
 

                                                                                    AC-I-19-0221 

 

Në ankesën e  
 

Paditësit/Ankuesit 
1. V. M ,  Graçanicë  

 
2.V. M1, nga Graçanicë 

 
Përfaqësuar nga B. J, avokat nga Prishtina 

 

 
Kundër 

 

E paditura 
NSH KBI “K E”  Fushë Kosovë              

Përfaqësuar nga Agjencia Kosovare e Privatizimit ,Rruga “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 si Gjyqtar Kryesues, Sabri Halili, dhe Mr.sc.Sahit 

Sylejmani gjyqtarë, duke vendosur lidhur me ankesën e paditësve të 

parashtruar kundër Aktvendimit të Kolegjit të shkallës së parë të DHPGJS-

së, C-III-15-0710, të datës 28 tetor 2019, në seancës vendimmarrëse të 

mbajtur më 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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A K T V E N D I M 
 

1. Ankesa e paditësve refuzohet si e pa bazuar. 

2. Vërtetohet Aktvendimi i Kolegjit të Shkallës së parë të 

DHPGJS-së, C-III-15-0710 i datës 28 tetor 2019. 

3. Nuk caktohen taksa gjyqësore për procedurën ankimore. 

 

Rrethanat procedurale dhe faktike 

 
 

Më 19 janar 2006, paditësit parashtruan një padi në Gjykatën Komunale 

në Prishtinë ku kërkuan anulimin e Kontratës së Shitjes Ov.nr.69/62 të 

datës 12 janar 1962 të lidhur në mes të paraardhësit të tyre, tani i ndjeri 

D. M, dhe KBI K. E si të pavlefshme. Më tej paditësit kërkuan nga gjykata 

që t’a obligojë të paditurën që t’ua kthejë atyre pronësinë dhe posedimin 

e ngastrave kadastrale nr. 1339, 1520/1, 1877/12, të evidentuara në 

fletën poseduese nr. 260 ZK , dhe ngastrën kadastrale Nr. 222 ZK 

Çagllavicë.  

 

Më 26 qershor 2007, Gjykata Komunale në Prishtinë lëshoi Aktgjykimin 

C.nr.53/06 me të cilin e miratoi padinë. Aktgjykimi i ishte dërguar NSH-së 

më 9 korrik 2007. NSH-ja e paditur parashtroi ankesë më 23 korrik 2007 

dhe e tërhoqi atë më 28 shtator 2007.  

 

Më 11 mars 2008, AKM-ja parashtroi ankesë në DHPGJS, duke theksuar 

se Kryetari i Gjykatës Komunale në Prishtinë përmes letrës së datës 11 

janar 2008 sugjeroi që të shqyrtohet vlefshmëria ligjore e Aktgjykimit.  
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Më 27 qershor 2008, Trupi gjykues i DHPGJS-së e pranoi ankesën e AKM-

së si të afatshme. 

 

AKM-ja argumentoi në ankesë se Gjykata Komunale në Prishtinë veproi 

pa pasur kompetencën, që i takonte DHPGJS-së, prandaj aktvendimi 

është i pavlefshëm. 

 

Pas hyrjes në fuqi të Ligjit nr. 04/L-033 mbi Dhomën e Posaçme të 

Gjykatës Supreme të Kosovës për çështje që lidhen me Agjencinë 

Kosovare të Privatizimit më 1 janar 2012, palët kishin mundësinë që të 

komentojnë për zbatueshmërinë e nenit 4.5.1 të Ligjit mbi Dhomën e 

Posaçme lidhur me këtë lëndë. 

 

Më 28 qershor 2013, Kolegji i Specializuar i DHPGJS lëshoi Aktvendimin 

SCA-08-0037 me të cilin e ka hedhur poshtë ankesën e AKM-së të 

paraqitur kundër Aktgjykimit të Gjykatës Komunale në Prishtinë, 

C.nr.53/06 të datës 26.06.2007 si të pa pranueshme. Kolegji kishte 

vepruar në pajtim me vendimin e aplikueshëm në atë kohë të Presidiumit 

të Dhomës së Posaçme që u jepte kompetencë kolegjeve të shkallës së 

parë për ankesat e parashtruara kundër aktgjykimeve të gjykatave të 

rregullta në lëndët të cilat nuk u ishin referuar atyre nga Dhoma e 

Posaçme. Kolegji i Specializuar vendosi të mos kufizohet nga Aktvendimi i 

Trupit gjykues të DHPGJS-së të datës 27 qershor 2008 me të cilin ankesa 

e AKM-së u konsiderua si e afatshme. Kolegji vendosi ta mos përfillë këtë 

Aktvendim duke arsyetuar se ai nuk ishte lëshuar në meritat e lëndës dhe 

gjithashtu sepse praktikat e Dhomës së Posaçme në lëndën në fjalë kishin 

ndryshuar në ndërkohë. 

