
AC-I.-12-0061-A0001 

Në procesin gjyqësor të,  

B.I. Podujevë, i përfaqësuar nga avokati. 

                                                                                                              Paditësi/ankuesi 

Kundër  

Kooperativa Bujqësore, e përfaqësuar nga Agjencia Kosovare e Privatizimit(AKP), 

rr. ’’Agim Ramadani’’ nr.23, Prishtinë. 

     E paditura 

 

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 Sabri Halili 

gjyqtar kryesues, Mr. Sc Sahit Sylejmani dhe Diellza Hoxha, gjyqtarë, duke vendosur 

lidhur me ankesën e paditësit të parashtruar kundër Aktgjykimit të Trupit Gjykues të 

DHPGJS-së SCC-10-0121, të datës 17 maj 2012, pas seancës vendimmarrëse të 

mbajtur më 15 gusht 2019, lëshon këtë: 

 

A K T GJ Y K I M 

 

1. Ankesa e paditësit refuzohet si e pabazuar. 

2. Vërtetohet Aktgjykimi i Kolegjit të Specializuar të DHPGJS-së SCC-10-0121, 

i datës 17 maj 2012. 

3. Nuk caktohen taksa gjyqësore për këtë procedurë ankimore. 

 

Rrethanat faktike dhe procedurale:  

 

REPUBLIKA E KOSOVËS 

REPUBLIKA KOSOVA – REPUBLIC OF KOSOVO 

GJYKATA SUPREME E KOSOVËS 

VRHOVNI SUD KOSOVA – SUPREME COURT OF KOSOVO 



Më 09 qershor 2010 paditësi kishte parashtruar një padi me të cilën kërkoi nga Dhoma e 

Posacme që ta obligoj të paditurin që t’ia dorëzoj në posedim dhe t’ia njoh të drejtën 

pronësore lidhur me ngastrat kadastrale nr. 224, 225 dhe 226, në vendin e quajtur “Tek 

Domi” me sipërfaqe prej 0.28.88 ha, Fleta Poseduese nr 28, ZK Pakashticë e Poshtme. 

Paditësi deklaroi se këtë pronë e ka blerë nga i padituri përmes kontratës së lidhur me 

datën 09 shkurt 1995 me godinë kulturore, depon, kullosat dhe oborrin. Kontrata është 

lidhur pasiqë Këshilli i Punëtorëve i të paditurit morri vendim për shitjen e pronës. 

Pohimisht, paditësi pagoi tërë shumën e tokës, sikurse ishte rënë dakord por i padituri 

kur nuk e ka bërë bartjen e tokës tek paditësi. Paditësi pohoi se ai ka fituar të drejtën 

mbi tokën dhe se dëshiron që gjykata ta obligoj të paditurin t’ia bartë posedimin e tokës.  

Padia mbështetej në Vendimin Nr.312/27 të dates 12 janar 1995 të Këshillit të 

Punëtorëve të Kooperativës Bujqësore për shitjen e parcelave kadastrale 224, 225, dhe 

226 me godinën kulturore, depon, kullosat dhe oborrin, në vendin e quajtur “Tek Domi”, 

në një hapësirë prej 0.28,88 ha, ku u vendos që parcelat e lartcekura do t’i shiten B.I.. 

Vendimi gjithashtu përcaktonte çmimin e shitjes, 175 000 dinarë.  

 

Më 09 shkurt 1995 menaxheri i Kooperativës Bujqësore dhe paditësi firmosën kontratë 

për shitje-blerjen e pronës për çmimin 175 000 dinarë, të paguar në 3 kiste sikurse që 

përmendet në kontratë-35 000 dinarë 15 ditë pas nënshkrimit të kontratës, 100 000 

dinarë deri më 15 maj 1995 dhe 40 000 dinarë deri me 30 shtator 1995.  

