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AC-I.-19-0096-A0001 

Në çështjen juridike të:  

VR..J. nga Beogradi - i përfaqësuar nga avokati Gjilani 

                                                                                                                       Paditësi/ ankuesi 

Kundër  

NBIQ 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 lidhur me ankesën e paditësit 

të parashtruar kundër Aktvendimit të Kolegjit të Specializuar të DHPGJS-së C-III-18-0141, të 

datës 13 qershor 2019, pas seancës vendimmarrëse të mbajtur më 09 gusht 2019, lëshon 

këtë: 

 

A K T V E N D I M 

 

1. Ankesa e AKP-së refuzohet si e pabazuar. 

2. Vërtetohet Aktvendimi i Kolegjit të Specializuar të DHPGJS-së C-III-18-141,  i 

datës 13 qershor 2019. 

3. Nuk caktohen taksa gjyqësore për këtë procedurë ankimore. 

 

Rrethanat faktike dhe procedurale: 

      

 
REPUBLIKA E KOSOVËS 

REPUBLIKA KOSOVA – REPUBLIC OF KOSOVO 

GJYKATA SUPREME E KOSOVËS 

VRHOVNI SUD KOSOVA – SUPREME COURT OF KOSOVO 
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Më 7 shtator 2018, paditësi përmes përfaqësuesit me prokurë parashtroi padi në Dhomën e 

Posaçme, duke kërkuar edhe lëshimin e masës së përkohshme. Paditësi kërkoi vërtetimin e të 

drejtës së pronësisë për ngastrat kadastrale nr.955, në sipërfaqe prej 3,67,83 m2 dhe nr.1298 

në sipërfaqe prej 1,15,62 m2, në vendin e quajtur ‘’Beli Dub’’, Zona Kadastrale Gushicë. Po 

ashtu paditësi kërkoi që të obligohet Zyra Komunale Kadastrale në Prishtinë, që pronën 

kontestuese ta regjistroj në emër të paditësit . 

Paditësi të drejtën e tij kontestuese e bazon në Aktgjykimin  e Gjykatës se Qarkut në Gjilan 

P.br.345/88 të datës 25 janar 1989, Aktvendimin e Gjykatës e Gjykatës Supreme të Kosovës 

me nr. Gz.1105/1989 të datës 5 dhjetor 1990, Aktgjykimin e Gjykatës Komunale në Viti 

P.br.155/90 të datës 5 dhjetor 1994  si dhe Aktvendimin për Ekzekutim të lëshuar nga Gjykata 

Komunale në Viti i.nr.245/2007 të datës 11 janar 2008 . 

Paditësi propozoi që të lëshohet masa e përkohshme me të cilën do të ndalohej privatizimi, 

dhënia me qira apo ngarkimi me ndonjë barrë reale e pronës kontestuese. 

Paditësi i kishte bashkangjitur këto prova: Kopjen e aktvendimit për Ekzekutim të lëshuar nga 

ana e Gjykatës Komunale ne Viti I.br.245/2007 te datës me te cilën është lejuar ekzekutimi i 

Aktgjykimit të plotfuqishëm i Gjykatës Komunale në Viti C.br.155/90 të datës 25 dhjetor 1994, 

me të cilën është obliguar Zyra Kadastrale në Viti që ta bëjë regjistrimin e pronës kontestuese 

në emër ë paditësit. Kopjen e kërkesës drejtuar Zyrës së Kadastrit në Viti për ekzekutimin  e 

Aktgjykimit të plotfuqishëm të Gjykatës Komunale Viti të behët regjistrimi i pronës në emër të 

paditësit. Kopjen e Aktvendimit për trashëgimi KOU 3366/2016 ref.br766/2016 të përpiluar nga 

noteri NP. Me Aktvendimin e lartë përmendur i vetmi trashëgimtarë është shpallur  paditësi 

V.J. Kopjen e vendimit të datës 11 mars 2008 të lëshuar nga Komuna e Vitisë. Kopjen e 

Vendimit të datës 28 dhjetor 2011 për shfuqizimin e Vendimit 01/013/838 për pezullimin e 

përkohshëm të regjistrimit në regjistrat kadastrale të lëshuar nga Komuna e Vitisë. 

 

Më 8 tetor 2018,  AKP parashtroi mbrojtje në padi me të cilën e kundërshtoi padinë e paditësit 

dhe propozoi që e njëjta të hedhet poshtë si e pa pranueshme ose të refuzohet si e pa bazuar. 

