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Në çështjen juridike :                                                                                AC-I-17-0697 

Paditësit/Ankuesit  

S A, M (M) A, Ferizaj,  përfaqësuar nga Av  J B, Ferizaj 

 

Kundër:                                           

Të  paditurat 

NSH “P B” Ferizaj,  përfaqësuar ngaAgjencia Kosovare e Privatizimit, (AKP) ,  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, Mr. Sc. Sahit Sylejmani dhe Sabri Halili , gjyqtarë, duke vendosur lidhur me 

ankesën e parashtruar nga paditësitkundër Aktgjykimit të Kolegjit të Specializuar të 

DHPGJS-së, C-III-13-0367  të datës 15 nëntor 2017, në seancën vendimmarrëse të mbajtur 

më 02 korrik   2021,  lëshon këtë: 

 

A K T V E N D I M 

 

1. Ankesa e ankuesve është e bazuar. 

2. Anulohet, Aktgjykimi i Kolegjit të Specializuar të DHPGJS-së, C-III-13-0367 të datës 

15 nëntor 2017. 

3. Lënda i kthehet në shkallë të parë të DHPGJS-së për rigjykim. 

4. Nuk caktohen taksa gjyqësore për procedurën ankimore  

 

Rrethanat procedurale dhe gjendja faktike 

 

 

REPUBLIKA E KOSOVËS / REPUBLIKA KOSOVA 
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Me datë 26 qershor 2013, paditësit kanë dorëzuar në DHPGJS një padi për vërtetim të 

pronësisë në vlerë prej 1000 euro. Paditësi S A  ka pohuar se është trashëgimtarë ligjor i 

rendit të parë i të ndjerit H A, i cili ka vdekur më 1982, pa lënë testament të shkruar apo 

kontratë. Paraardhësi i paditësit sa ishte gjallë nën presion të shtetit jugosllav kishte përpiluar 

me të paditurën NSH “P B” Ferizaj, një kontratë mbi ndërrimin e paluajtshmërive, me ç’rast  

paraardhësi i paditësit  i ka dorëzuar  të paditurës paluajtshmërinë e vet për ndërrim dhe  atë 

Nk.nr. 00531-0, me sipërfaqe të përgjithshme prej 5618 m2, dhe ka marrë në pronësi pjesën 

Nk.nr. 700, pjesën Nk.nr. 699 dhe pjesën Nk.nr.  128, me sipërfaqe të përgjithshme 8896 m2, 

ZK.B dhe S, të cilën paraardhësi i paditësit prej vitit 1961  e ka shfrytëzuar dhe pas vdekjes 

së tij e ka shfrytëzuar paditësi pa asnjë pengesë. Tutje paditësi pohon se më 1994  NSH ka 

bërë një incizim të paluajtshmërive  të ndërruara në ZK B –S, sipas vendimit të Këshillit të 

punëtorëve të OTHPB ”P B” Ferizaj të datës 03.07.1989, dhe me këtë rast është bërë 

vërtetimi i paluajtshmërive të ndërruara.  Andaj ka kërkuar nga gjykata që të vërtetohet se i 

njëjti është pronar i paluajtshmërive  pjesën Nk.nr. 700, pjesën Nk.nr. 699 dhe pjesën Nk.nr.  

128, me sipërfaqe të përgjithshme 8896 m2, ZK B dhe S, në bazë të kontratës së ndërrimit 

ndërsa vërtetimin se  e paditura NSh P B , Ferizaj është pronare e patundshmërisë  nk . nr. 

00531-0. 

Me datë 08 prill 2015, AKP dorëzon mbrojtjen në padi  me të cilën  e kundërshton padinë e 

paditësit në tërësi si të pabazuar.  AKP ka pohuar se paditësi padinë e ka bërë në kundërshtim 

me parimin  real aktiv  të palës, pasi i njëjti nuk ka paraqitur asnjë dëshmi  ose Aktvendim 

për Trashëgimi me të cilin do të ishte shpallur trashëgimtar i të ndjerit H A nga fshati Bibaj. 

AKP-ja ka kërkuar nga gjykata që padinë e paditësit  ta refuzoj si të pabazuar. 

