash 

lëshon këtë: 

 

                                                     A K T V E N D I M 

 

1. Ankesa e paditësve është e bazuar. 

2. Ndryshohet Aktvendimi i Kolegjit të Specializuar të DHPGJS-së, C-IV-14-7674 të 

datës 29 maj 2019. 

3. Vendoset masa e përkohshme, ndalohet AKP që të shes, tjetërsoj apo ta ngarkoj me 

ndonjë barrë juridike ngastrën kadastrale nr. 442/1, arë e klasit të pestë në vendin e 

quajtur ‘’Rosulja dobreshka utrina’’, ZK Drobesh- Viti, deri në zgjidhjen 

përfundimtare të padisë kryesore. 

      

 
REPUBLIKA E KOSOVËS 

REPUBLIKA KOSOVA – REPUBLIC OF KOSOVO 

GJYKATA SUPREME E KOSOVËS 

VRHOVNI SUD KOSOVA – SUPREME COURT OF KOSOVO 
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Rrethanat procedurale dhe faktike  

Më 26 dhjetor 2014, paditësit përmes të autorizuarit të tyre, dorëzuan në Dhomën e Posaçme, 

padi për vërtetimin e të drejtës në paluajtshmëri, kundër NSH - Viti në likuidim. I autorizuari i 

paditësve ka pohuar se paditësit këtë të drejtë e kanë fituar në bazë të Aktgjykimit 

C.nr.1250/1996 të datës 04 shtator 1996, të Gjykatës Komunale në Viti, me të cilin ishte 

aprovuar kërkesëpadia e paditësve dhe e paditura NSH në Viti ishte obliguar  që në vend të 

ngastrave kadastrale të marra nga e paditura-palujatshmëria në vendin  e quajtur  ‘’Llaz’’ në 

sipërfaqe prej 1.64,82 dhe parcelën në vendin e quajtur, ‘’Slanishte’’, në sipërfaqe  prej 2.66, 

17, gjithsej 4.30,99 ha, ZK Pozharan, t’ua jap paditësve ngastrën kadastrale nr.442/7, arë e 

klasit të pestë në vendin e quajtur ‘’Rosulja dobreshka utrina’’, në sipërfaqe prej 4.30,99 ha, të 

cilën edhe kërkojnë të bëhet regjistrimi në librat e kadastrit të tokave në Viti. 

 

Më 06 janar 2016, përfaqësuesja e të paditurës AKP-ja, parashtroi mbrojtje në padi, në të cilën 

ka pohuar se i kundërshton të gjitha pretendimet e paditësve të paraqitura në padinë e tyre, 

duke i konsideruar si ta pa bazuara në ligj. Sipas AKP-së paditësit në padi nuk e kanë 

theksuar bazën juridike në të cilën e mbështesin kërkesëpadinë, dhe se paditësit kanë 

parashtruar dëshmi të cilat nuk janë vërtetuar nga organi kompetent, si dhe paditësit  nuk kanë 

provuar se pronat kontestuese evidentohen në emër të NSH-së, dhe se NSH-ja nuk ka 

legjitimitet pasiv në këtë rast.  

 

Më 29 janar 2016, përfaqësuesi i paditësve ka parashtruar përgjigje në mbrojtjen e AKP-së, në 

të  cilën ka pohuar se e kundërshton në tërësi mbrojtjen e të paditurës, sepse paditësit në 

petitumin e kërkesëpadisë në tersi e kanë përshkruar bazën juridike, dhe se ata e kanë fituar 

pronësinë në pronën e cila gjendet në fshatin Dobresh në bazë të Aktgjykimit C.nr.250/1996 të 

datës 04 shtator 1996, i cili është i plotfuqishëm edhe i ekzekutueshëm. Tashmë Gjykata 

Komunale në Viti e kishte lejuar ekzekutimin me Aktvendimin E.nr.149/97 të datës 26 qershor 

1997. Përfaqësuesi i paditësve ka pohuar gjithashtu se është e vërtet se kjo paluajtshmëri në 

vitin 1997 është regjistruar në librat e tokës në Viti dhe se paditësit posedojnë tërë 

dokumentacionin valid ligjor. 