 

Agjencia Kosovare e Mirëbesimit më 26 korrik 2013, dhe Agjencia 

Kosovare e Privatizimit më 22 korrik 2013 parashtruan ankesë të 

afatshme ndaj Aktvendimit të Kolegjit të Specializuar të DHPGJS, SCA-08-

0037 të datës 28 qershor 2013. Të dyja agjencitë në ankesat e tyre 
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pretendojnë se çështja e pranueshmërisë së ankesës të AKM-së kundër 

Aktgjykimit të Gjykatës Komunale në Prishtinë C.nr. 53/06 të datës 

26.06.2007, ishte vendosur me Aktvendimin e Trupit gjykues të DHPGJS-

së të lëshuar më 27 qershor 2008. Prandaj Aktvendimi pasues i Kolegjit 

të Specializuar i datës 28 qershor 2013 për të mos përfillur atë përbën 

shkelje të parimit themelor të stabilitetit ligjor. 

  

Me datë 1 tetor 2015, Kolegji i Apelit me Aktvendimin AC-I-13-0127 e 

aprovon ankesën e Agjencisë Kosovare të Privatizimit dhe e anulon 

Aktvendimi e Kolegjit të Specializuar të DHPGJS-së, SCA-08-0037, i datës 

28 qershor 2013, ndërsa ankesën e Agjencisë Kosovare të Mirëbesimit e 

hedhe poshtë si të papranueshme. Kolegji i Apelit po ashtu me këtë 

Aktvendim e anulon Aktgjykimin e Gjykatës Komunale të Prishtinës C.nr. 

53/06 i datës 26 qershor 2007,duke e shpallur të pavlefshëm, dhe lëndën 

e kthen në rigjykim tek Kolegjit përkatës i Specializuar i DHPGJS-së. 

Kolegji i Apelit argumentoji se Kolegji i Specializuar kishte gabuar që e 

kishte mos përfillur Aktvendimin e Trupit gjykues të DHPGJS-së të datës 

27 qershor 2008 i cili e konsideroi ankesën e AKM-së kundër Aktgjykimit 

të Gjykatës Komunale në Prishtinë, C.nr.53/06, si të afatshme. Edhe pse 

ky Aktvendim është procedural, ai është gjithashtu detyrues dhe nuk 

mund të mos përfillet mbi bazën se nuk ka të bëjë me meritat e lëndës 

ose sepse praktika gjyqësore ka ndryshuar në ndërkohë në çdo aspekt. 

Nga arsyetimi i Aktvendimit të Kolegjit të Specializuar të datës 27 qershor 

2008 shihet se gjykata jo vetëm thjesht e ka shpallur ankesën të 

afatshme por ia miratoi AKM-së zgjatjen e afatit për të parashtruar 

ankesë. Ky aktvendim është i formës së prerë dhe duhet të respektohet. 

Prandaj aktvendimi i ankimuar i Kolegjit të Specializuar duhet të 

anulohet. Kështu, aktgjykimi i Gjykatës Komunale në Prishtinë duhet të 

konsiderohet jo i formës së prerë dhe i apelueshëm ,dhe Kolegji i Apelit e 

vlerëson vlefshmërinë e tij. Është e qartë që neni 4.5.1 i Ligjit mbi 

Dhomën e Posaçme zbatohet vetëm për vendimet e apelueshme që ishin 

lëshuar pa pasur kompetencë. Prandaj, Aktgjykimi C.nr. 53/06 i Gjykatës 
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Komunale në Prishtinë i datës 26 qershor 2007, duhet të shpallet i 

pavlefshëm dhe lënda t’i kthehet Kolegjit të Specializuar përkatës për 

procedim të mëtejmë. 

 

Lënda pastaj regjistrohet nga Zyra e regjistrit dhe merr numrin C-III-15-

0710. 

 

Me datë 25 gushtë 2017, paditësit e dorëzojnë në DHPGJS një 

parashtresë dhe kërkojnë nga DHPGJS-ja të caktohet masa e përkohshme 

dhe ti ndalohet AKP-së shitja, dhënia me qira, ndërtimi apo ndryshimi i 

gjendjes faktike në  ngastrat nr.1339,1520/1,1877/12, ZK Llapna Sellë 

dhe nr.222 ZK Çagllavicë deri në një vendim të formës së prerë mbi 

meritat e padisë. Paditësit në këtë parashtresë kanë pohuar se padinë e 

tyre e mbështesin në Aktgjykimin e Gjykatës Komunale të Prishtinës, i cili 

e ka pas klauzolën e plotëfuqishmërisë, e me të cilin ishte anuluar 

Kontrata lëndore e padisë. Paditësit në këtë parashtresë po ashtu e 

përmendin faktin që Kolegji i Apelit tashmë e ka anuluar Aktgjykimin e 

Gjykatës Komunale në Prishtinë C.nr.53/06 të datës 26.06.2007, dhe 

lënda është kthyer në rigjykim. 