 

Me datë 13 gusht 2015, paditësi dërgon në DHPGJS, një parashtresë[ me të cilën pohon se 

nuk qëndrojnë pretendimet e AKP-së, pasi që paditësi e posedon legjitimitetin real aktiv 

sepse me Aktvendimin mbi trashëgiminë T.nr. 188/05 të datës 27.01.2006 S A shpallet 

trashëgimtar në ngastrën kadastrale nr. 474 si dhe në 112/12 të ngastrës nr. 531. Tutje paditësi 

pohon se  si prova ka dorëzuar edhe vendimin nr. 345 të datës 12.07.1989 i lëshuar nga 

OTHBP “P B” Ferizaj, regjistrin dhe kërkesën për dalje në vend ngjarje dhe gjithashtu edhe 

me këtë përgjigje aj pohon se e kemi dërguar edhe një provë si krahasim se si është bërë 

ndërrimi i paluajtshmërive në mes të qytetarëve dhe të paditurës e lidhur me datë 28.03.2006.  

Padisë i janë bashkangjitur: 

Certifikata pronësore  nr.  0531-0 e datës 25/02/2013, Kopja e vërtetimit nr. 345 i datës 

12/07/ 1989, e lëshuar nga e paditura. Sipas këtij vërtetimi ,H A dhe e paditura kanë bërë 
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ndërrimin e ngastrave kadastrale por pa u specifikuar numri i ngastrës kadastrale të cilën e 

paditura e ka dhënë si ndërrim, Kopja e planit e datës 18/10-1994, Aktvendimin e 

trashëgimisë T. 13.188/05 të datës 27/01/2006, Parashtresë drejtuar Kuvendit komunal- 

Drejtorisë për Gjeodezi për dalje në vend ngjarje,Një parashtresë  e vitit 1984, skicë –

shembulli, Dy foto  si dhe autorizimi. 

 

Me datë 19 gusht 2015, AKP dorëzon kundërpërgjigjen e saj me të cilën pohon se paditësi në 

përgjigje nuk ka paraqitur ndonjë provë, dëshmi apo fakt të ri për të cilat AKP do të mund të 

deklarohet dhe të paraqes kundër argumentet e saj.  

 

Me datë 25 korrik 2017, paditësi dërgon në DHPGJS një propozim për lëshimin e masës së 

sigurisë. Paditësi ka pohuar se  ekziston rreziku se pa caktimin e masës së përkohshme pala 

kundërshtare do të pamundësonte apo vështirësonte realizimin e kërkesës, sidomos me 

tjetërsimin e pasurisë së vet, tua shes personave të tjerë  ndërsa ai të mos jem në dijeni për 

këtë.   

 

Me datë 04 gusht 2017, paditësi dorëzon një parashtresë me të cilën e precizon padinë në 

aspektin subjektiv. Në këtë parashtresë paditësi pohon se me Aktvendimin  e Gjykatës 

Komunale në Ferizaj T.nr. 113/84 trashëgimlënësin H A e ka trashëguar e veja e tij 

FatimeAvdullahu, mandej pronat të cilat i ka pasur F A me vdekjen e saj i kanë trashëguar tre 

fëmijët, T, S dhe M A. 

 

Tutje paditësi ka pohuar se T A, parcelën kontestuese nuk e ka të trashëguar.Në bazë të 

Aktvendimit T.nr. 188/05 të datës 27.01.2006 për parcelën nr. 531, që është objekt i këtij 

kontesti si trashëgimtarë përveç paditësit S A është shpallur edhe M A,  andaj e bëjmë 

precizimin e kërkesë padisë në aspektin subjektiv.  

 

Me datën 19.10.2017, është mbajtur një seancë dëgjimore, ku pala paditëse mes të tjerash ka 

deklaruar se  përveç parcelës 531, paraardhësi i paditësit ka dhënë edhe parcelën 623. 

Gjithashtu kanë propozuar që të dëgjohen dëshmitarë. 

Në këtë seancë paditësi kërkoi të drejtën e pronësisë ndaj ngastrave pronësore nr. 128, 699 

dhe   700. 