 

Më 25 shkurt 2016, përfaqësuesi i paditësve ka parashtruar propozimi për lëshimin e masës 

së përkohshme, heqja e kësaj sipërfaqe nga privatizimi dhe të ndërpritet çfarëdo veprimi ligjor 

lidhur me këtë paluajtshmëri, pasi paditësit pronësinë e kanë fituar me aktgjykimin e lartcekur, 

të formës së prerë dhe të ekzekutueshëm. 
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Kolegji i Specializuar me Aktvendimin C-IV-14-7674 të datës 10 mars 2013, e ka aprovuar 

kërkesën për masë të përkohshme duke u bazuar në Aktgjykimin e lartcekur C.nr250/96 të 

datës 04 shtator 1996, ku sipas arsyetimit, ekziston titulli i pronësisë dhe se rreziku i 

menjëhershëm është permanent dhe arsyeshmërisht pritet të ndodhë, nëse nuk mbrohet me 

një masë të përkohshme, pasi që NSH-ja ishte ne likuidim dhe mundësia që AKP-ja do ta 

nxjerr ngastrën në privatizim është evidente. 

 

Më 31 mars 2016, AKP-ja parashtroi ankesë kundër këtij aktvendimi për shkak të të gjitha 

arsyeve ankimore dhe propozoi që ankesa të aprovohet si e bazuar, të anulohet aktvendimi i 

atakuar dhe të refuzohet kërkesa për lëshimin e masës së përkohshme si e pa bazuar, ose 

lënda të dërgohet në rigjykim. 

 

Kolegji i Apelit me Aktvendimin AC-I-16-0060 të datës 06 maj 2016 e ka aprovuar ankesën e 

AKP-së si të bazuar, aktvendimin e atakuar e ka anuluar dhe lëndën  e ka kthyer në Kolegjin  

përkatës të Specializuar për rivendosje. Kolegji i Apelit ka arsyetuar se, Kolegji i Specializuar 

nuk ka arrit të përcaktoj pronat që do të jenë subjekt i masës së përkohshme dhe vendimi 

është marrë pa e dorëzuar kërkesën tek ankuesi. Në të vërtetë, lëshimi i vendimit për masë të 

përkohshme pa e dorëzuar fillimisht propozimin te pala e paditur është ligjërisht i mundshëm, 

por në një rast të tillë gjykata duhet të ketë përmendur dhe arsyetuar atë në aktvendim, por në 

këtë rast nuk ka ndonjë arsyetim të këtij lloji në aktvendimin në fjalë. Po ashtu  Kolegji i Apelit 

ka arsyetuar se shkalla e parë lëshoi aktvendimin e ankimuar pa asnjë provë, se ngastrat që i 

nënshtrohen ndalimit të përkohshëm janë regjistruar në emër të NSH-së së paditur. 

 

Më 24 maj 2019, Drejtoria për Kadastër, Pronë dhe Gjeodezi është përgjigjur në urdhrin e 

gjykatës duke pohuar se sipas gjendjes tekstuale dhe grafike që posedojnë në Zyrën 

Komunale Kadastrale në Viti, parcelat me nr.442/7,442/8, 442/9, 442/10, 442/11 dhe 442/12, 

në zonën kadastrale në Dobresh, nuk ekzistojnë si ndarje. 

