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AC-I.-19-0107-A0001 

Në cështjen juridike të: 

H.Q. dhe A.G. Prishtinë. 

                                                                                                                       Paditësit 

Kundër  

Agjencisë Kosovare të Privatizimit(AKP), Rruga “Agim Ramadani”, 23 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 AKP-së të 

parashtruar kundër Aktvendimit të Kolegjit të Specializuar të DHPGJS-së C-III.-13-0264, të 

datës 3. korrik 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.-13-0264-

C0001, i datës 3 korrik 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 02 maj 2013, paditësit kishin parashtruar padi në Dhomën e Posaçme të Gjykatës 

Supreme(DHPGJS), kundër AKP-së, për vërtetimin e pronësisë. Paditësit pretendojnë se janë 

pronar të ngastrave kadastrale nr. 3, 9, 10, 12 dhe 13 në sipërfaqe të përgjithshme prej 

2.16,95 ha, në fshatin S, që evidentohet në fletën poseduese nr. 00054 ZK S, KK Fushë 

Kosovë. Sipas paditësve në vitin 1953, regjimi i Serbisë ua kishte marrë pronën e paluajtshme 

mbi 12 ha tokë. Mirëpo prej vitit 1990 përkatësisht nga 13 maj 1993 u është kthyer prona e cila 

u është marrë mbi 12 ha sipas Aktvendimit nr. 464-114 të datës 13 maj 1992, andaj kanë 

propozuar që të aprovohet si e bazuar kërkesëpadia e tyre dhe të detyrohet AKP-ja që 

paditësve t’ua njohë të drejtën e pronësisë në ngastrat kadastrale të lartcekura.   

Më 04 gusht 2015, AKP-ja ka parashtruar mbrojtje në padi, në të cilën e kundërshton në tërësi 

padinë dhe pretendimet e paditësve bashkë me provat e propozuara. Sipas AKP-së padia 

është parashtruar në kundërshtim me parimin procedural legitimacio ad causam, sepse  

paditësit nuk kanë legjitimacion aktiv për procedim të çështjes gjyqësore, ngase nuk kanë 

prezantuar dëshmi se janë trashëgimtarë të paraardhësit të tyre. Po ashtu, e paditura pohoi se 

në shkresat e lëndës nuk ekziston ndonjë historiat apo sqarim nga i cili do të vërtetohej se kjo 

pronësi e paraardhësit të paditësve ka qenë e evidentuar në emër të tij dhe si ka kaluar në 

emër të paditurës, andaj edhe ka propozuar që të refuzohet në tersi si e pa bazuar padia. 

Më 04 mars 2019, përfaqësuesi i paditësve ka parashtruar parashtresë për anulimin e 

kontratës mbi shitblerjen e paluajtshmërisë dhe kompensimin e dëmit sipas çmimit të tregut  

për pronën e shitur të paditësve nga AKP-ja, ku si të paditur e ka paraqitur edhe blerësin e ri 

të parcelës Sh.K. nga fsh. Fushë Kosovë. Po ashtu ka parashtruar edhe kërkesë për lëshimin 

e masës së përkohshme, pasi që janë njoftuar se AKP-ja, Autoriteti i Likuidimit të që është në 

kuadër të KBI - Fushë Kosovë, në procedurën e likuidimit e ka shitur pa kurrfarë baze ligjore te 

i padituri i dytë Sh.K. njërën nga parcelat që është objekt i këtij kontesti dhe tani ekziston 

rreziku i vështirësimit të paditësve që t’i realizojnë të drejtat e tyre. Në këtë rast atyre u është 

shkaktuar dëm i madh dhe i pa riparueshëm material. Ka propozuar që të caktohet masa e 

sigurisë në parcelën që e ka blerë paditësi i dytë, t’i ndalohet bartja e kësaj prone tek blerësi. 

Ai propozoi që të caktohet masa e përkohshme edhe për parcelat tjera që janë objekt i këtij 

kontesti, duke e ndaluar shitjen e tyre deri në përfundim të procedurës sipas padisë kryesore. 