Kontrata parashihte se i padituri obligohej të bartë pronën pas pagesës së fundit nën 

kushtet të cilat do të përmbajnë lejen e nevojshme prej Ministrisë së Financave të 

Republikës së Serbisë, dhe Vendimit për modifikimin e zhvillimit urban, të lëshuar nga 

Asambleja Komunale në Podujevë. Neni 6 i kontratës parasheh se kontrata do të 

konsiderohet e anuluar nëse nuk plotësohen të gjitha këto kritere.   

Paditësi bëri pagesën vijuese: 15.000 dinarë me 11 gusht 1995, 40.000 dinarë me 19 

korrik 1995, 35.000 dinarë përmes faturës 48402-149, 10.000 dinarë me 27 korrik 1995, 

25.000 dinarë me 18 tetor 1995 dhe 50.000 dinarë përmes faturës 48402-6013-149. 

 

Më 17 maj 2012 Kolegji i Specializuar e kishte marrë Aktgjykimin SCC-10-0121 me të 

cilin padia ishte refuzuar si e pabazuar. Në arsyetimin e këtij aktgjykimi thuhej se, pas 

ekzaminimit të provave në dosje gjykata konstatoi se paditësi nuk e ka fituar pronën mbi 

tokën, posedimin e të cilit e kërkonte. Nuk është kontestuese ndërmjet palëve se toka e 

përmendur ishte regjistruar si pronë shoqërore. Bartja e pronave të paluajtshme 



shoqërore në kohën kur është lidhur kontrata ndërmjet palëve ishte rregulluar nga Ligji 

për bartjen e pronave të paluajtshme (OG i KSA të Kosovës 45/81 dhe 29/86).  

 

Ligji i lartëpërmendur në nenin 4 ndalon bartjen e tokave bujqësore dhe të ndërtimit prej 

pronave shoqërore, pos nëse parashihet me Ligj. Paditësi nuk ofroi asnjë provë që 

bartja e tokës është lejuar nga ligji i cituar. Përderisa toka konsiderohet si tokë bujqësore 

dhe se tjetërsimi i saj ishte i ndaluar, Gjykata kundërshton kërkesën për nulitetin e 

kontratës, me pretendimin se ishte lidhur në kundërshtim me nenin 4.  

 

Edhe nëse toka do të bartej pavarësisht nga neni 4 të Ligjit për Bartjen e Pronave të 

Paluajtshme, kontrata e lidhur ndërmjet paditësit dhe të paditurit ka mungesa tjera. 

Bazuar në nenin 9 të këtij ligji, bartja e pronave të paluajtshme shoqërore, do të duhej të 

mirëmbahej në rendin e caktuar. Fillimisht prona do të duhej të ofrohej në tenderim 

publik, ose pas ofertimit të pronës, ofertat me shkrim do të duhej të mbledheshin, dhe së 

dyti, në rast se bartja në këtë mënyrë dështon, atëherë bartja do të mund të bëhej 

përmes ujdisë së drejtëpërdrejt. Ligji parasheh se të gjitha kontratat të lidhura në 

kundërshtim me këtë rend konsiderohen nule dhe anulohen (neni 9.2 i këtij Ligji).  

Këto rregulla të lartëpërmendura nuk ishin respektuar, kur paditësi bleu pronën nga i 

padituri. Paditësi hyri në ujdi të drejtëpërdrejt me të paditurin dhe pas vendim të Këshillit 

të Punëtorëve të të paditurit, lidhi kontratë për shitje. Nuk ka as prova as dëshmi që 

është ofruar toka për shitje përmes tenderimit publik,ose se ofertat me shkrim janë 

mbledhur. Negociatat e drejtëpërdrejta për shitje,pa patur tenderim të suksesshëm nuk 

ishin në pajtim me ligjin. Kontrata e lidhur si rezultat i negociatave të tilla të 

drejtëpërdrejta, në bazë të ligjit ishte nule, dhe nuk prodhojë asnjë efekt të bartjes së të 

drejtave pronësore nga i padituri tek paditësi.  