 

Më 29 maj 2019, Kolegji i Specializuar kishte marrë Aktvendim C-IV.-14-7674, me të cilin 

kërkesa për masë të përkohshme ishte refuzuar si e pa bazuar konform nenit 55.1 të Shtojcës 

së Ligjit nr.04/L033. Në arsyetimin e këtij vendimi thuhej se paditësi i cili kërkon lëshimin e 

masës së përkohshme duhet të dorëzojnë dëshmi të besueshme se ekziston e drejta dhe kjo 

e drejtë mund të dëmtohet në mënyrë të pa riparueshme nëse nuk miratohet masa e 
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përkohshme. Barra e provës është tek paditësit, kështu që ata duhet të ofrojnë dëshmi të 

besueshme se e drejta ekziston dhe se do të shkaktohet dëm i menjëhershëm dhe i 

pariparueshëm nëse nuk aprovohet masa e përkohshme. 

Sipas vlerësimit të gjykatës, paditësit deri më tani nuk ia kanë bërë gjykatës të besueshëm 

faktin se ekziston e drejta e pretenduar. Paditësit nuk kanë arritur ti identifikojnë parcelat 

kadastrale për të cilat kanë kërkuar lëshimin e masës së përkohshme, pasi që parcelat 

kadastrale nr..442/7,442/8,442/9,442/10,442/11 dhe 442/12, për të cilat paditësit kanë kërkuar 

lëshimin  e masës së përkohshme për të cilat pretendohet e drejta e pronësisë, në bazë të 

vendimeve të lartcekura, këto numra të ngastrave nuk ekzistojnë si ndarje, sipas gjendjes 

tekstuale dhe grafike që posedon Zyra Komunale Kadastrale në Viti. Në pamundësi të 

identifikimit të parcelave kadastrale nga ana e paditësve, e të cilat do ti përgjigjeshin gjendjes 

faktike në terren dhe gjendjes tekstuale pranë zyrës kadastrale dhe pasi që gjykata nuk ka 

arritur të përcaktojë pronat që do të jenë objekt i masës së përkohshme edhe pas përgjigjes së 

zyrës kadastrale, gjykata vjen në përfundim se nuk mund ta aprovojë kërkesën për masë të 

përkohshme.  

Përderisa paditësit nuk kanë ofruar dëshmi të besueshme se ekziston rreziku për dëm të 

menjëhershëm, gjykata vlerëson se edhe kushti për dëm të pa riparueshëm nuk është 

plotësuar ashtu siç kërkohet me dispozita ligjore. 

Kërkesa për masë të përkohshme e parashtruar nga paditësit ka të bëjë me heqjen e 

sipërfaqeve të lartëcekura nga procesi i privatizimit edhe pse nuk janë plotësuar kriteret e 

përcaktuara në nenin 55.1 të Shtojcës së Ligjit të Dhomës së Posaçme. Për këtë arsye kjo 

kërkesë refuzohet si e pabazuar. 

 

Më 17 qershor 2019, ankuesit parashtruan ankesë kundër këtij aktvendimi, duke e konsideruar 

këtë vendim si të njëanshëm dhe kontradiktor. Ata pohojnë se ata i kanë dorëzuar gjykatës 

prova të mjaftueshme materiale edhe atë për parcelën në vendin e quajtur ‘’Sllanishta’’, e tëra 

në sipërfaqe prej 4.30,99, me arsyetimin se kjo paluajtshmëri u është marrë paditësve në bazë 

të Aktvendimit të rrethit të Moravës se Epërme nr. 7296 prej dt.01 gusht 1953, për interesa 

shoqërore, kurse të njëjtit me Aktgjykim të Gjykatës Komunale në Viti e kanë fituar 

kompensimin në ngastrën kadastrale nr.442/7 arë e klasit të 5 në vendin e quajtur ‘’Rosulja 

Drobeshka utrina’’ në sipërfaqe prej 4.30.99 ha për te cilën paluajtshmëri pas Aktgjykimit të 

plotfuqishëm kanë kërkuar që të bëhet regjistrimi në librat kadastrit të tokave në Viti. 
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Më  4 korrik 2019, përfaqësuesi i paditësve/ankuesve e dorëzon një parshtresë me të cilën si 

paditës në këtë lëndë shtohet edhe M.Z. nga Vitisë. 

