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Në ankesën e                                                      

        

1. R.K                                                                                                Paditës/Ankues 

2. E.K 

3. A.K 

Të përfaqësuar nga M.M, avokat nga Gjilani   

  

Kundër 

 

1. KBI -“A”-Gjilan                                       Të paditurve 

2. Agjencia Kosovare e Privatizimit  

rr. “Ilir Konushevci” nr. 8 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 Mr. sc. 

Sahit Sylejmani gjyqtar kryesues, Ondrel Pridal, Gertraud Marx-Letitenberger, Ilmi 

Bajrami  dhe Shkelzen Sylaj gjyqtarë, duke vendosur lidhur me ankesën e Ankuesve 

kundër Aktgjykimit të trupit gjykues të DHPGJS-së, SCC-09-0145 i datës 13 prill 

2011, në seancën vendimmarrëse të mbajtur më 26 janar 2017, lëshon këtë:  

 

 

AKTGJYKIM 

 

1.Ankesa e Ankuesve refuzohet si e pabazuar. 

2.Vërtetohet Aktgjykimi i trupit gjykues të DHPGJS-së të datës 13 prill 2011, 

SCC-09-0145 

3.  Nuk ngarkohen taksa gjyqësore për palët lidhur me procedurën ankimore. 
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Rrethanat procedurale dhe faktike: 

Më 29 korrik 2009, Paditësit parashtruan padi pranë DHPGJS, kundër të paditurve 

për njohjen e të drejtës pronësore. Me padinë dhe me specifikimin  e padisë së datës 

10 shkurt 2011, Paditësit kërkuan nga Gjykata që të vërtetojë se Paditësit janë 

pronarë të ngastrave kadastrale nr.1401 / 1, në vendin e quajtur "Zabeli i Sadik 

Agës", me sipërfaqe prej 0,04,42 ha, nr.1401 / 2, në vendin e quajtur "Zabeli i Sadik 

Agës", me sipërfaqe prej 1,73,79 ha, nr.1401 / 3, në vendin e quajtur "Zabeli i Sadik 

Agës ", me sipërfaqe prej 0,05,00 ha, nr.1401 / 4, në vendin e quajtur" Zabeli i Sadik 

Agës ", me sipërfaqe prej 0,03,50 ha, nr.1401 / 5, në vendin e quajtur " Zabeli i Sadik 

Agës ", me sipërfaqe prej 0,03,50 ha dhe nr.1402, në vendin e quajtur" Zabeli i Sadik 

Agës ", me sipërfaqe prej 0,87,30 ha, të regjistruar në Certifikatën mbi të drejtat e 

pronës së paluajtshme nr. UL-70403013-09045, ZK Gjilan dhe të detyrojë të Paditurit 

që të njohin të drejtat e tyre pronësore mbi këto parcela, si dhe për të mundësuar 

regjistrimin e tyre në kadastër në emër të paditësve. Paditësit gjithashtu kanë kërkuar 

edhe kompensimin e shpenzimeve procedurale. 

Paditësit në padinë e tyre pohuan se ngastrat kadastrale nr.1401 (e cila më vonë u 

nda në ngastrën kadastrale nr.1401 / 1, 1401/2, 1401/3, 1401/4 dhe 1401/5) dhe 

nr.1402 janë në pronësi të P.R, më parë nga Gjilani dhe se më 16 maj 1959 ai (z.R) 

lidhi një kontratë të shitblerjes Vr.nr.365 / 1959 me A.S. Ata më tej kanë deklaruar se 

në vitin 1964, paraardhësit e tyre lidhën një marrëveshje verbale me A.S, prej të cilit 

paraardhësit e tyre kanë blerë ngastrat e mësipërme kadastrale. Megjithatë, në atë 

kohë ata nuk kanë mundur ta transferojnë tokën në emrin e tyre për shkak të faktit se 

toka ishte ende e regjistruar në emër të P.R. Ata pohuan se që nga ajo kohë ata 

kishin përdorur pronën pa asnjë shqetësim dhe se ata kishin shtëpitë e tyre në të, ku 

ata jetojnë me familjet e tyre. 