Aq më tepër, Ligji kërkon verifikimin e kontratës nga gjykata. Pasoja në rast të 

mungesës së verifikimit të tillë është se kontrata konsiderohet nule ( neni 13 dhe 32c). 

Kontrata e lidhur ndërmjet paditësit dhe të paditurit nuk është vërtetuar nga ana e 

gjykatës. Kjo është arsye shtesë që kontrata të jetë nule dhe të mos prodhojë efektin e 

dëshiruar.   

 

Është fakt i dukshëm që paditësi pagoi të gjithë shumën e tokës, por kjo nuk është e 

mjaftueshme që të përfitojë të drejtën pronësore, pasiqë bartja e të drejtës pronësore 

mund të ndodhë vetëm nëse kontrata ishte e ligjshme, p.sh e lidhur në pajtim me ligjin.  



 

Arsyeja se e drejta pronësore është përfituar nëpërmjet posedimit është e pabazë. 

Gjykata kufizohet të vendosë rastin në pajtim me ligjin dhe bazuar në faktet të cilat palët 

i parashtruan. Çka është dëshmuar nga palët është fakti se prona e kontestuar ishte 

regjistruar si pronë shoqërore. Në këto rrethana edhe nëse paditësi posedoi pronën prej 

1995 e drejta pronësore nuk mund të përfitohet bazuar në posedimin me parashkrim 

fitues, sepse kjo ishte e ndaluar- shihë nenin 29 të Ligjit për Marrëdhënjeve Themelore 

Pronësore Juridike i cili parasheh se, “Mbi pronën e cila është pronë shoqërore të drejtat 

pronësore nuk mund të rrjedhin nga posedimi me parashkrim fitues”. Ky ndalim ekzistojë 

deri me 1996, kur bazuar në nenin 16 të Ligjit për Marrëdhënjet Themelore Pronësore 

(LMTHP) (Gazeta Zyrtare e Republikës Socialiste të Jugosllavisë No. 6/80, 36/90) i 

modifikuar me 26 qershor 1996 (Gazeta Zyrtare 29/96), neni 29 i ligjit të njëjtë, është 

fshirë. Vetëm atëherë pronësia mbi pronën, konsiderohet si pronë e paluajtshme 

shoqërore, do të mundej të përfitohej në bazë të posedimit me parashkrim fitues.  

Një ndër kriteret e paraparë nga ligji, që do të duhej plotësuar në mënyrë kumulative për 

përfitimin e të drejtës pronësore mbi pronën e paluajtshme me parashkrim fitues, është 

skadimi i afatit 20 vjeçar. Duke filluar prej 27 korrikut 1996, kur LTHMP është modifikuar 

e deri me sot kanë kaluar vetëm 16 vite. Kjo nënkupton se kriteri për përfitimin e të 

drejtës pronësore në bazë të posedimit nuk është plotësuar dhe si i tillë parashkrimi 

fitues nuk mund të aplikohet në këtë rast.  

 

Më 30 korrik 2012 paditësi kishte ushtruar ankesë kundër këtij aktgjykimi për shkak të të 

gjitha arsyeve ankimore. Sipas ankuesit, dispoziativi dhe arsyetimi janë në kundërshtim 

me njëritjetrin, se në arsyetim nuk janë përfshirë faktet vendimtare.  

Ankuesi gjithashtu konsideron se nuk është vërtetuar në mënyrë të plotë gjendja faktike. 

Ai thekson se gjykata kur ka vendosur për këtë cështje, “nuk ka ide dhe dijeni”, sepse në 

të gjitha ndërmarrjet shoqërore kanë qenë të vendosur masat e dhunshme dhe se NSH-

ja në fjalë ka qenë  e formuar nga kompleksi i pronës private, e cila në forma të 

ndryshme ka kaluar në pronë shoqërore dhe se titullar legjitim i pronës shoqërore është 

komuna, sepse komuna ia ka dhënë pronën kontestuese të paditurës vetëm në 

shfrytëzim. 