 

Me datë 27 nëntor 2017, 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 kërkesa e paditësve për 

masë të përkohshme si e pabazuar, pasi që ngastrat kontestuese nuk 

janë tenderuar, pastaj Qeveria e Republikës së Kosovës me vendimin e 

saj nr.13/13 të datës 10.11.2017, ka vendosur që të pezulloj për një vit 

shitjen e tokave në pronësi shoqërore, ndërsa ska rrezik për dëme të 

pariparueshëm. AKP-ja po ashtu ka pohuar që paditësit nuk kanë 

dëshmuar me ndonjë provë asnjë të drejtë pronësore ndaj pronave 

kontestuese. 
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Me datë 28 tetor 2019, Kolegji i Shkallës së parë i DHPGJS-së me 

Aktvendimin C-III-15-0710, kërkesën e paditësve për masë të 

përkohshme e refuzon si të pabazuar. Kolegji i Shkallës së parë ka 

arsyetuar se paditësit nuk kanë ofruar dëshmi të besueshme për gjykatën 

që do të arsyetonte lëshimin e masës së përkohshme. Paditësit nuk kanë 

parashtruar asnjë dëshmi mbi ekzistimin e rrezikut për dëme të 

menjëhershëm dhe të pariparueshëm që do të shkaktohej nëse nuk 

lëshohet masa e përkohshme. Andaj në këtë rast nuk janë plotësuar 

kushtet nga neni 61.1 të LDHP që të caktohet masa e përkohshme. 

 

Me datë 16 dhjetor 2019, paditësit e parashtrojnë një ankesë të afatshme 

kundër Aktvendimit të Shkallës së parë të DHPGJS-psë,C-III-15-0710 të 

datës 28 tetor 2019, për shkak të shkeljeve të dispozitave të procedurës 

dhe vërtetimit të gabuar dhe jo të plotë të gjendjes faktike, dhe kërkojnë 

nga Kolegji i Apelit që të aprovohet ankesa si e bazuar, të ndryshohet 

Aktvendimi i ankimuar dhe të caktohet masa e përkohshme, ose të 

anulohet Aktvendimi i ankimuar dhe lënda të kthehet në rigjykim. Për më 

tepër në ankesë paditësit kanë pohuar se nëse ndodhë shitja e ngastrave 

lëndore të padisë, çmimi që mund të merrnin paditësit nëse dalin të 

suksesshëm në padinë e tyre, nuk do të ishte i përafërte me çmimin e 

tregut të palujtëshmërive lëndore. Andaj paditësit pohojnë se ky është 

rreziku i cili i kanoset të drejtave të pretenduara pronësore të paditësve. 

Paditësit pohojnë se ata janë të bindur në të drejtat e tyre pronësore ndaj 

pronave kontestuese, andaj është shumë e rëndësishme që tani të 

caktohet masa e përkohshme dhe të evitohet rreziku i shitjes së këtyre 

ngastrave, dhe të evitohet rreziku për dëme të pariparueshëm, deri sa të 

vendoset në meritat e padisë. Tutje paditësit pohojnë se pozicionimi i 

këtillë i gjykatës është i paqëndrueshëm dhe do të pengojë në vendosjen 

e drejtë dhe ligjore të çështjes së meritave të padisë. 

 

Me datë 30 dhjetor 2019, AKP-ja e dorëzon në DHPGJS një parashtresë 

dhe i përgjigjet ankesës së paditësve. Në këtë parashtresë AKP-ja i 
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kundërshton pretendimet ankimore të paditësve duke i konsideruar si të 