Sipas përfaqësuesit të të paditurve, AKP edhe pse e ka ditur se është duke u udhëhequr 

procedura për vërtetimin e pronësisë dhe akoma nuk ka përfunduar procedura gjyqësore 

lidhur me këtë kontest pronësor në DHPGJS, parcelën  kadastrale P-72514048-00009-0 me 
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kulturë arë e klasit të katërt , në vendin e quajtur në sipërfaqe prej 7789m2 ZK, KK Fushë 

Kosovë, ia Ka shitur pa kurrfarë baze ligjore të paditurit të dytë Sh.K. më 29 maj 2013. 

Më 08 maj 2019, e paditura AKP-ja ka parashtruar përgjigje në kërkesën për aprovimin e 

masës së përkohshme të cilën e kundërshton në tërësi, pasi që paditësit këtë propozim  nuk e 

kanë mbështetur me prova relevante dhe të besueshme. Sipas AKP-së paditësit kanë 

dështuar të ofrojnë dëshmi të besueshme, nga të cilat vërehet se ata kanë gjasa reale për të 

fituar rastin dhe për ta bindur gjykatën se lëshimi i masës së përkohshme është i 

domosdoshëm, i drejtë dhe i arsyeshëm. Po ashtu e paditura ka pohuar se propozimi për 

masë të përkohshme nuk mund të konstatohet se ekziston  rreziku që paditësve t’u shkaktohet 

ndonjë dëm i pariparueshëm, apo që nuk mund të kompensohet me mjete monetare, nëse 

paditësi eventualisht do të ballafaqohej me dëm material të drejtpërdrejtë, andaj edhe ka 

propozuar që kërkesa të refuzohet si e pa bazuar. 

Më datë 16 maj 2019 Gjykata një kopje të parashtresës për masë të përkohshme i ka 

dorëzuar të paditurit të dytë Sh.K. në mënyrë që atij t’i jepet mundësia për përgjigje, mirëpo 

deri me vendosjen e kësaj lënde nuk është paraqitur ndonjë përgjigje. 

Gjykata më 10 qershor 2019 ka kërkuar nga Drejtoria e Kadastrit dhe e pronës në Fushë 

Kosovë, Certifikatën (Fletën poseduese) dhe kopjen e planit për ngastrat kadastrale nr. 

3,10,12, dhe 13, Zona Kadastrale, me qëllim të verifikimit se në emër të kujt evidentohen 

ngastrat në fjalë. Kjo Drejtori i ka dorëzuar gjykatës fletat poseduese dhe kopjet e planit për 

ngastrat kontestuese. 

Më 3 korrik 2019, Kolegji i Specializuar kishte marrë Aktvendimin nr. C-III.-13-0264 me të cilin  

ishte aprovuar pjesërisht si e bazuar kërkesa e paditësve për lëshimin e masës së 

përkohshme, me të cilën i ndalohet të paditurës-AKP-së, shitja si dhe kryerja e çfarëdo veprimi  

tjetër, dhënien me qira apo, veprim tjetër që do ta cenonte të drejtën e pronësisë për ngastrën 

kadastrale nr. 10, arë e klasës 5, në sipërfaqe prej 1.10.21 ha, Zona Kadastrale  dhe refuzohet 

si e pa bazuar kërkesa e paditësve për lëshimin e masës së pëkohshme, sa i përket ngastrës 

kadatrale nr. 3, ngastrës kadastrale nr. 9, ngastra kadastrale nr.12 dhe 13, Zona Kadastrale - 

Fushë Kosovë. Në arsyetimin ligjor të këtij aktvendim thuhet se kërkesa për masë të 

përkohshme, është e bazuar pjesërisht sipas nenit 55.1 të Shtojcës së Ligjit nr 04/L-033, për 

Dhomën e Posaçme të Gjykatës Supreme të Kosovës, sepse në rastin konkret janë 

përmbushur kriteret e nenit në fjalë. Kolegji i Specializuar vlerëson se paditësit, me provat e 

dorëzuara në gjykatë: Vendimi nr.04:464-114, i datës 13 maj 1993 dhe Vendimi nr. 04:464-
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114/92 i datës 07 nëntor 1996, si dhe nga pretendimet e pohuara në padi dhe në kërkesën për 

masë të përkohshme, në këtë fazë të procedurës e kanë bërë të besueshme të drejtën e tyre 

të pretenduar. Deri tek një përfundim i tillë, Kolegji vjen edhe për faktin se e paditura e parë, 

me asnjë provë nuk e ka kundërshtuar të drejtën e pretenduar lidhur me vërtetimin e pronësisë 

dhe kërkesën për lëshimin e masës së përkohshme, por vetëm deklarativisht pohon se 

paditësve nuk iu takon e drejtë e pronësisë. 

