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                                                                                        AC-I-19-0214 

                                                                            Paditësit/Ankuesit 

Në ankesën e                                                                                                                                                  

1. H. K                                                                                                                                
2. A. Z-K 

3. E. K 
4. M. A-K 

5. Sh. K 
6. M. K 

Të gjithë nga Prishtinë, të përfaqësuar nga avokati S. B, Prishtinë 

 

Kundër: 

E paditura 

NSH “K – E”, Fushë Kosovë 

administruar ngaAgjencia 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 paditësve  të 

parashtruar kundër Aktvendimit të Kolegjit të Specializuar të DHPGJS 

SCC-10-0094 të datës 22 nëntor 2019 në seancën vendimmarrëse të 

 

REPUBLIKA E KOSOVËS 

REPUBLIKA KOSOVA – REPUBLIC OF KOSOVO 

GJYKATA SUPREME E KOSOVËS 

VRHOVNI SUD KOSOVA – SUPREME COURT OF KOSOVO 
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mbajtur me 9 janar 2020,  lëshon këtë 

 

AKTVENDIM 

 

1. Ankesa e ankuesve  është e bazuar. 

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

DHPGJS, SCC-10-0094 të datës 22 nëntor 2019. 

3. Caktohet masa e sigurimit dhe i ndalohet AKP-së ta shesë ta 

vë në hipotekë apo të ndërmarrë ndonjë veprim tjetër në 

ngastrën nr.1899 në vendin e quajtur “sh” në sipërfaqe prej 

2.01.00 ha e evidentuar në fletën poseduese nr.4143 ZK 

Prishtinë, deri sa të vendoset në merita të padisë me një 

vendim të formës së prerë. 

4. Nuk caktohen taksa gjyqësore për procedurën ankimore. 

 
Rrethanat Faktike dhe Procedurale 

 
Me 17 Maj 2010, paditësit në Dhomën e Posaçme të Gjykatës Supreme të  

Kosovës kanë parashtruar padi kundër të paditurës NSH “K – E”, në Fushë 

Kosovë, administruar nga Agjencia Kosovare e Privatizimit, me të cilën 

kanë kërkuar te vërtetohet se paditësit janë bashkëpronarë të ngastrës 

kadastrale nr. 1899, në sipërfaqe të përgjithshme prej 3.56.71ha, në 

vendin e quajtur “Sh”, e cila evidentohet në listën poseduese nr. 4143, ZK 

Prishtinë, dhe te obligohet e paditura që paditësve t`ua njoh të drejtën e 

pronësisë.  

 

Me datë 28 tetor 2010, në mbrojtjen e parashtruar ndaj kësaj padie, e 

paditura, AKP kontestoi padinë dhe kërkesëpadinë duke theksuar se e 

njëjta është e paqartë sa i përket provës se vetme, Kontratës mbi 

shitblerjen, nëse e njëjta është valide dhe nëse është zbatuar. Andaj i 

propozoi Gjykatës refuzimin e padisë si të pabazuar. 
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Me datë 1 dhjetor 2010,paditësit në përgjigjen e tyre ndaj mbrojtjes së të 

paditurës, kanë mbetur në tërësi sipas pretendimeve të tyre të 

parashtruara në padi, duke kontestuar si të pabazë mbrojtjen e 

parashtruar nga AKP-ja, dhe duke i propozuar gjykatës që të njëjtën të 

aprovojë si të bazuar.  

 

Me datë 11 janar 2011, në kundërpërgjigjen e parashtruar ndaj përgjigjes 

së parashtruar nga paditësit, e paditura, AKP kontestoi atë, duke theksuar 

se e njëjta është e pa bazë, paditësit nuk kanë parashtruar fakte bindëse 

me të cilat do të mbështesin pretendimet e tyre në padi. Andaj i propozoi 

Gjykatës refuzimin e padisë si të pabazuar. 

 

Më 28 gusht 2009, Agjencia Kosovare e Privatizimit ka njoftuar Dhomën e 

Posaçme  se NSH “K–E”, në Fushë Kosovë, në bazë të vendimit të Bordit 

të AKP-së,  ka hyrë në proces të likuidimit nga datat 5 Prill 2007. 

