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Në ankesën e                                                               AC-I-19-0208                                                                                    

                                                                              Paditësi/Ankuesi 

Rr. M M, Malishevë, përfaqësuar nga Avokati E. A, Prishtinë 

 

Kundër: 

E paditura 

Koperativa Bujqësore “O”, Malishevë 

Përfaqësuar nga Agjencia Kosovare e Privatizimit, rr.“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 (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 C-

III-12-2040 të datës 31 tetor 2019, në seancën vendimmarrëse të 

mbajtur me 23 janar 2020,  lëshon këtë 

 

 

REPUBLIKA E KOSOVËS 

REPUBLIKA KOSOVA – REPUBLIC OF KOSOVO 

GJYKATA SUPREME E KOSOVËS 

VRHOVNI SUD KOSOVA – SUPREME COURT OF KOSOVO 
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AKTVENDIM 

 

1. Ankesa e paditësit refuzohet si e pa bazuar. 

2. Vërtetohet, Aktvendimi i Kolegjit të shkallës së parë në 

DHPGJS, C-III-12-2040  të datës 31 tetor 2019. 

3. Nuk caktohen taksa gjyqësore për procedurën ankimore. 

 
Rrethanat Faktike dhe Procedurale 

 
Me 21 dhjetor 2012, paditësi e dorëzon një padi pronësore në DHPGJS 

dhe kërkon nga Gjykata që të vërtetohet e drejta e punësisë në ngastrën 

kadastrale nr.00507-1, në sipërfaqe prej 00.24.04 ha, në vendin e 

quajtur “S” ZK Malishevë, e cila tani evidentohet si pronë shoqërore në 

emër të paditurës. Tutje në padi paditësi ka pohuar se ai është 

trashëgimtar i paraardhësit të tij dhe se në arkivin e Komunës së 

Malishevës ka gjetur dokumente me të cilat vërtetohet se prindit të tij të 

ndjerë i është marr prona e paluajtshme e tij në sipërfaqe prej 00.24.04 

ha, ndërsa i ndjeri është fshirë si pronar i kësaj ngastre nga regjistri 

kadastral, me qëllim të krijimit të pronave socialiste shoqërore. Në padi 

ka propozuar që këto deklarata të tij të vërtetohen me dëshmitar. 

 

Me datë 20 mars 2017, AKP-ja e dorëzon në DHPGJS mbrojtjen në padi. 

Në mbrojtjen në padi AKP-ja ka pohuar se padia është parashtruar në 

kundërshtim me nenin 29 të Ligjit të AKP-së. Tutje AKP-ja ka pohuar se 

paditësi nuk ka shterur mjetet juridike në procedurë administrative si 

kusht paraprak për ngritjen e padisë në Gjykatën kompetente. AKP-ja 

pohon se paditësi ka dështuar të paraqes me padi bazën ligjore dhe 

argumentet ligjore mbi të cilat e mbështet kërkesë padinë. AKP-ja ka 

pohuar se paditësi nuk ka dhënë sqarim se për çfarë baze juridike 

paraardhësi i tij e ka humbur të drejtën e pronësisë mbi pronën 

kontestuese. Andaj nga këto arsye ka kërkuar që padia të refuzohet si e 

pabazuar.  
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Me 01 korri 2019, paditësi e dorëzon një parashtresë në DHPGJS dhe 

kërkon nga Gjykata që të caktohet masa e përkohshme dhe ti ndalohet të 

paditurës të ndërmarr çfarë do veprimi juridik lidhur me pronën 

kontestuese deri në një vendim përfundimtar mbi meritat e padisë. Në 

këtë parashtresë paditësi ka pohuar se me vendimin e Kuvendit Komunal 

të Malishevës është paraparë të ndërtohet inkubatori i biznesit të 

Komunës së Malishevës dhe se prona kontestuese është paraparë të 

shpronsohet me vendim, andaj kjo pronë mund të bartet në persona të 

tret ose të ngarkohet me ndonjë të drejtë sendore, dhe të ndryshohet 

gjendja ekzistuese faktike. Prandaj në bazë të këtyre rrethanave të 

krijuara ai ka kërkuar të caktohet masa e përkohshme. Bashkë me këtë 

parashtresë ai ka dërguar edhe Vendimin e Komunës së Malishevë 02/341 

të datës 12.09.2018, një kërkesë të Kryetarit të Komunës së Malishevës, 

drejtuar Kuvendit të Komunës së Malishevës si dhe një Marrëveshje  

Bashkëpunimi të lidhur mes AKP-së dhe Kuvendit të Komunës së 

Malishevës. 

  

Me datë 25 tetor 2019, AKP-ja e dorëzon një parashtresë në DHPGJS dhe 

përgjigjet në kërkesën e paditësit për masë të përkohshme. Në këtë 

pashtrësë AKP-ja ka kërkuar që të refuzohet kërkesa e paditësit për mase 

të përkohshme me që ai ka dështuar të ofroj fakte dhe prova bindëse për 

Gjykatën që të caktohet masa e përkohshme. 