pabazuara në ligj, dhe e mbështet në tërësi Aktvendimin e ankimuar të 

Shkallës së parë të DHPGJS-së duke e konsideruar si të drejtë dhe të 

bazuar në ligj. Tutje AKP-ja në përgjigje në ankesë ka pohuar se paditësit 

nuk kanë ofruar prova të besueshme për të drejtat e pretenduara 

pronësore ndaj ngastrave lëndore të padisë. Padia është parashtruar në 

kundërshtim me nenin 31.1 të Shtojcës së LDHP-së, pasi që paditësit nuk 

kanë parashtruar bazën ligjore dhe argumentet në të cilat e mbështetin 

padinë e tyre. AKP-ja pohon se propozimi për caktimin e masës së 

përkohshme nuk është i mbështetur me prova të besueshme, andaj nuk 

ka kushte të caktohet masa e përkohshme, në bazë të nenit 61.1 të 

LDHP-së. Në këtë rast AKP-ja pohon se paditësit nuk kanë gjasa reale për 

ta fituar kontestin, dhe po ashtu nuk ka prova për dëme të menjëhershëm 

të pariparueshëm nëse nuk lëshohet masa e përkohshme. Andaj nga këto 

arsye AKP-ja ka kërkuar nga Kolegji i Apelit që të refuzohet ankesa e 

paditësve si e pabazuar dhe të vërtetohet Aktvendimi i ankimuar i 

Shkallës së parë si i drejtë dhe i bazuar në ligj. 

 

Arsyetimi ligjor  

 
 

Ankesa refuzohet si 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. 
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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 të cilët kërkojnë masë të përkohshme duhet të 

dëshmojnë 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 lëndën në fjalë, Paditësit nuk kanë dëshmuar mjaftueshëm se mund të 

ndodhë dëmi i drejtpërdrejtë dhe i pariparueshme ndaj të drejtave të 

pretenduara pronësore, nëse nuk lëshohet masa e përkohshme. Paditësit 

po ashtu  nuk kanë ofruar dokumente apo dëshmi tjera në mbështetje të 

kërkesës së tyre, në mënyrë që të dëshmojnë se ekziston rreziku i 

drejtpërdrejtë që prona e kontestuar do të privatizohet dhe shitet. 

 

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

dorëzuar në Gjykatën Komunale në Prishtinë me datë 19 janar 2006, 
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kanë kërkuar anulimin e Kontratës së shitblerjes Ov.br.69/63 të datës 12 

janar 1962, dhe kthimin e të drejtës së pronësisë në ngastrat lëndore të 

padisë. Paditësit kanë pretenduar se kontrata e cekur e lidhur në mes 

paraardhësit të tyre G. D M dhe NSH-së së paditur, ishte lidhur pa 

vullnetin e shitësit, pastaj çmimi i shitjes së tokës është caktuar vetëm 

sipas blerësit, dhe pretendojnë që kontrata e shitjes është absolutisht 

nule, andaj duhet të anulohet dhe paditësve tu kthehen ngastrat 

kontestuese. Pretendimet e padisë për mungesën e vullnetit të palëve për 

lidhjen e Kontratës dhe për të metat tjera eventuale të kësaj Kontrate, 

janë çështje që ndërlidhen me merita, andaj do të shqyrtohen gjatë 

procedurës në vazhdim. Kolegji i Apelit vëren se pronat kontestuese tani 

evidentohen si prona shoqërore në emër të NSH-së së paditur, e cila ato i 

mbanë në emrin e vet në bazë të Kontratës së shitblerjes, pra një titulli 

pronësor që është në fuqi. 

 

Kolegji i Apelit vëren se paditësit nuk  kanë një titull pronësor, në bazë të 

cilit ata mund të pretendojnë që atyre tu kthehet prona e kontestuar.  

 

Tutje Kolegji i Apelit vëren se paditësit po ashtu nuk  kanë sjellë asnjë 

dëshmi se prona është tenderuar për shitje nga AKP-ja. Ata vetëm 

pohojnë se ka rrezik të shitjes dhe dëmi sipas tyre mund të jetë i 

menjëhershëm dhe i pariparueshëm, ndërsa këto pohime nuk i 

mbështesin me asnjë provë. AKP-ja në përgjigje në kërkesën për masë të 

përkohshme, vetë ka deklaruar se ngastrat nuk i ka qitë në shitje, pasi që 

ekziston edhe vendimi i Qeverisë së Republikës së Kosovës që ka ndaluar 

shitjen e tokave në pronësi shoqërore për një vite. 

 

Rrjedhimisht mund të konstatohet se në këtë raste, po ashtu nuk ka asnjë 

dëshmi të besueshme që dëmi mund të jetë i menjëhershëm dhe i 

pariparueshëm, prandaj është i saktë konstatimi i Kolegjit të Shkallës së 

parë të DHPGJS-së se në këtë rast nuk janë plotësuar kushtet ligjore nga 
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neni 61.1 të LDHP-së që të caktohet masa e përkohshme e cila është 

kërkuar nga paditësit me parashtresën e tyre të datës 25 gusht 2017. 

 

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

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

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

Parë të DHPGJS-së 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 ankuesit 

tashmë e kanë paguar taksën gjyqësore prej 100 euro, me datë 31 

dhjetor 2019. 

 

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