 

Me 10 korrik 2019, AKP i kundërshton të gjitha pretendimet e ankuesve të paraqitur në 

ankesën e tyre, duke i konsideruar si të pa bazuara në ligj, sepse sipas AKP-së, 

paditësit/ankuesit as me ankesën e paraqitur kundër Aktvendimit C-IV-7674, nuk kanë arritur 

të paraqesin ndonjë bazë juridike të besueshme, as të konstatojnë një gjendje tjetër faktike 

prej asaj siç e ka vërtetuar Dhoma e Posaçme me aktvendimin e kundërshtuar. AKP e 

mbështet në tërësi aktvendimin e ankimuar të Kolegjit të Specializuar të DHPGJS-së, duke e 

konsideruar si të drejtë dhe të ligjshëm. 

 

Më 17 korrik 2019 Kolegji i Apelit ka kërkuar nga Drejtoria për Kadastër, Pronë dhe Gjeodezi 

në Viti që të dërgoj historiatin e kësaj prone dhe të dëshmoj se në emër të kujt është kjo 

ngastër. Kjo Drejtori në përgjigjen e saj ka dëshmuar se prona me nr. 442/7 mund të jetë sipas 

shënimeve të vjetra, të cilat shënime nuk i posedon kjo drejtori, për shkak se të dhënat janë 

marrë nga pushteti serb. Megjithatë, në të njëjtin potez ekzistojnë prona të paluajtshme në 

emër të NSH-së me nr. 442/1 dhe 448/1. Nga shënimet që ka kjo drejtori, është e qartë se të 

njëjtat prona kanë qenë të regjistruara në regjistrat e ndërrimeve, por regjistrat si të tillë ishin 

marrë nga pushteti serb. Kjo drejtori e ka bashkangjitur edhe certifikatat e pronësisë për të 

dyja ngastrat që janë në emër të NSH-së, por edhe një ortofoto të këtyre parcelave.  

 

Arsyetimi ligjor:  

 

Ankesa është e bazuar.  

Në bazë të nenit 69, pika 1 të Ligjit nr. 06/L-096 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.  

 

Kolegji i Specializuar e kishte refuzuar kërkesën e paditësve për masë të përkohshme me 

arsyetimin se paditësit nuk kanë dorëzuar dëshmi të besueshme se ekziston e drejta dhe kjo e 

drejtë mund të dëmtohet në mënyrë të pa riparueshme nëse nuk miratohet masa e 

përkohshme, sepse barra e provës është tek paditësit, kështu që ata duhet të ofrojnë dëshmi 

të besueshme se e drejta ekziston dhe se do të shkaktohet dëm i menjëhershëm dhe i 

pariparueshëm nëse nuk aprovohet masa e përkohshme. Sipas vlerësimit të gjykatës, 
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paditësit deri më tani nuk ia kanë bërë gjykatës të besueshëm faktin se ekziston e drejta e 

pretenduar, sepse nuk kanë arritur t’i identifikojnë parcelat kadastrale për të cilat kanë kërkuar 

lëshimin e masës së përkohshme, pasi që parcelat kadastrale 

nr..442/7,442/8,442/9,442/10,442/11 dhe 442/12, për të cilat paditësit kanë kërkuar lëshimin  e 

masës së përkohshme, këto numra të ngastrave nuk ekzistojnë si ndarje, sipas gjendjes 

tekstuale dhe grafike që posedon Zyra Komunale Kadastrale në Viti.  

 

Paditësit/ankuesit pohojnë se ata i kanë dorëzuar gjykatës prova të mjaftueshme materiale 

edhe atë për parcelën kontestuese. Të njëjtën pronë, me Aktgjykim të Gjykatës Komunale në 

Viti C.nr. 250/96 të datës 04 shtator 1996 e kanë fituar si kompensim(ngastrs kadastrale 

nr.442/7 arë e klasit të 5 në vendin e quajtur ‘’Rosulja Drobeshka utrina’’ në sipërfaqe prej 

4.30.99 ha). 