E paditura shitjen e kësaj prone e ka shpallur në mënyrë interne, në tabelën e shpalljeve 

të kësaj ndërmarrje dhe kur paditësi ka bërë kërkesë për blerje, e paditura e ka kërkuar 

mendimin e Ministrisë së Financave të Serbisë. 



Sa i përket konstatimit të gjykatës se kantrata ndër të tjera duhej që të vërtetohej në 

gjykatë, ankuesi thekson se konform nenit 73 të Ligjit mbi Marrdhëniet Detyrimore(LMD), 

nëse palët i kanë kryer obligimiet e tyre në tërësi sipas kontratës, atëherë kjo kontratë 

është perfekte dhe prodhon efekt juridik, nuk ka asnjë mangësi. 

Sa i përket konstatimit në aktgjykim lidhur me parashkrimin fitues, ankuesi thekson se në 

bazë të nenit 28 të Ligjit mbi Mardhëniet Pronësore-Juridike, “poseduesi i ndërgjegjshëm 

dhe i ligjshëm i pronësisë së paluajtshme në të cilën tjetri ka të drejtë, e fiton të drejtën 

në pronësi me mbajtje me kalimin e afatit prej 10 vjetësh”. Në këtë rast paditësi është 

posedues i ligjshëm sepse e ka lidhë një kontratë të cilën e ka përmbushur në tërësi.  

 

Në përgjigjen e AKP-së ndaj kësaj ankese thuhet se AKP në tërësi i kundërshton 

pretenimet ankimore të paditësit sit ë pabazuara dhe e mbështetë aktgjykimin e 

ankimuar, sepse është i drejtë dhe i bazuar në lig. Ankuesi nuk arriti të siguroj dëshmi që 

do e arsyetonin ankesën e tij, andaj si e tillë kjo ankesë duhet të refuzohet. 

 

Arsyetimi i ligjor 

 

Ankesa është e pabazuar. 

Në bazë të nenit 9.9 të Ligjit nr. 06/L-086 mbi Dhomën e Posaçme të Gjykatës Supreme 

të Kosovës për çështje që lidhen me Agjencinë Kosovare të Privatizimit (LDHP) dhe 

nenit nenit 69.1 të këtij ligji, Kolegji i Apelit vendosi të mos mbajë pjesën gojore të 

procedurës. 

 

Kolegji i Apelit shqyrtoi të gjitha pretendimet ankimore të paditësit, aktvendimin e 

ankimuar dhe të gjitha provat në shkresate e lendës dhe erdhi në përfudnim se ankesa 

është e pabazuar.  

 

Kolegji i Specializuar kishte gjetur se paditësi nuk e kishte fituar të drejtën e pronësisë 

mbi tokën, posedimin e të cilit e kërkonte, se toka kontestuese ishte e regjistruar si 

pronë shoqërore dhe se bartja e pronave të paluajtshme shoqërore në kohën kur ishte 

lidhur kontrata ndërmjet palëve ishte rregulluar nga Ligji për Bartjen e Pronave të 

Paluajtshme (OG i KSA të Kosovës 45/81 dhe 29/86). Bazuar në nenin 9 të këtij ligji, do 

të duhej të respektoheshin disa rregulla: Prona duhej të ofrohej në tenderim publik, 

ofertat me shkrim do të duhej të mbledheshin, dhe në rast se bartja në këtë mënyrë 



dështon, atëherë bartja do të mund të bëhej përmes ujdisë së drejtëpërdrejt. Ligji kërkon 

vërtetimin e kontratës nga gjykata. Në rast të mungesës së vërtetimit të tillë, kontrata 

konsiderohet nule ( neni 13 dhe 32c). Kontrata e lidhur ndërmjet paditësit dhe të paditurit 

nuk është vërtetuar nga ana e gjykatës. Kjo është arsye shtesë që kontrata të jetë nule 

dhe të mos prodhojë efektin e dëshiruar.   

Pretendimi se e drejta pronësore është përfituar nëpërmjet posedimit është e pabazë.  