Paditësit më tej kanë deklaruar se Gjykata Komunale në Gjilan, me aktgjykimin 

C.nr.131 / 93 datës 15 nëntor 1993 ua njohu të drejtën e bashkë-pronësisë  

paraardhësve të tyre, tani të ndjerëve R.H dhe F.K në ½ e ngastrave kadastrale nr. 

1401 dhe 1402 në vendin e quajtur "Zabeli i Sadik Agës", me sipërfaqe prej 1,78,21 

ha, në atë kohë të regjistruar në fletën poseduese nr.1830, ZK Gjilan dhe tani në 

Certifikatën mbi të drejtat e pronës së paluajtshme nr. UL-70403013-09045, ZK 

Gjilan. 

Paditësit kanë pohuar se ata ishin habitur kur kishin kuptuar se 3/6 e ngastrave 

kadastrale nr. 1401 dhe 1402 ZK Gjilan, pa asnjë bazë ligjore ishte regjistruar në 
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emër të të paditurës, NSH-së. Sipas Paditësve,  NSH kurrë nuk ishte pronare dhe 

nuk ka asnjë dëshmi të vlefshme me të cilat ajo mund të fitojë të drejtën e pronësisë 

dhe është e diskutueshme  se si  NSH e kishte regjistruar këtë pronë nën emrin e 

saj. 

Trupi gjykues i DHPGJS-së me vendimin e datës 13 prill të vitit 2011, SCC-09-0145 

refuzoi padinë e paditësve si të pabazuar. Trupi Gjykues ndër të tjera arsyetoi se 

kontrata e ofruar nga Paditësit, Vr.nr.365 / 1959 e datës 16 maj 1959 në mes të z.R 

dhe z.S nuk përmban elementet e nevojshme të tilla si përshkrime të hollësishme të 

subjektit të kontratës ( numri i listës poseduese, numri i ngastrave kadastrale, etj). 

Prandaj, nga kontrata nuk është e qartë se cila ishte çështja e saj lëndore dhe cili 

ishte vullneti i palëve. Gjatë vlerësimit të fuqisë dëshmuese të kontratës, gjykata nuk 

mund të përcaktojë se për çfarë saktësisht palët e kontratës kishin arritur 

marrëveshjen dhe çfarë saktësisht blerësi kishte blerë. Pra, si përfundim, Gjykata 

nuk mund të bëjë ndonjë përfundim lidhur me rastin në fjalë, në bazë të kontratës në 

fjalë. 

Në arsyetimin e aktgjykimit të ankimuar është theksuar më tej se aktgjykimi i 

Gjykatës Komunale në Gjilan C.nr.131 / 93, i cili ishte  ofruar nga paditësit, nuk lidhet 

me rastin në fjalë.  Çështja lëndore e theksuar në atë aktgjykim ishte pjesa ideale që 

përbënte ½ e ngastrave kadastrale nr. 1401 dhe 1402 ZK Gjilan, e cila ishte në 

pronësi nga personi privat. Ajo pjesë e tokës nuk është objekt i çështjes në fjalë. 

Palët nuk argumentojnë lidhur me çështjen nëse Paditësit janë pronarë të 1/6 pjesë 

ideale të parcelave në secilin prej tyre. Për më tepër, e paditura NSH shprehimisht e 

pranon atë. Faktikisht, Paditësit kërkojnë njohjen e të drejtave të pronësisë vetëm për 

atë pjesë të ngastrës e cila është e regjistruar në emër të NSH-së. Kjo pjesë e 

ngastrës nuk ka qenë objekt i çështjes në Gjykatën Komunale në Gjilan. Gjykata e 

sheh të rëndësishme të përmendet se NSH-ja nuk ka qenë palë në atë rast, kështu 

që edhe në qoftë se aktgjykimi i Gjykatës Komunale në Gjilan është me ndonjë 

rëndësi për këtë rast, NSH-ja nuk do të kishte obligim ndaj saj. 