 

Kolegji i Apelit i shqyrtoi pretendimet ankimore të paditësve, aktvendimin e ankimuar dhe të 

gjitha provat në shkresat e lëndës dhe erdhi në përfundim se ankesa është e bayuar. Kolegji i 

Apelit gjeti se vërtetë paditësit kishin ofruar dëshmi të bollshme në këtë fazë të procedurës për 

të dëshmuar probabilitetin e ekzistimit të të drejtës së pretenduar, pasi që kanë sjellë 

Aktgjykimin e formës së prerë të Gjykatës Komunale të Vitisë c. nr. 250/96 të datës 04 shtator 

1996 me të cilin paditësve u ishte njohur e drejta në sipërfaqe prej 4.30,91 ha, pjesë e 

ngastrës kadastrale nr.442/7.  

Kolegji i Apelit konstaton se arsyetimi i Kolegjit të Specializuar se, paditësit nuk kanë arritur t’i 

identifikojnë parcelat kadastrale për të cilat kanë kërkuar lëshimin e masës së përkohshme, 

pasi që parcelat kadastrale nr..442/7,442/8,442/9,442/10,442/11 dhe 442/12, për të cilat 

paditësit kanë kërkuar lëshimin  e masës së përkohshme, nuk ekzistojnë si ndarje, sipas 

gjendjes tekstuale dhe grafike që posedon Zyra Komunale Kadastrale në Viti, nuk është i  

saktë. Me masë të përkohshme paditësit kanë kërkuar ndalilimin e shitjes së ngastrës 

kadastrale nr. 442/7 në sipërfaqe prej 4.30,99 ha, ZK Drobesh. Në shkresat e lëndës ekziston 

një fletë poseduese nga viti 1997, në të cilën duket qartë se ekziston edhe ngastra kadastrale 

442/7 pjesë të të cilës e pretendojnë paditësit. Në këtë fletë poseduese janë të shënuara edhe 

ngastrat tjera, për të cilat Drejtoria për Gjeodezi në Viti, thekson se, ”këto ngastra nuk 

ekzistojnë si ndarje, sipas gjendjes tekstuale dhe grafike”. Kjo deklaratë e Zyrës Komunale 

Kadastrale në Viti është cituar pjesërisht nga Kolegji i Specializuar, andaj edhe gjendja faktike 

nuk është pasqyruar drejtë dhe qartë. Nga përgjigja e Drejtorisë për Kadastër, Pronë dhe 

Gjeodezi të Vitisë, në paragrafin e tretë thuhet: Në bazë të gjendjes tekstuale dhe grafike që 
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posedon kjo zyrë për parcelat për të cilat është kërkuar historiati, parcelat kadastrale nr..442/7, 

442/8,442/9, 442/10, 442/11 dhe 442/12, në zonën industriale Drobesh, këto numra nuk 

ekzistojnë si ndarje, por në emër të D.S. me të cilën AKP menaxhon, ekzistojnë po në të 

njëjtin vend ku pala pretendon, edhe shumë sipërfaqe toke të regjistruara në parcelat tjera.   

Për ta vërtetuar sa më mirë gjendjen faktike lidhur me këto prona, Kolegji i Apelit edhe një 

herë ka kërkuar nga Drejtoria për Kadastër, Pronë dhe Gjeodezi në Viti që të dërgoj historiatin 

e kësaj prone dhe të dëshmoj se në emër të kujt është kjo ngastër. Kjo Drejtori në përgjigjen e 

saj ka dëshmuar se prona me nr. 442/7 mund të jetë sipas shënimeve të vjetra, të cilat 

shënime nuk i posedon kjo drejtori, për shkak se të dhënat janë marrë nga pushteti serb. 