 

Më 13 mars 2014, Kolegji i Specializuar i DHPGJS me Aktvendim SCC-10-

0094 e pezullon procedurën për shkak se me Vendimin e Bordit të AKP-së 

në këtë Ndërmarrje ka filluar procedura e Likuidimit. 

 

Më 17 prill 2014, paditësi ka parashtruar edhe një kërkesë për caktimin e 

masës së përkohshme, ndalimin e tjetërsimit të kësaj  patundshmërie tek 

personat e tretë, për të cilën kërkesë Kolegji i Specializuar i DHPGJS-së 

ende nuk kishte vendos. 

 

Më 17 prill 2014, kundër Aktvendimit për pezullim të lëndës, paditësi ( me 

tutje ankuesi) parashtroi ankese me të cilën nga Kolegji i Apelit kërkoi që 

të prishet Aktvendimi i ankimuar për shkak të shkeljeve esenciale të 

dispozitave te Procedurës kontestimore dhe konstatimit të gabuar të 

gjendjes faktike ndërsa çështjen ta kthej tek Kolegji përkatës për gjykim. 
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Më 02 maj 2014, në përgjigjen e vetë ndaj ankesës, AKP-je kërkon nga 

Kolegji i Apelit që ankesën të refuzoi si të pa bazuar . 

 
Me datë 8 tetor 2015, Kolegji i Apelit me Aktvendimin AC-I-14-0122, 

ankesën e ankuesve e aprovon si të bazuar, e prish Aktvendimin e 

Kolegjit të Specializuar të DHPGJS-së me të cilin ishte pezulluar lënda, 

dhe vendos lëndën ta kthen në rigjykim. 

 

Me 22 tetor 2019, Gjyqtari përgjegjës i lëndës i Kolegjit të Shkalles së 

parë të DHPGJS, lëshon urdhër me të cilin kërkesën e paditësve për 

Masën e Sigurisë ia dërgon AKP-së për të dhënë përgjigje në këtë 

kërkesë. 

 

Me 29 tetor 2019, AKP-ja e dorëzon në DHPGJS një parashtresë dhe i 

përgjigjet kërkesës së paditësve për Masë të Përkohshme. Në këtë 

parashtresë AKP-ja ka kërkuar që të refuzohet si e pabazuar kërkesa për 

masë të përkohshme. 

  

Me 05 nëntor 2019, Gjyqtari përgjegjës i lëndës i Kolegjit të Shkallës së 

parë i DHPGJS lëshon një urdhër për paditësit me të cilin nga ata 

kërkohet të deklarohen nëse mbeten pran Kërkesës për masë të 

përkohshme të parashtruar me 17 prill 2014, si dhe kërkon të dërgohen 

dëshmi të besueshme  lidhur me rrezikun e menjëhershëm dhe të pa 

riparueshëm që i kanoset objektit të këtij kontesti. 

  

Me 15 nëntor 2019, avokati i paditësve e dorëzon një parashtresë në 

DHPGJS si përgjigje ndaj urdhrit. Në këtë parashtresë paditësit 

deklarohen se ata mbeten në tërësi pran kërkesës për masë të 

përkohshme të dorëzuar me 17.04.2014, duke pretenduar se masa e 

përkohshme është e nevojshme të caktohet, për të evituar rrezikun për 

dëm të pa riparueshëm, nëse nuk do të caktohej Masa e Përkohshme. 
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Me 15 nëntor 2019, avokati i paditësve e dorëzon  një parashtresë në 

DHPGJS dhe bënë rregullimin dhe përmirësimin e kërkesë padisë. Në këtë 

parashtresë paditësi i përsërit pretendimet e padisë dhe po ashtu kërkon 

që ti njihet e drejta pronësisë për ngastrën kadastrale nr.1899, vendi i 

quajtur “Sh” në sipërfaqe prej 2.01.00 ha (në padinë fillestare kërkohej 

sipërfaqja e kësaj ngastre prej 3.56.71 ha) , ZK Prishtinë e fituar në bazë 

të Kontratës së shitblerjes Vr.nr.2020/63 të datë 24.10.1963, e vërtetuar 

në Gjykatën Komunale në Prishtinë. 