Trupi Gjykues vazhdon se në bazë të asaj që u përmend më lart, ai mendon se nuk 

ka asnjë provë e cila dëshmon se paraardhësit e paditësve kanë blerë pronën e 

paluajtshme të kontestuar. 

Sa i përket parashkrimit fitues, Trupi Gjykues ndër të tjera deklaroi se një nga kriteret 

e parapara me ligj (Ligji mbi Marrëdhëniet Themelore Pronësore, Gazeta Zyrtare e 

RSFJ-së nr.6 / 80, 36/90, 29/96), që duhet të përmbushet në mënyrë kumulative për 
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fitimin e një të drejte pronësore mbi pronën e paluajtshme me anë të parashkrimit 

fitues, është afati i skadimit prej 20 viteve. Duke filluar nga data 27 qershor 1996 kur 

LMThP-ja ishte ndryshuar, deri me 29 korrik 2009, data e parashtrimit të kërkesës 

kanë kaluar vetëm 13 vjet. Kjo do të thotë se ky kriter nuk është plotësuar dhe si i tillë 

parashkrimi fitues nuk mund të zbatohet në rastin në fjalë. 

Ky trup më tutje deklaroi se gjëja e dytë që duhet të merret parasysh është bona fide  

e poseduesit. Aktgjykimi i Gjykatës Komunale në Gjilan C.nr.131 / 93 ka konstatuar 

se ½ (3/6) e ngastrave kadastrale nr. 1401 dhe nr.1402, ZK Gjilan është regjistruar 

në emër të Kooperativës Bujqësore dhe pjesa tjetër në emër të personit privat. Për 

më tepër, me këtë aktgjykim gjykata ia ka njohur të drejtën pronësore paraardhësve 

të paditësve vetëm në ½ e ngastrave kadastrale të përmendura më lart. Duke pasur 

këtë parasysh, trupi gjykues konsideron se Paditësit gjatë gjithë kohës e kanë ditur 

se ata nuk ishin pronarë të pronës në fjalë edhe pse pretendohet se ata kanë 

vazhduar ta shfrytëzojnë atë. Prandaj, ata nuk mund të trajtohen si mbajtës të 

ndërgjegjshëm (shfrytëzues bona fide). 

Më 17 maj 2011, Paditësit (në tekstin e mëtejmë: Ankuesit) kanë paraqitur ankesë 

për shkak të shkeljes thelbësore të dispozitave të procedurës kontestimore, neni 182, 

paragrafi 1 lidhur me nenin 153 paragrafi 1 dhe 2, të nenit 154, paragrafi 1, të nenit 

157 dhe neni 143.1 lidhur me nenin 391 dhe paragrafin 2, pika n e nenit 182 

paragrafi 2 e Ligjit mbi Procedurën Kontestimore (LPK), përcaktimin e gabuar dhe jo 

të plotë të gjendjes faktike nga neni 183 i LPK-së dhe zbatimit të gabuar të drejtës 

materiale nga neni 184 i LPK-së. 

 

Ankuesit ndër të tjera theksuan se dispozitivi i aktgjykimit të ankimuar është në 

kundërshtim me arsyetimin dhe se në pikën 1 (një) të dispozitivit nuk është 

përshkruar fare objekti i mosmarrëveshjes, si dhe palët në kontest. Ata më tej 

deklaruan se Gjykata nuk ka dhënë arsyet e duhura për faktet vendimtare, dëshmitë 

nuk janë përpunuar veçmas dhe në tërësi, të cilat mangësi e bëjnë aktgjykimin të 

paqëndrueshëm. Ankuesit në ankesën e tyre e kanë përsëritur të gjithë atë që e kanë 

thënë në padinë e tyre, në plotësimin e padisë dhe gjatë seancës gjyqësore. 