Me datë 15 nëntor 2017, Kolegji i Specializuar i DHPGJS-së me Aktgjykim, C-III-13-0367, 

padinë e paditësve e refuzon si të pabazuar, kërkesën për masë të përkohshmee refuzon si të 
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pabazuar si dhe obligon paditësit ti bartin shpenzimet e procedurës. Kolegji i Specializuar ka 

arsyetuar se  paditësit nuk kanë specifikuar saktësisht pjesët e ngastrave të tokës që kërkojnë 

ti zotërojnë. Tutje Kolegji i Specializuar ka konstatuar se  mbetet fakt i pakontestuar se 

kontrata të cilën paditësit kërkojnë ta zbatojnë nuk është lidhur asnjëherë në mënyrë të 

vlefshme formale, ajo ishte e pavlefshme prej fillimit dhe paditësit nuk mund të kërkojnë ta 

zbatojnë atë.  Gjithashtu Kolegji i Specializuar ka refuzuar kërkesën për masë të përkohshme 

pasi që padia nuk ka sukses në thelb.  

 

Me datë 14 dhjetor 2017, paditësit (në tekstin e mëtejmë ankuesit) kanë parashtruar ankesë 

ndaj Aktgjykimit të Kolegjit të Specializuar të DHPGJS-së C-III-13-0367 të datës 

15.11.2013, dhe kërkojnë që ankesa e tyre të aprovohet si e bazuar dhe të prishet ose të 

ndryshohet Aktgjykimi i ankimuar dhe çështja të kthehet në rigjykim. Ankuesit kanë pohuar 

se Aktgjykimi i ankimuar nuk përmban elementet që kërkohen në nenin 10 par. 4.2 dhe 4.3 të 

Ligjit 04/L-033 dhe është i pakuptueshëm apo kontradiktor me vetveten etj.  Ankuesit kanë 

pohuar se vendimit të  këshillit të punëtorëve mbi ndërrimin e paluajtshmërive i datës 

12.07.1989 i është bashkangjitur një listë me emra të personave ku në aktgjykimin e 

ankimuar thuhet se emri i H Av nuk përmendet, ky pretendim nuk është i saktë pasi që  siç e 

kemi cekur edhe në seancën dëgjimore , ka qenë i shënuar mirëpo jo si H A por si H A në 

njërën listë ndërsa në listën tjetër si A A. Tutje ankuesit kanë pohuar se Kolegji i Specializuar 

nuk ka dhënë arsyetim për shumicën e provave të cilat ata i kanë dorëzuar gjatë seancës 

dëgjimore, dhe si i tillë duhet të prishet dhe lënda të dërgohet në rigjykim.  

 

Me datë 23 prill 2018, AKP dorëzon përgjigjen në ankesë me të cilën  AKP e kundërshton në 

tërësi ankesën e paditësve  duke e konsideruar si të pabazuar në ligj.  AKP ka pohuar se 

paditësit as me ankesë nuk kanë arritur të paraqesin ndonjë bazë juridike të besueshme dhe as 

nuk kanë mundur të konstatoj një gjendje tjetër nga ajo që ka vërtetuar DHPGJS në 

Aktgjykimin e ankimuar.  

 

Arsyetimi ligjor 

 

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.  
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Merita e ankesës dhe vlerësimi i Kolegjit të Apelit 

 

Aktgjykimi  i ankimuar i  Kolegjit të Specializuar  nuk është i saktë në rezultat dhe në 

arsyetimin ligjor andaj ai duhet të prishet.  

 

Kolegji i Apelit i DHPGJS-së vlerëson se mund të pranohen si të sakta pretendimet e 

paditësit se nuk është vërtetuar drejtë dhe saktë gjendja faktike dhe si rrjedhoje është zbatuar 

gabimisht e drejta materiale. 

 

Kolegji i Apelit, konsideron se paditësit me Aktvendimin, T.nr. 188/05 të datës 27.01.2006 

kanë vërtetuar legjitimitetin e tyre aktiv në këtë procedurë kontesimore. 

 

Është fakt i pa kontestuar nga palët se ka pasur një kontratë mbi ndërrimi e pronës në mes të 

dy palëve në vitin 1988 dhe se menjëherë pas kësaj palët kanë hyrë në posedim dhe 

shfrytëzim të pa penguar nga askush lidhur me patundshmëritë lëndore të ndërruara  dhe se 

ajo marrëveshje është zbatuar në praktikë përveç se pronat e ndërruar nuk janë bartur edhe në 

librat kadastral . Gjithashtu është fakt i pa kontestuar se me vendimin e Këshillit të 

punëtorëve të NSH-së nr. 345 i datës 02/07/1989 është dhënë Vendimi për ndërrimin e 

pronave të NSH-së, të cilat gjenden në vendin e quajtur “c U”, zyra kadastraleBibaj dhe  

Starasellë në sipërfaqe prej 30 ha pa u specifikuar numri i ngastrave por vetëm vendi se ku 

gjendet patundshmëria . Ndërrimi bëhet ari për ari me qëllim të krijimit të  me  kompleksit, 

Bibaj në sipërfaqe prej 400 ha dhe kompleksit  “S” në të  cilin janë 350 hektar tokë. 