AKP parashtroi përgjigje edhe ndaj kërkesës për masën e përkohshme, duke e kundërshtuar 

në tërësi këtë propozim me arsyetimin se kjo kërkesë nuk i plotëson kriteret e nenit 55,1 të 

Shtojcës së Ligjit nr. 07/L-033 për Dhomën e Posaçme. 

 

Më 24 maj 2019 Kolegji i Specializuar kishte kërkuar nga Zyra Kadastrale në Viti që të 

parashtroj certifikatën pronësore të pronës kontestuese si dhe historikun e saj. Kjo zyrë ia 
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dorëzoi gjykatës historikun dhe të dhënat e pronës kontestuese. Nga certifikata e prezantuar 

shihet se kjo pronë evidentohet në emër të paditurës, NBQ  -  Viti.  

 

Më 20 qershor 2016, Gjykata Themelore në Prishtinë-Departamenti Administrativ, me 

Aktgjykimin nr.478/2009, e kishte anuluar Aktvendimin e Agjencisë Kadastrale të Kosovës dhe 

lëndën e kishte dërguar në rishqyrtim. Drejtoria për Gjeodezi e Kadastre e Komunës së Vitisë 

me Vendimin e saj nr.387/2017 të datës 10 nëntor 2017 ia kishte njohur të drejtën e pronësisë 

paditësit, por prapë ky vendim ishte prishur nga Agjencia Kadastrale e Kosovës. 

 

Më 13 qershor 2019, Kolegji  i Specializuar kishte marre Aktvendim me të cilin ishte aprovuar 

si e bazuar kërkesa për lëshimin e masës së përkohshme dhe e kishte obliguar të paditurën 

që të mos ndërmarr asnjë veprim lidhur me ngastrat kadastrale nr.955 në sipërfaqe 3.67.83 

m2 dhe nr. 1298 në sipërfaqe prej 1.15.62m2 në vendin e quajtur ’’Beli Dub’’- Zona Kadastrale 

Gushicë, duke përfshirë privatizimin apo tjetërsimin dhe ngarkimin me barrë reale, apo 

hipotekë gjerë në vendimin përfundimtar të. Në arsyetimin ligjor te këtij Aktvendimi thuhet se 

për të përcaktuar kushte paraprake rreth miratimit të masës së përkohshme, Kolegji i 

Specializuar i është referuar Vendimit të Kolegjit të Apelit të DHPGJS ASC-10-0081, të datës 

1 dhjetor 2010. Kolegji i Apelit konsideron se në mënyre që të miratohet masa e përkohshme, 

mjafton që paditësi të dëshmoj në kuptim të probatio semiplena një mundësi të lartë se padia 

e tij është e bazuar, përkatësisht se e drejta e pretenduar ekziston. Për ta vërtetuar këtë 

gjendje të mundësisë së lartë mjafton për shembull referimi tek dokumentet, origjinaliteti i tyre i 

parashikuar në këtë fazë të procedurës lidhur me të drejtën e pretenduar. Gjykata konstaton 

se parakushti mbi provat e besueshme është plotësuar, pasi që ekziston aktvendimi për 

ekzekutim i aktgjykimit të plotfuqishëm dhe kërkesat e parashtruara në Zyrën e Kadastrit. 

Kolegji i Specializuar konsideron se ekziston mundësia dëmit të menjëhershëm pasi që në çdo 

kohë, AKP mund të inicioj aktivitetet e privatizimit, andaj kjo kërkesë i plotëson kriteret e nenit 

55,1 të Shtojcës, në vështrim të shkaktimit të dëmeve të menjëhershëm. Bazuar në këto 

argumente kërkesa për masën e përkohshme është e bazuar dhe e paditura urdhërohet që 

mos të ndërmarrin asnjë veprim duke përfshirë tjetërsimin dhe ngarkimin me barrë reale 

pronën kontestuese, gjerë në vendimin përfundimtar të DHPGJS.  