Ankuesit kanë ofruar deklaratën e dëshmitarëve të datës 10 maj 2011 të vërtetuar në 

Gjykatën Komunale në Gjilan. Ankuesit i kanë propozuar Kolegjit të Apelit që të  

ndryshojë aktgjykimin e ankimuar dhe të aprovojë padinë si të bazuar ose të 

shfuqizojë aktgjykimin e ankimuar dhe të kthejë lëndën në  rigjykim. 
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Me urdhër të datës 7 korrik 2011, ankesa dhe dokumentet përcjellëse i ishin 

dorëzuar të Paditurve. Më 18 korrik 2011, Agjencia Kosovare e Privatizimit (AKP) ka 

paraqitur përgjigje në ankesë ku në tërësi kundërshton pretendimet e Ankuesve dhe 

e konsideron aktgjykimin e kundërshtuar si të drejtë dhe ligjërisht të bazuar. AKP-ja i 

ka propozuar Kolegjit të Apelit që të refuzojë ankesën si të pabazuar dhe të vërtetojë 

aktgjykimin e ankimuar. 

 

Më 5 qershor 2014, Ankuesve iu është dorëzuar përgjigja në ankesë. Në përgjigje të 

ankesës nuk ishte paraqitur asnjë përgjigje.  

 

Arsyetimi Ligjor 

Ankesa është e pa bazuar.  

Në bazë të nenit 64.1 të Shtojcës së Ligjit nr.04/L-033 për Dhomën e Posaçme të 

Gjykatës Supreme për çështje që lidhen me Agjencinë Kosovare të Privatizimit, 

Kolegji i Apelit vendosi të mos mbajë pjesën gojore të procedurës.   

Kolegji i Apelit konstaton se Trupi Gjykues i DHPGJS-së ka refuzuar në mënyrë të 

drejtë ankesën e Ankuesve si të pabazuar. Ankuesit nuk kanë arritur që të sigurojnë 

ndonjë titull të vlefshëm ligjor për fitimin e pronësisë së pronës lëndore. Sipas 

Certifikatës mbi të drejtat e pronës së paluajtshme nr.UL-70403013-09045 ngastrat 

kadastrale nr.1401 / 1, 1401/2, 1401/3, 1401/4, 1401/5 dhe 1402 në vendin e quajtur 

"Zabeli i Sahit Agës "janë evidentuar si bashkëpronësi në pjesët ideale si 3/6 e saj në 

emër të NSH-Kooperativa bujqësore në Gjilan, 1/6 në emër të R.R.K, 1/6 në emër të 

A.H.K dhe 1/6 në emër të E.F.K. Me kërkesën e tyre ata kanë kërkuar njohjen e të 

drejtës pronësore mbi 3/6 e pasurisë e cila është e regjistruar në emër të të 

Paditurës, NSH-së. Siç u përmend më lart Ankuesit pretendojnë se paraardhësit e 

tyre në vitin 1964 kanë blerë pronën lëndore me kontratë verbale nga A.S. Ata më tej 

pretendojnë se zoti S kishte blerë një tokë në vitin 1959 nga P.R me kontratën 

Vr.nr.365 / 1959 të datës 16 maj 1959, kopja e së cilës ishte siguruar nga Ankuesit. 

Megjithatë, nga kjo kontratë nuk është e qartë se cili është objekti i kontratës, 

respektivisht nuk është e qartë se çfarë kishte blerë blerësi. Prandaj kjo kontratë nuk 

mund të konsiderohet si dëshmi në mbështetjen e pretendimit të Ankuesve. 

Ankuesit si dëshmi kanë ofruar edhe aktgjykimin e Gjykatës Komunale në Gjilan 

C.nr.131 / 93 të datës 15 nëntor 1993. Me këtë aktgjykim i ishte njohur e drejta e 
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pronësisë paraardhësve të Ankuesve mbi pjesën ideale prej ½ të ngastrës kadastrale 

nr.1401 dhe 1402 ZK Gjilan. Pra, me këtë aktgjykim është vendosur vetëm për ½ e 

pjesës ideale të ngastrave kadastrale të përmendura dhe kjo tokë nuk është objekt i 

kësaj lënde. Në rastin në fjalë, çështja lëndore është një tjetër pjesë e ½ pjesë ideale 

të ngastrave kadastrale në fjalë e cila është e regjistruar në emër të paditurës NSH-

së. 