Megjithatë, në të njëjtin potez ekzistojnë prona të paluajtshme në emër të NSH-së me nr. 

442/1 dhe 448/1. Kjo drejtori e ka dëshmuar se të dyja ngastrat janë në të njëjtin potez në 

emër të NSH-së. Pra, është e qartë se kjo pronë e pretenduar nga paditësit në sipërfaqen e 

përcaktuar dhe të përkufizuar me kërkesëpadi, mund të jetë një numër i vjetër, e që është 

pjesë e ngastrës nr. 442/1 dhe 448/1, andaj masa e përkohshme duhet të përkufizohet në 

ngastrën kadastrale nr. 442/1, sepse nuk duhet lejuar që të shitet prona, të cilën paditësi e ka 

fituar tashmë, e që në mungesë të identifikimit jo të duhur mund ta humb të njëjtën. 

 

Për këto arsye ankesa e paditësve aprovohet si e bazuar, ndryshohet aktvendimi i ankimuar, 

lëshohet masa e përkohshme, ndalohet AKP që të shes, tjetërsoj apo ta ngarkoj me ndonjë 

barrë juridike ngastrën kadastrale nr. 442/1,në vendin e quajtur ‘’Rosulja dobreshka utrina’’, 

ZK Drobesh- Viti, deri në zgjidhjen përfundimtare të padisë kryesore. 

Paditësi këtë pronë e ka fituar fillimisht në bazë të kontratës së ndërrimit, e më pas kjo e drejtë 

është konfirmuar edhe në bazë të një Aktgjykimi të formës së prerë C.nr.250/1996 të datës 24 

shkurt 1997, i lëshuar nga Gjykata Komunale e Vitisë. Pasi që ngastra nr. 442/7 mund të jetë 

numër i vjetër, por nuk ka shënime të qarta në Drejtorinë Komunale për Pronë dhe Gjeodezi të 

Vitisë për shkaqe të njohura botërisht, Kolegji i Apelit e cakton masën e përkohshme për 

ngastrën nr. 442/1, që gjendet në të njëjtin potez, në të njëjtin vend dhe në emër të të njëjtës 

NSH.  

Kolegji i Apelit konsideron se paditësit e kanë provuar me prova konkrete materiale se ngastra 

e cila i është dhënë me aktgjykim të formës së prerë, mr.442/7 ka ekzistuar. Kjo mund të 

shihet n Fletën Poseduese që gjendet në shkresat e lëndës, ndërsa është në përgjegjësinë e 

kadastrit që të dëshmoj se ku gjendet kjo pronë, për të cilën nuk ka përgjigje të qartë deri më 

tani. 
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Ky Aktvendim ka të bëjë vetëm me masën e përkohshme dhe në asnjë mënyrë nuk prejudikon 

zgjidhjen përfundimtare të padisë kryesore. 

 

Nga sa u tha më sipër, konform nrnit 9.10 të Ligjit të DHPGJSK-së, është vendosur si në 

dispozitiv të këtij aktvendimi. 

 

Taksa gjyqësore 

 

Meqenëse tashmë ankuesit kanë paguar taksën gjyqësore në shumën prej 100 eurosh, ata 

nuk ngarkohen me taksa shtesë. 

 

U vendos nga Kolegji i Apelit i DHPGJS-së më 09 gusht 2019. 

 

 

Gjyqtar kryesues                _______________ 

 

             

 

 

 

 

           

 

 

 

  URDHËR PËR  ZYRËN E REGJISTRIMIT: 
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Ju lutem dërgojeni këtë Aktvendim si dhe përkthimin e tij në gjuhën serbe tek: 

 Palët 

 Kolegjin e Specializuar i DHPGJS-së në lëndën C-IV-14-7674 

 

Mr.sc. Sahit Sylejmani,  Gjyqtar Kryesues          ____________________ 

 

 

 

 