  

Me datë 31 tetor 2019, Kolegji i Shkallës së Parë në DHPGJS me 

Aktvendimin C-III-12-2040, kërkesën e paditësit për masë të përkohshme 

e ka refuzuar si të pabazuar. Kolegji i Shkallës së Parë në DHPGJS ka 

arsyetuar se barra e provës bie tek paditësi, ai ka dështuar të ofroj 

dëshmi të besueshme se e drejta e rrezikuar ekziston, por edhe dëshmi të 

besueshme se mund të shkaktohet dëm i menjëhershëm dhe i pa 

riparueshëm nëse nuk caktohet masa e përkohshme. Andaj Kolegji i 

Shkallës së Parë në DHPGJS ka konstatuar se nuk janë plotësuar kushtet 

ligjore nga neni 61.1 të LDHP-së që të caktohet masa e përkohshme.  
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Me 29 nëntor 2019, paditësi e dorëzon një ankese të afatshme kundër 

Aktvendimit të Kolegjit të Shkalles së Parë në DHPGJS C-III-12-.-2040 të 

datës 31 dhjetor 2019, dhe kërkon nga Kolegji i Apelit që të aprovohet 

ankesa e tij si e bazuar, të ndryshohet Aktvendimi i ankimuar dhe të 

aprovohet kërkesa për masë të përkohshme si e bazuar. Për më tepër në 

ankesë paditësi ka pohuar ai ka paraqit dëshmi të besueshme sa i përket 

probabilitetit se ekziston e drejta subjektive e pronësisë ndaj punës së 

kontestuar, por edhe prova se ekziston rreziku i dëmit të pa evitueshëm 

dhe të pa riparueshëm nëse nuk caktohet masa e përkohshme. Tutje 

paditësi në ankesë ka pohuar se NSH-ja e paditur është në Likuidim dhe 

se procedura e likuidimit është duke u zbatuar nga Komisioni për 

Likuidim. Andaj prona kontestuese mund të shitet dhe bartet tek personat 

e tretë, kështu që ekziston rreziku që paditësi me veprime të këtilla në 

procedurë të likuidimit atij do ti shkaktohet dëm i pa riparueshëm. Tutje 

paditësi pohon se kompensimi i dëmit të shkaktuar nuk mund të jetë i 

vlerës reale të pronës kontestuese, andaj ka kërkuar që të mbrohet 

paditësi nga shitja eventuale e kësaj prone. Paditësi po ashtu ka pohuar 

se me Vendimin e Kuvendit Komunal të Malishevës është paraparë të 

ndërtohet inkubatori i biznesit të Komunës së Malishevës, andaj gjendja 

ekzistuese lidhur me këtë pronë do të ndryshoj. 

  

Me 12 dhjetor 2019, AKP-ja e dorëzon në DHPGJS një parashtresë dhe i 

përgjigjet ankesës së paditësit. Në këtë parashtresë AKP-ja ka pohuar se 

Paditësi nuk ka ofruar prova të besueshme për ekzistimin e të drejtës së 

pretenduar pronësore, dhe as prova për rrezikun e menjëhershëm dhe të 

pa riparueshëm, andaj ajo pohon se Kolegji i Specializuar me të drejtë e 

ka refuzuar kërkesën e paditësit për masë të përkohshme, pasi që nuk 

janë plotësuar kushtet ligjore nga neni 61.1 të LDHP-së. Nga këto arsye 

AKP-ja ka kërkuar Kolegji i Apelit të refuzohet ankesa e paditësit si e pa 

bazuar, dhe vërtetohet Aktvendimi i ankimuar i Kolegjit  i Shkallës së Parë 

në DHPGJS si i drejtë dhe i bazuar në Ligj.  
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Arsyetimi ligjorë  

Ankesa është e pa bazuar. 

Në bazë të nenit 69.1 të Ligjit të Republikës së Kosovës nr. 06/L-086 mbi 

Dhomën e Posaçme të Gjykatës Supreme të Kosovës për Çështjet lidhur 

me Agjencinë Kosovare të Privatizimit, Kolegji i Apelit vendos që të heq 

dorë nga pjesa gojore e procedurës.  

Merita e ankesës dhe vlerësimi i Kolegjit të Apelit 

Aktvendimi i ankimuar i Kolegjit të Specializuar të DHPGJS-së, është i 

saktë në rezultat dhe në arsyetimin ligjor, andaj duhet vërtetuar.  

Kriteret se kur duhet të lëshohet masa e përkohshme përcaktohen në 

nenin 61.1 të Ligjit për Dhomën e Posaçme: Pala duhet të ofrojë dëshmi 

të besueshme se do të rezultojë me humbje dhe dëmtim të drejtpërdrejtë 

dhe të pariparueshëm nëse nuk miratohet kërkesa. Këto kritere janë 

përcaktuar në atë mënyrë që nëse ndonjëra nga të mësipërmet mungon, 

kërkesa do të refuzohet. 