Ankuesit pretendojnë të drejtën pronësore mbi pronën lëndore (½ e ngastrave 

kadastrale të regjistruara në emër të paditurit NSH) në dy baza. Në bazë të kontratës 

verbale të shitblerjes dhe në bazë të parashkrimit fitues. Ankuesit nuk kanë arritur të 

dëshmojnë se paraardhësi i tyre ka blerë edhe pronësinë e pronës të cilën ata janë 

duke e kërkuar. Aktgjykimi i Gjykatës Komunale në Gjilan C.no.131 / 93 tregon 

qartazi se është përcaktuar  që paraardhësit e Ankuesve janë pronarë të ½ të 

ngastrave kadastrale nr.1401 dhe 1402, në bazë të parashkrimit fitues. Në këtë 

aktgjykim gjithashtu është theksuar se në bazë të ekspertizës së ekspertit, ½ e 

ngastrave kadastrale që janë objekt i kësaj çështje është e regjistruar në emër të 

Kooperativës  Bujqësore "M" në Gjilan dhe ½ në emër të personit privat. Për më 

tepër, aktgjykimi i Gjykatës së Qarkut në Gjilan Gž.nr.113 / 94 i datës 12 prill 1996, 

me të cilin ishte vërtetuar aktgjykimi i Gjykatës Komunale C.nr.131 / 93, ndër të tjera 

thekson se A.S ia kishte shitur paraardhësve të Ankuesve pjesën e ngastrave të 

kontestuara kadastrale. Nga kjo mund të konkludohet se paraardhësit e Ankuesve 

kishin blerë vetëm ½ e ngastrave të përmendura kadastrale, dhe ½ pjesë tjetër e 

këtyre pronave është e regjistruar në emër të paditurit NSH, prandaj pretendimet e 

Ankuesve që ata ishin të habitur se ½ e këtyre ngastrave është e regjistruar në emër 

të NSH-së nuk janë të sakta. Për më tepër, të dhënat historike të këtyre ngastrave të 

paraqitura nga Drejtoria për Kadastër, Gjeodezi dhe Pronë në Gjilan, më 26 tetor 

2010, tregon se ½ e ngastrave kadastrale kontestuese janë dëshmi në emër të 

Paditurit NSH ndërsa ½ pjesë tjetër në emër të personave privatë. 

Kolegji i Apelit pajtohet plotësisht me konstatimet e Kolegjit të Specializuar lidhur me 

parashkrimin, si arsye e dhënë në Aktgjykimin e ankimuar.  

Provat e reja të propozuara gjatë procedures ankimore - deklaratat e katër 

dëshmitarëve të vërtetuar në Gjykatën Komunale në Gjilan nën numrin 9148/11 të 

datës 10 maj 2011 nuk mund të merren në konsideratë, për shkak se kushtet e nenit 

65 të Shtojcës nuk janë plotësuar, pasi  Ankuesit nuk kanë dëshmuar se pse këto 

prova nuk kanë qenë në dispozicion të tyre gjatë procedurave të Trupit Gjykues si 
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dhe Ankuesit nuk kishin paraqitur kërkesë të duhur me shkrim për të dëshmuar 

rrethana të jashtëzakonshme dhe arsye të mirë. 

 

Për arsyet e përmendura më lart, Kolegji i Apelit vendos si në dispozitiv të këtij 

aktgjykimi.  

 
 
Taksat gjyqësore  
 
 
Nuk ngarkohen taksa gjyqësore për procedurë gjyqësore sepse plani i aprovuar për 

taksa gjyqësore të DHPGJS-së, i cili ka hyrë në fuqi më 27 mars 2014 nuk mund të 

zbatohet në mënyrë retroaktive për lëndët në pritje.  

 

Vendosur nga Kolegji i Apelit i DHPGJS-së, më  26 janar 2017. 

 

Mr. sc. Sahit Sylejmani, Gjyqtar Kryesues     (nënshkruar)  
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