Kolegji gjithashtu ka parasysh se AKP tashmë i ka shitur parcelat nr. P-72514048-00009-0, në 

sipërfaqe prej 7789 m2, ngastra kontestuese nr.3, ngastra kadastrale nr.12 dhe 13, Zona 

Kadastrale, e për të cilat kërkohet masa e përkohshme dhe ato më nuk evidentohen në emër 

të NSH-së, por ato janë bartur tek persona të tretë. 

Nisur nga kjo gjendje Kolegji i Specializuar kishte vlerësuar se nëse nuk lëshohet masa e 

përkohshme për ngastrën kadastrale nr.10, e cila evidentohet në emër të NSH-së, në të 

ardhmen e paditura do të jetë në gjendje që të shpallë tenderin për shitjen e të njëjtës dhe të 

vazhdojë procedurën e shitjes, siç ka ndodhur me shitjen e ngastrave tjera, pa u njoftuar fare 

paditësit. Në këtë rast dëmi në raport me paditësit do të ishte i menjëhershëm, siç edhe ka 

ndodhur në raport me ngastrat e lartcituara. Andaj Kolegji i Specializuar vlerësoi se nëse nuk 

caktohet masa e përkohshme për këtë ngastër kontestuese dëmi mund të jetë i 

pariparueshëm për paditësit, sepse nuk do të jetë mundur të zhdëmtohet në mënyrë të 

arsyeshme me anë të një kompensimi financiar. 

Sa i përket pretendimit të paditurës AKP-së se, padia është parashtruar në kundërshtim me 

parimin procedural (Legitimacio ad causam), Kolegji i Specializuar ka vlerësuar se pasi që 

kërkesa për masë të përkohshme është e  natyrës urgjente, gjatë procedimit të çështjes për 

vendosje meritore paditësve do t’iu kërkohet aktvendimi mbi shqyrtimin e trashëgimisë, me 

qëllim të përcaktimit të gjithë trashëgimtareve të të ndjerit HG 

Kolegji i Specializuar e ka refuzuar kërkesën për lëshimin e masës së përkohshme lidhur me 

ngastrat kadastrale nr. 3, nr. 9, nr. 12 dhe 13, pasi këto parcela tani më janë shitur nga e 

paditura më 29 maj 2013, dhe ato tashmë janë bartur pronësia tek blerësit, andaj një aprovim i 

kërkesës për masë të përkohshme, ndalim i bartjes së këtyre pronave, do të ishte pa efekt 

juridik. 

Më 19 korrik 2019, AKP kishte parashtruar ankesë kundër këtij aktvendimit për shkak të të 

gjitha arsyeve ankimore. Ajo e konsideron si të pa bazuar në ligj këtë aktvendim sepse  
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paditësit nuk kanë arritur të paraqesin ndonjë bazë juridike të besueshme. AKP pretendon se 

aktvendimi përmban shkelje thelbësore të dispozitave të Ligjit për Procedurën Kontestimore 

që rrjedhin nga neni 182.2 (n), me arsyetimin se aktvendimi  ka te meta për shkak të  cilave 

nuk mund të ekzaminohet e sidomos  për faktin se diapozitivi i aktvendimit është kontradiktor 

me vetveten, me arsyetimin  dhe me provat e administruara. Provat në të cilat cilat bazohet ky 

vendim nuk konsiderohen si prova valide dhe të besueshme. Sikur ato të cilësohen valide, të 

njëjtat do të zbatoheshin në Drejtorinë për Kadastër dhe Gjeodezi të Fushë Kosovës. AKP 

konsideron se në rastin konkret nuk është përmbushur asnjë kriter sipas nenit 55.1 të Shtojcës 

së Ligjit për Dhomën e Posaçme nr. 04/L-033. AKP propozon që të aprovohet ankesa e saj, të 

anulohet pika e parë e diapozitivit të aktvendimit të ankimuar dhe propozimin për masë të 

përkohshme të refuzohet. 