Kërkesa për dëshmi të besueshme i përmban që të dyja: fumus boni iuris 

(propabiliteti se ekziston e drejta e kërkuar  presupozimi i bazës së 

mjaftueshme ligjore), dhe  periculum in mora (rreziku i dëmtimit i 

pashmangshëm dhe i pariparueshëm ndaj kësaj të drejte), pasi që 

humbja dhe dëmtimi i drejtpërdrejtë dhe i pariparueshëm mund të 

ndodhë vetëm nëse ekziston në të vërtetë e drejta e pretenduar (shih 

jurisprudencën e përhershme të Kolegjit të Ankesave të DHPGJS-së: cf., 

inter alia, ASC-10-0079, ASC-10-0081, ASC-10-0017, ASC-10-0049, 

ASC-10-0088). 

Me fjalë të tjera: Paditësi/Ankuesi i cili kërkon masë të përkohshme duhet 

të dëshmoj probabilitetin se 1) ekziston rreziku i të drejtës të cilën e 

kërkon, dhe 2) e drejta është në rrezik të drejtpërdrejtë të humbjes ose 

dëmtimit të pariparueshëm, nëse nuk lëshohet masa e përkohshme e cila 

kërkohet. 
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Në këtë lëndë, Kolegji i Apelit vëren se paditësi me padinë e tij të 

dorëzuar në DHPGJS me datë 21 dhjetor 2012, ka kërkuar vërtetimin e të 

drejtës së pronësisë në ngastrën nr.00507-1, në vendin e quajtur “ S. Ll 

“ ZK Malishevë. 

Tutje Kolegji i Apelit vëren se paditësi padinë e tij e mbështet në pohimin 

se ai ka  gjetur në arkivin dokumente që vërtetojnë se prindit të ndjerë të 

tij i është marr prona kontestuese me sipërfaqe prej 00.24.04 ha.  

Kolegji i Apelit vëren se paditësi nuk  ka një titull pronësor, në bazë të 

cilit ai mund të pretendon që ti kthehet prona e kontestuar. Për më tepër 

paditësi në padinë e tij, por edhe në parashtresat e më vonshme nuk ka 

dhënë asnjë sqarim se mbi çfarë baze ligjore paraardhësit të tij i është 

marr prona e kontestuar, kur kjo ka ndodh, dhe nga cili organ shtetëror 

paraardhësi i tij është shpronësuar nga prona e pretenduar.  

Paditësi në padi pohon se ka gjetur dokumente në Arkivin e Komunës së 

Malishevës se i është marr prona kontestuese paraardhësit së tij, mirëpo 

ai këto dokumente nuk i ka sjellë në gjykatë as me padi e as më vonë me 

parashtresa tjera. Andaj ky pohim i paditësit nuk është i mbështetur me 

ndonjë provë për të vërtetur se për çfarë baze ligjore dhe në cilat 

procedura i është i marr prona e kontestuar paraardhësi të tij .  

Tutje Kolegji i Apelit vëren se paditësi i ka sjellë disa prova që ekzistojnë 

në dosje, se prona e kontestuar e cila është në emër të NSH-së së paditur 

me Vendimin e Komunës së Malishevës nr.02/341 të datës 12.09.2018 

është caktuar që kjo pronë të shfrytëzohet për nevoja të ndërtimit të 

inkubatorit të biznesit të Komunës së Malishevës. Andaj është i saktë 

konstatimi i Kolegjit të Specializuar që paditësi jo vetëm që nuk ka sjell 

dëshmi se ai ka një titull pronësor lidhur me të drejtën e pretenduar 

pronësore në ngastrën kontestuese, por ai ka dështuar të sjell edhe prova 

që kjo pronë mund të shitet së shpejti nga AKP-ja në procedure të 

Likuidimit.  
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Prandaj nga këto arsye, Kolegji i Apelit nuk mund të ndryshon rezultatin e 

dhënë me Aktvendimin e ankimuar, andaj ankesa e paditësit refuzohet si 

e pa bazuar dhe vërtetohet Aktvendimi i ankimuar i Kolegji i Shkallës së 

Parë si i drejtë dhe i bazuar në ligj.  

Ky Aktvendim në asnjë mënyrë nuk prejudikon zgjidhjen e meritave të 

padisë. 

Në bazë të këtyre arsyeve e në mbështetje të nenit 9.10 të LDHP-së 

është vendosur si në dispozitiv. 

Taksat gjyqësore 

Nuk caktohen taksa gjyqësore për procedurën ankimore pasi që ankuesi 

tashmë e ka paguar taksën gjyqësore prej 100 euro, me datë –2019. 

Lëshuar nga kolegji i Apelit i DHPGJS, më 23 janar  2020  

 

Ilmi Bajrami , Gjyqtar Kryesues  _____________  

 

                     

  

 

 

 

 

 

 

 


