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Në çështjen juridike të : AC-I-17-0124 

 

F P Gjakovë.Paditësi/Ankuesi 

 

kundër 

E paditura 

NSH “E P”, Gjakovë. 

Agjencia Kosovare e Privatizimit, rr. “Agim Ramadani” nr.23, Prishtinë 

 

Kolegji i Apelit i Dhomës së Posaçme e Gjykatës Supreme të Kosovës për çështje që lidhen me 

Agjencinë Kosovare të Privatizimit (DHPGJS), i përberë nga i përbërë nga Ilmi Bajrami, gjyqtar 

kryesues, Sabri Halili dhe Mr.sc. Sahit Sylejmani, gjyqtarë, duke vendosur sipas ankesës së 

paditësit  të paraqitur kundër  Aktgjykimit të Kolegjit të Specializuar të DHPGJS-së C-III-12-0933 

të datës 13 mars 2017, pas seancës vendimmarrëse të mbajtur më  02 korrik 2021 lëshon këtë. 

 

A K TGJ  Y  K  I  M 

 

1. Ankesa e paditësit refuzohet si e pabazuar. 

2. Vërtetohet, Aktgjykimi i Kolegjit të Specializuar i DHPGJS-së, C-III-12-0933 i datës 13 

mars 2017. 

3. Nuk caktohen taksa gjyqësore në procedurën ankimore. 

 

Rrethanat faktike dhe procedurale: 

 

Me datë 30 korrik 2007, paditësi ka dorëzuar një padi pranë DHPGJS.Paditësi kërkoi të drejtën e 

pronësisë së ngastrës kadastrale nr.4621, në sipërfaqe prej 0.88.76 ha, zona kadastrale, Gjakovë 

jashtë qytetit e evidentuar sipas listës poseduese nr.8. 

 

REPUBLIKA E KOSOVËS / REPUBLIKA KOSOVA 

http://sq.wikipedia.org/wiki/Skeda:Coat_of_arms_of_Kosovo.svg


2 

 

Paditësi pohoi se prona kontestuese sipas Vendimit nr.01-2882/1-1960, të dt. 19 mars 1960, 

lëshuar nga Këshilli Popullor i Komunës së Gjakovës. Prona kontestuese është marr nga 

paraardhësi i tij Sh P. Paditësi si provë bashkëngjiti: Aktvendimin nr.01-2882/1-1960, te dt.19 

mars 1960, lëshuar nga Këshilli Popullor i Komunës së Gjakovës dhe Historiatin e Pronës 

kontestuese lëshuar nga Drejtoria për Kadastër Gjeodezi dhe Komasacion nr.952-06-07, 

dt.02.07.2007. 

 

DHPGJS me Aktvendim SCC-07-0310, të datës 04 tetor 2007, lëndën e referoi pranë Gjykatës 

Komunale në Gjakovë (tani Gjykata Themelore). 

 

Gjykata Komunale e Gjakovës bazuar në Ligjin e ri mbi DHPGJS me Aktvendimin e saj 

C.nr.572/07, dt.12 mars 2012, lenden e referon pranë DHPGJS. 

 

DHPGJS me Aktvendimin C-III-12-0933, të dt. 29.03.2013, këtë lënde e ka pezulluar deri sa 

tëpërcaktohet statusi i tëpaditurës NSH”E”. 

 

DHPGJS-ja  me Aktvendimin, C-III-12-0933, dt. 29 tetor 2016, e ka shfuqizuar Aktvendimin mbi 

Ndërprerjen e Procedurës në  këtëçështje.   

 

Paditësi duke vepruar sipas urdhrit të Gjykatës me 15 nëntor 2016, me parashtrese ka pohuar se të 

gjitha provat i ka paraqitur në AKP dhe se kërkon që këto prova Gjykata të ia kërkoi në kuptim të 

nenit 333 të LKP-së. Si provë ka bashkangjitur Aktvendimin e Trashëgimisë 

menr.LRP.nr.843/2015, Ref.T.nr.287/2015, dt.25.05.2015, këtu paditësi F P është shpallur 

Trashëgimtare i babait të tij I P. 

 

Me 24 nëntor 2016 e paditura AKP parashtroi mbrojtje në të cilin pohoi se në tërësi e kundërshton 

padinë e paditësit duke e konsideruar tërësisht si të pa bazuar në ligj.Po ashtu e paditura e 

kundërshton Legjitimitetin aktiv të paditësit dhe atë pasiv te të paditurës. 

 

Me 27 dhjetor 2016 paditësi parashtroi përgjigje ndaj mbrojtjes së paditurës në të cilën pohoi se 

padia e tij është e bazuar dhe ligjore.Si provë ka bashkangjitur Aktvendimin  e Trashëgimisë së 

lartcekur si me lartë. 
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Me 05 janar 2017 e paditura parashtroi kundërpërgjigje nëtë cilën pohoi se mbetet nëtërësi pranë 

mbrojtjes se dhëne në padi. 

 

Me 01 mars 2017 DHPGJS mbajti seance dëgjimore në te cilën prezantuan paditësi dhe 

përfaqësuesi i palës se paditësit. 

 

DHPGJS me Aktgjykim C-III-12-0933, dt.13 mars 2017, padinë e paditësit e ka refuzuar për arsye 

te mungesës së legjitimitetit aktiv.Gjykata ka arsyetuar pasi qe paditësi dështoi të parashtroj 

Vendimin për Trashëgimi , ishte e pamundur te vërtetoje legjitimitetin ashtu qe te parashtroj padi 

si trashëgimtar i të ndjerit Sh P. 