Më 23 korrik 2019 kjo ankesë i është dërguar përfaqësueses së paditësve për përgjigje.  Në 

përgjigjen e tyre paditësit i kundërshtojnë të gjitha pretendimet ankimore të AKP-së dhe 

propozojnë që ankesa 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 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. 

 

Me aktvendimin e ankimuar Kolegji i Specializuar e kishte aprovuar propozimin për masë të 

përkohshme, sepse në rastin konkret janë përmbushur kriteret e nenit 55.1 të Shtojcës së 

Ligjit nr 04/L-033. Kolegji i Specializuar kishte vlerësuar se paditësit, me provat e dorëzuara në 

gjykatë në këtë fazë të procedurës e kanë bërë të besueshme të drejtën e tyre të pretenduar. 

Deri tek një përfundim i tillë, Kolegji vjen edhe për faktin se e paditura e parë, me asnjë provë 

nuk e ka kundërshtuar të drejtën e pretenduar lidhur me vërtetimin e pronësisë dhe kërkesën  

për lëshimin e masës së përkohshme, por vetëm deklarativisht pohon se paditësve nuk iu 

takon e drejtë e pronësisë. Kolegji gjithashtu ka parasysh se AKP tashmë i ka shitur disa nga 

ngastrat kontestuese, dhe nëse nuk lëshohet masa e përkohshme për ngastrën kadastrale 

nr.10, e cila evidentohet në emër të NSH-së, e paditura do të jetë në gjendje që ta shpallë  

shitjen e të njëjtës, siç ka ndodhur me shitjen e ngastrave tjera, pa u njoftuar fare paditësit.  
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AKP e konsideron si të pa bazuar në ligj këtë aktvendim e ankimuar sepse paditësit nuk kanë 

arritur të paraqesin ndonjë bazë juridike të besueshme. AKP pretendon se provat në të cilat 

bazohet ky vendim nuk konsiderohen si prova valide dhe të besueshme. Sikur ato të cilësohen 

valide, të njëjtat do të zbatoheshin në Drejtorinë për Kadastër dhe Gjeodezi të Fushë Kosovës.  

 

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

shkresat e lëndës erdhi në përfundim se ankesa është e pabazuar. 

 

Për këto arsye të dhëna në aktvendimin e ankimuar, Kolegji i Apelit nuk i mbështet 

pretendimet ankimore të AKP-së. Kolegji i Apelit pajtohet në tërësi me arsyet që i ka dhënë  

Kolegji i Specializuar në arsyetimin e aktvendimit të ankimuar. AKP as në fazën e ankesës nuk 

ka ofruar asnjë argument ligjor apo dëshmi tjetër që do të mund të vendosej ndryshe nga ajo 

që është vendosur në shkallë të parë nga Kolegji i Specializuar. 

 

Për këto arsye Kolegji i Apelit e refuzon ankesën si të pabazuar dhe e vërteton aktvendimin  e 

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

 

Nga ajo që u tha më sipër, në bazë të nenit 9 pika 10 e Ligjit të Dhomës së Posaçme të 

Gjykatës Supreme të Kosovës, u vendos si në dispozitiv të këtij aktvendimi.  

 

Taksat gjyqësore 

 

Pasi që e paditura tashmë e ka bërë pagesën e taksës gjyqësore, ajo nuk ngarkohet me taksë 

shtesë. 

 

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

 

Ilmi Bajrami  gjyqtar kryesues  ____________________ 

 

 

 

 

 



7 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

URDHËR PËR ZYRËN E REGJISTRIMIT 

 

 

Kërkojmë nga ju të dërgoni këtë aktvendim tek: 

 

- Palët 

- Kolegji i Specializuar i DHPGJS-së në lëndën me numër C-II.-13-0264. 

 

 

Ilmi Bajrami, gjyqtar kryesues ______________                              

      

 

 

 