 

Më 26 qershor 2019, e paditura kishte parashtruar ankesë kundër këtij aktvendim për shkak të 

të gjitha arsyeve ankimore. E paditura thekson se Kolegji i Specializuar ka bërë shkelje 

procedurale të nenit 182 pika I të LPK-se, sepse nëse është vendosur për kërkesën për të 
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cilën vazhdon procedura, apo për të cilën më parë është nxjerrë aktgjykimi i formës së prerë, 

atëherë kemi të bëjmë me res judicata. Gjithashtu, e paditura konsideron se në qoftë se 

Aktgjykimi C.nr.155/90 të datës 05 dhjetor 1994 është i formës së prerë, dhe është i 

plotfuqishëm (të cilin duhet të dëshmoj me origjinalin e Aktgjykimit), andaj si pasojë e kësaj 

kemi të bëjmë më çështje ‘të gjykuar dhe për një çështje të gjykuar nuk mund të zhvillohet 

kontest tjetër. AKP konsideron se në këtë rast Dhoma e Posaçme nuk është kompetente për 

ekzekutimin e vendimeve gjyqësore. Mbi këtë bazë Dhoma e Posaçme ka shprehë qëndrimin 

e vet në lëndën AC-I-13-0179-A0001, dhe po ashtu edhe nuk mund të bëjë validitetin e një 

vendimit të formës së prerë, andaj kjo kërkesë duhet të hedhet si e papranueshme. E paditura 

konsideron se Dhoma e Posaçme me aplikimin e dispozitës 55,1 të Shtojcës së Ligjit Nr,04/L-

033, në mënyrë të gabuar ka aplikuar të drejtën materiale me rastin e marrjes së vendimit për 

vendosjen e masës siguruese, e që ka të bëjë edhe me nenin 184 të LPK-së . 

AKP propozon që të aprovohet ankesa si e bazuar, të ndryshohet aktvendimi i ankimuar, dhe 

të refuzohet në tërësi si e pa bazuar kërkesa e paditësit për lëshimin e masës së përkohshme, 

ose të anulohet ky aktvendim dhe çështja kthehet në rigjykim.  

Më 29 korrik 2019 Kolegji i Apelit e ka dërguar ankesën e AKP-së tek paditësi për përgjigje. 

Paditësi i kundërshton të gjitha pretendimet ankimore të AKP-së dhe propozon që si e tillë të 

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

Arsyetimi ligjor 

Ankesa është e pabazuar. 

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 pasi që shqyrtoi pretendimet ankimore, aktvendimin e ankimuar dhe provat në  

shkresat e lendes erdhi në përfundim se ankesa e të paditurës është e  pa bazuar. 

 
Ankuesja pretendon se Kolegji i Specializuar ka bërë shkelje procedurale të nenit 182 pika I të 

LPK-se, sepse është vendosur për kërkesën për të cilën vazhdon procedura, apo për të cilën 

më parë është nxjerrë aktgjykimi i formës së prerë. Në rastin konkret kemi të bëjmë me res 

judicata. E paditura konsideron se në qoftë se Aktgjykimi C.nr.155/90 i datës 05 dhjetor 1994 

është i formës së prerë, dhe është i plotfuqishëm (të cilin duhet të dëshmoj me origjinalin e 
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Aktgjykimit), si pasojë e kësaj kemi të bëjmë më çështje të gjykuar dhe për një çështje të 

gjykuar nuk mund të zhvillohet kontest tjetër. Sipas AKP-së, në këtë rast Dhoma e Posaçme 

nuk është kompetente për ekzekutimin e vendimeve gjyqësore. AKP i referohet edhe një 

vendimi ku Dhoma e Posaçme ka shprehë qëndrimin e vet. 

Kolegji i Apelit nuk i mbështet pretendimet ankimore të paditurës, pasi që duke u bazuar në 

provat e parashtruara në shkresat e lëndës, dëshmohet mjaftueshëm se prona kontestuese ka 

gjasa ti takon paraardhësit të paditësit, andaj parakushti mbi provat e besueshme është 

plotësuar dhe pasi që në çdo kohe AKP mund të inicioj aktivitetin e privatizimit, lëshimi i 

masës së përkohshme është i domosdoshëm. 

 

Për këto arsye refuzohet ankesa e AKP-së si e pabazuar dhe rrjedhimisht vërtetohet 

aktvendimi i ankimuar i Kolegjit të Specializuar si i drejtë dhe i bazuar në ligj. 

 

Taksa gjyqësore: 

Pasi që tashmë AKP ka paguar taksën gjyqësore prej 100 eurosh, ajo nuk ngarkohet me taksa 

shtesë. 

 

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 

 

 

Kërkojmë nga ju të dërgoni këtë aktvendim (përfshirë përkthimin e tij në gjuhën serbe) tek: 

 

- Palët 

- Kolegji i Specializuar i DHPGJS-së në lëndën me numër C-III-18-0141. 

 

 

 

Ilmi Bajrami, gjyqtar kryesues ________________                              

      

 

 

 