Një ndër kriteret e paraparë nga ligji, që do të duhej plotësuar në mënyrë kumulative për 

përfitimin e të drejtës pronësore mbi pronën e paluajtshme me parashkrim fitues, është 

skadimi i afatit 20 vjeçar. Duke filluar prej 27 korrikut 1996, kur LTHMP është modifikuar 

e deri me sot kanë kaluar vetëm 16 vite.  

Me konstatimet dhe gjetjet e Kolegjit të Specializuar të DHPGJS-së pajtohet në tërësi 

edhe Kolegji i Apelit. Nëse nuk përmbushën kriteret e parapara ligjore, gjegjësisht 

procedurat për tjetërsimin e pronës së paluajtshme, një kontratë e tillë nuk mund të 

konsiderohet e ligjshme. Pos të tjerash kjo kontratë nuk ishte vërtetuar në gjykatë si një 

kërkesë ligjore për besueshmërinë e firmave në kontratë dhe si e tillë kjo kontratë nuk 

mund të prodhoj efekte juridike.  

 

Ankuesi pretendon me ankesë se, konform nenit 73 të Ligjit mbi Marrdhëniet 

Detyrimore(LMD), nëse palët i kanë kryer obligimiet e tyre në tërësi sipas kontratës, 

atëherë kjo kontratë është perfekte dhe prodhon efekt juridik, nuk ka asnjë mangësi. 

Kolegji i Apelit gjeti se kjo dispozitë të cilës i referohet ankuesi ka të bëjë vetëm me 

situatën kur palët nuk e kanë lidhur një kontratë në formën e duhur, me shkrim.  

 

Sa i përket pretendimit ankimor se paditësi e ka fituar pronën me parashkrim fitues 

konform nenit 28 të Ligjit mbi Mardhëniet Pronësore-Juridike, sepse paditësi është 

posedues i ligjshëm  në bazë të kontratës të cilën e ka përmbushur në tërësi, Kolegji i 

Apelit gjenë se kjo dispozitë e lartëcituar parasheh përmbushjen e dy kushteve në 

mënyrë kumulative: mbajtje në mirëbesim dhe të ligjshëm të sendit. Megjithatë, në këtë 

rast mungon edhe mirëbesimi dhe mbajtja e ligjshme, sepse siq u cek më lartë, kontrata 

ishte lidhur në kundërshtim me procedurat dhe kushtet tjera ligjore.    

Kolegji i Apelit konstaton se ankuesi nuk ka arritur që të dëshmoj një gjendje tjetër 

faktike në krahasim me atë që ishte vërtetuar me aktgjykimin e ankimuar dhe nuk ofroi 

asnjë argument apo provë shtesë, për të ndryshuar këtë gjendje. 

 



Për kët arsye, Kolegji i Apelit konstaton se ankesa e paditësit është e pa bazuar dhe 

rrjedhimisht e vërteton aktvendimin e ankimuar si të drejtë dhe të bazuar në ligj.  

 

Nga ajo që u tha më sipër, u vendos si në dispozitiv të këtij aktgjykimi.  

 

Taksat Gjyqësore: 

 

Nuk caktohen taksa gjyqësore për procedurën ankimore sepse plani i miratuar i taksave 

gjyqësore të DHPGJS-së, i cili ka hyrë në fuqi më 27.03.2014, nuk mund të zbatohet në 

mënyrë retroaktive në lëndët në pritje. 

 

Vendosur nga Kolegji i Apelit i DHPGJS-së, më 15 gusht 2019. 

 

 

 Sabri Halili, Gjyqtar kryesues  ____________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

URDHËR PËR ZYRËN E REGJISTRIMIT 

 

 

Dërgojeni këtë aktgjykim tek: 

 

- Palët 

- Kolegji i Specializuar i DHPGJS-së në lëndën me numër SCC-10-0121. 

 

 

Sabri Halili, Gjyqtar kryesues ______________                              

      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