   

Me 22 nëntor 2019, Kolegji i Shkallës së parë në DHPGJS me Aktvendimin 

SCC-10-0094 e refuzon kërkesën e paditësve për masë të përkohshme si 

të pa bazuar. Kolegji i Shkallës së parë ka konstatuar se nuk janë 

plotësuar kushtet nga neni 61 i LDHP-së për caktimin e masës së 

përkohshme pasi që paditësit nuk kanë paraqitur ndonjë rrethanë apo 

provë nga e cila mund të pritet se paditësit do të pësojnë dëm të 

menjëhershëm dhe të pariparueshëm. Tutje Kolegji i Shkallës së parë  ka 

konstatuar se ngastra kontestuese nuk ka dalë shitje dhe AKP-ja nuk 

është marr ndonjë veprim me qëllim të tjetërsimit apo ngarkimit të kësaj 

ngastre.  

 

Me 09 dhjetor 2019, paditësit e dorëzojnë në DHPGJS një ankesë të 

afatshme kundër Aktvendimit të Kolegji i Shkallës së parë në DHPGJS 

SCC-10-0094 të datës 22 nëntor 2019, për shkak të vërtetimit të gabuar 

dhe jo të plotë të gjendjes faktike dhe zbatimit të gabuar të së drejtës 

materiale, dhe kërkojnë nga Kolegji i Apelit që të aprovohet ankesa e tyre 

si e bazuar të prishet Aktvendimi i ankimuar dhe lënda të kthehet në 

rigjykim, ose të ndryshohet Aktvendimi i ankimuar dhe të caktohet masa 

e përkohshme. Për më tepër në ankesë paditësit kanë pohuar se paditësit 

e mbështesin padinë e tyre në Kontratën e shitblerjes të lidhur me datë 

15.01.1963, në mes J. F K dhe M. K, lëndë e së cilës ishte ngastra 

nr.1899 në sipërfaqe prej 2.01.00 ha. Tutje paditësi në ankesë pohojnë se 

kjo ngastër e blerë është shfrytëzuar gjithnjë pa asnjë pengesë, pasi që 
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baza juridike e saj është një kontratë e shitblerjes e vërtetuar në 

Gjykatën Komunale në Prishtinë. Paditësit pohojnë në ankesë se masa e 

sigurisë do ti mbronte ata nga rreziku i tjetërsimit të kësaj ngastre që 

mund ta bëjë e paditura. Nëse e paditura do ta shes ngastrën gjë që kjo 

është e mundshme dhe rreziku është permanent dëmi mund të jetë i 

menjëhershëm dhe i pa riparueshme për paditësit të cilët e kanë 

Kontratën e shitblerjes për këtë ngastër. Nga këto arsye paditësit 

kërkojnë që ankesa e tyre të aprovohet, dhe të caktohet masa e 

përkohshme.  

 

Me 19 dhjetor 2019, AKP-ja e dorëzon në DHPGJS një parashtresë dhe i 

përgjigjet ankesës së paditësve. Në këtë parashtresë AKP-ja i 

kundërshton pretendimet ankimore të paditësve duke i konsideruar si të 

pabazuara në ligj pasi që ato pretendime nuk mbështeten me prova dhe 

fakte bindëse. Tutje AKP-ja në këtë parashtresë konsideron se Gjykata 

duhet të bazohet në parimin e drejtëshmërisë dhe ligjëshmërisë. Nga këto 

arsye AKP-ja kërkon nga Kolegji i Apelit të refuzohet ankesa e paditësve 

si e pa bazuar dhe të vërtetohet Aktvendimi i ankimuar si i drejtë dhe i 

bazuar në ligj.   

 
 

Arsyetimi ligjorë  

Ankesa është e 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, nuk është i 

saktë në rezultat dhe në arsyetimin ligjor, andaj duhet ndryshuar.  
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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: Paditësit/Ankuesit të cilët kërkojnë 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. 