Në regjistrin për ndërrimin e patundshmërive gjendet edhe H  A. Ndërsa sipas një regjistri të 

lëshuar ( nuk mund të dihet nga kush), taksativisht theksohet,regjistri i personave fizik të cilët 

kanë ndërruar pronën me NSh përgjatë periudhës kohore 1960-1990 . Në këtë regjistër 

gjendet edhe emri i paraardhësit të paditësit 

 

Fitimi i pronësisë mbi tokën sipas një baze ligjore cila do qoftë ajo përfshirë edhe bazën 

ligjore të arondimit, nënkupton se palët kanë dëshmi –dokumente me shkrim për punën 

juridike të arritur në mes tyre.  Në këtë rast për “veprimin juridik” të pohuar nga palët se ka 

ndodhur në vitin 1966 ,kur ata thonë se e arritën marrëveshjen e arondimit, palët prezantojnë 

dëshmi me shkrim, Vendimi i këshillit të punëtorëve nr. 345 i datës 02/17/1989, Lista e 

pronarëve pronat e të cilëve janë ndërruar, në të cilën ndër të shumtit, përfshihet edhe 

paraardhësi i  paditësve që  kishte bërë, ndërrimin e patundshmërisë vetëm fizikisht nga viti 



6 

 

1960 deri më 1990. Të gjitha këto dëshmi janë relevante dhe  adekuate për të vërtetuar 

pretendimet e ankuesit. (Jurisprudenca e DHPGJS-së AC-II-17-0007, AC-I-17-0158) 

 

Në procedurën kontestimore është relevant fakti kur palët nuk e kontestojnë arritjen e një 

marrëveshje për ndërrimin-arondimin e patundshmërive dhe nuk e kundërshtojnë as 

posedimin si dhe shfrytëzimin e tyre. E paditura kundërshton legjitimitetin aktiv të palës si 

dhe arsyet ligjore në të cilat mbështet padia . 

 

Mos-saktësimi i ngastrave të ndërruara me vendimin e këshillit të punëtorëve të NSH-së nr. 

345 i datës 02/07/1989  nuk mund të jetë shkas për refuzimin e padisë.  Kolegji i shkallës së 

parë  duke marre për bazë te gjitha dokumentet e lartpërmendura do të mundte nëpërmjet një 

eksperti të gjejë   dhe të përkufizojë ngastrat kontestuese.  

 

Për më tepër sipas certifikatës së pronësisë të datës 25/02/2013  të parashtruar nga vetë 

paditësit, ngastra kadastrale me nr. 00531/0,tashmë evidentohet në emër të vetë paditësit. 

Nisur nga kjo, Kolegji i Apelit konsideron se nuk mund të ketë  ndikim ligjor në pronë për 

arsye se prona, ngastra kadastrale në fjalë ende evidentohet në emër të  paditësit përveç nëse 

në pronë ka ndërtime. 

 

Rrjedhimisht gjendja faktike në këtë lëndë nuk është vërtetuar drejtë dhe mbi këtë bazë nuk 

është aplikuar  drejtë edhe e drejta materiale.  

 

Në bazë të këtyre arsyeve, ankesa e paditësitë është bazuar, ndërsa Aktgjykimi i ankimuar 

prishet. Lënda kthehet në shkallë të parë të DHPGJS –së për rigjykim. Gjatë rigjykimit 

shkalla e par nëpërmjet ekspertizës duhet që të sqaroj ish dhe tani gjendjen e patundshmërisë 

në vendin “ ciganske utrinë”  të saktësoj dhe pastaj do të nxjerrë një Aktgjykim bazuar në 

rrethanat e plota faktike.  

 

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

 

Taksat gjyqësore 

 

Ankuesi tashmë e ka paguar taksën gjyqësore në shumë prej 100 euro, andaj nuk caktohet 

taksë shtesë. 
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Lëshuar nga Kolegji i Apelit i DHPGJS-së, 02/07/2021. 

 

 

 

 

Ilmi Bajrami, Gjyqtar Kryesues    __________________ 
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