 

Me date 30 mars 2017 paditësi parashtroi ankese kundër Aktgjykimit C-III-12-0933, dt.13 mars 

2017, për shkak te shkeljes se dispozitave te procedurës kontestimore, konstatimit te gabuar apo 

jo te plote te gjendjes faktike  dhe zbatimit te gabuar te se drejtës materiale.Paditësi pohoi seështë 

trashëgimtar i gjyshit dhe babait të tij si i tille ka legjitimitet aktiv se paku për pjesën e tij ideale. 

Po ashtu ankuesi pohoi se pjesëtarët tjerë eventual nuk mund ti detyroje unë qe ata te kërkojnë 

pjesën e tyre eventuale. 

 

Me date 28 maj 2021, AKP parashtroi përgjigje ne ankese  ne te cilën pohoi se ne tërësi e 

kundërshton ankesën e paditësit  duke  ekonsideruar si të pa bazuar në ligj. 

 

Arsyetimi ligjor 

 

Ankesa e paditësit është e pranueshme por refuzohet si e pabazuar. 

 

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  

 

Aktgjykimi i ankimuar i Kolegjit të Specializuar është i saktë në rezultat dhe në arsyetimin ligjor, 

andaj  ai duhet të vërtetohet.  
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Në rast të një kërkese (padie) në lidhje me të drejtat mbi një pasuri të trashëguar Gjykata duhet të 

shqyrtojë exofficio nëse të gjithë trashëgimtarët janë të përfaqësuar. Aktvendimi i Trashëgimisë 

është dokument i vetëm për të treguar dëshmuar në mënyrë të mjaftueshme pozitën trashëgimore 

dhe duhet të kërkohet nga paditësit sa më parë që lind ndonjë dyshim se jo të gjithë trashëgimtarët 

janë të përfaqësuar si paditës për rastin në fjalë.  Nëse Aktvendimi i Trashëgimisë nuk është 

paraqitur brenda afatit të arsyeshëm, padia duhet hedhur poshtë si e papranueshme.  

 

Për rastet kur nuk ka dyshim rreth situatës së trashëgimisë në fillim, çështja e legjitimitetit aktiv, 

si një çështje e meritave me gjasë nuk do të paraqitet më vonë.  Në qoftë për rastet kur kemi të 

bëjmë me padi të pranueshme, legjitimiteti aktiv i paditësit megjithatë është kundërshtuar, 

legjitimiteti aktiv duhet të shqyrtohet menjëherë sepse kjo do të jetë një humbje e kohës dhe 

burimeve që të shkojë më tej për aq kohë sa nuk është e qartë nëse paditësi mund të jetë bartës i së 

drejtës që ai e pretendon. Nëse ata nuk mund të jenë bartës të së drejtës të cilën e pretendojnë 

atëherë padia duhet të refuzohet si e pabazuar sa më shpejt që të jetë e mundur.  

 

Në këtë lëndë Kolegji i Apelit vëren se paditësinuk e ka rregulluar çështjen e trashëgimisë. 

Paditësiti është dhënë mundësia nga ana e gjykatës, përmes urdhrit të lëshuar me datë 31 tetor 

2016, mirëpo ai nuk e ka dorëzuar  Aktvendimin e Trashëgimisë për të vërtetuar legjitimitetin e 

aktiv ashtu siç ka kërkuar gjykata. 

 

Edhe në seancën dëgjimore të mbajtur me datë 01 mars  2017, është ngritur natyrshëm çështja e 

rregullimit të legjitimitetit aktiv të paditësit, pasi që ky legjitimitet edhe në këtë seancë kontestohej 

nga ana e përfaqësuesit të AKP-së. Paditësi as në këtë seancë nuk ishte në gjendje të prezantonte 

Aktvendimin e Trashëgimisë i cili kërkohej nga ata që nga data 31 tetor 2016.  

 

Është e vërtetë që paditësi në procedurën para gjykatës së shkallës së parë ka  dorëzuar  

Aktvendimin e Trashëgimisë për prindin e tij I P mirëpo paditësi nuk e ka dorëzuar Aktvendimin 

për Trashëgimi për gjyshin e tij Shaban Pozhegu ashtu siç ka kërkuar gjykata. Paditësi pretendon 

qe objekti i këtij kontesti i është marre tani të ndjerit Shaban Pozhegu me vendimin nr.01.2882/1-

1960,  të dt.19 mars 1960.Kësisoj Gjykata vlerëson se duhet qe te parashtrohet Aktvendimi për 

Trashëgimi për të  ndjerin Sh P me qellim që tëvërtetohen të gjithë trashëgimtaret e të ndjerit dhe 

kësisojçështja e legjitimitetit aktiv të palëve në këtë procedure të jetëçështje e vërtetuar. 
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Në bazë të arsyeve të cekura ankesa e paditësit është refuzuar si e  pabazuar dhe është vërtetuar si 

i drejtë dhe i bazuar në ligj Aktgjykimi i ankimuar i Kolegjit të Specializuar të DHPGJS-së.  

 

Me sa u tha më sipër e në bazë të nenit 9.10 të LDHP-së është vendosur si në dispozitiv. 

 

Taksat gjyqësore: 

 

Në bazë të kërkesës së ankuesit të dorëzuar në DHPGJS me datë 11 prill 2017 për lirim nga pagesa 

e taksës gjyqësore, Kolegji i Apelit duke i marr parasysh pretendimet e ankuesit dhe rrethanat e 

rastit atë e ka liruar nga pagesa e taksës gjyqësore për procedurën ankimore. 

 

 

 

U vendos nga Kolegji i Apelit i DHPGJS-së më 02/07/  2021. 

 

 

 

Ilmi Bajrami, Gjyqtar Kryesues.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