Në këtë lëndë Kolegji i Apelit vëren se paditësit me padinë e tyre të 

dorëzuar në DHPGJS me datë 17 maj 2010, kanë kërkuar vërtetimin e të 

drejtës së pronësisë në ngastrën nr.1899 në vendin e quajtur “ Sh “ me 

sipërfaqe të përgjithshme prej 3.56.71 ha e evidentuar në fletën 

poseduese nr.4143 ZK Prishtinë. Paditësit me parashtresën e tyre të 

datës 15 nëntor 2019 e bëjnë rregullimin e padisë, dhe në bazë të kësaj 

parashtrese ata kërkojnë të njëjtën ngastër, por në sipërfaqe prej 2.01.00 

ha.  

Tutje Kolegji i Apelit vëren se paditësit padinë e tyre e mbështesin në 

Kontratën e shitblerjes Vr.nr.2020/63 të datës 24.10.1963 e vërtetuar në 
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Gjykatën Komunale në Prishtinë, e cila kontratë ishte lidhur mes shitësit 

Jahir Fetah Krasniqi nga fshati Llukar KK. Prishtinë dhe blerësit, 

paraardhësit të paditësve Z. K nga fshati M. KK Prishtinë. Prona lëndore e 

Kontratës së shitëblerjës, evidentohet si pronë shoqërore në emër të 

paditurës, ndërsa ndërrimet kadastrale në bazë të kësaj kontrate nuk 

kanë ndodhur.  

Kolegji i Apelit vëren se paditësit e kanë një titull pronësor, një kontrate 

të shitblerjes të vërtetuar në Gjykatën Komunale në Prishtinë, andaj ata 

në këtë fazë të procedurës mjaftueshëm kanë dëshmuar se kanë gjasa 

reale të dalin të suksesshëm me padinë e tyre. 

Tutje Kolegji i Apelit vëren se në dosjen të lëndës aktualisht nuk ka 

dëshmi që prona është tenderuar për shitje nga ana e AKP-së. Andaj 

është i saktë konstatimi i Kolegjit të Specializuar që tani nuk ka rrezik të 

tjetërsimit të kësaj ngastre, mirëpo mandati ligjor i AKP-së është shitja e 

aseteve të NSH-ve të cilat i mbanë në mirëbesim dhe i administron, andaj 

edhe nëse shitja e kësaj ngastre sot nuk është shpall, kjo mund të ndodh 

shpejt dhe dëmi për paditësin do të jetë i menjëhershme dhe i pa 

riparueshëm, nëse nuk do të caktohet masa e përkohshme. Paditësi që 

nga data 17 prill 2014 është duke kërkuar caktimin e masës së 

përkohshme nga ana e Gjykatës, duke e ndjerë rrezikun që i kanoset 

ngastrës lëndore të padisë. Andaj Kolegji i Apelit duke e marr për bazë 

edhe këtë rrethanë, ka vendosur të caktoj masën e përkohshme dhe ti 

mbroj të drejtat e pretenduara pronësore të paditësve ndaj ngastrës 

lëndore të padisë. Në të kundërtën mos caktimi i masës së përkohshme 

dhe tjetërsimi eventual i kësaj ngastre nga ana e AKP-së duke e bartë atë 

tek personat e tretë, ngastra kontestuese më nuk do të mund të kthehet 

tek paditësit, e as kompensimi monetar për këtë ngastër nuk do të mund 

të behej shpejt dhe në mënyrë të arsyeshme.   

Prandaj nga këto arsye është aprovuar ankesa e paditësve, është 

ndryshuar Aktvendimi i ankimuar, dhe është aprovuar kërkesa e 
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paditësve për caktimin e masës së përkohshme dhe ndalimin e AKP-së që 

të shesë pronën kontestuese, deri në një vendim përfundimtar të gjykatës 

mbi meritat e padisë. 

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 ankuesit 

tashmë e kanë paguar taksën gjyqësore prej 100 euro, me datë 11 nëntor 

2019. 

Lëshuar nga kolegji i Apelit i DHPGJS, më  9 janar  2020  

 

Ilmi Bajrami , Gjyqtar Kryesues  _____________  
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