
AC-I.-12-0127-A0001 

Në procesin gjyqësor të,  

M. dhe R.H.  Prishtinë. 

                                                                                                              Paditësit/ankuesit 

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 Kolegjit të 

Specializuar të DHPGJS-së SCC-08-0150, të datës 12 tetor 2012, pas seancës 

vendimmarrëse të mbajtur më 15 gusht 2019, lëshon këtë: 

 

A K T GJ Y K I M 

 

1. Ankesa e paditësve refuzohet si e pabazuar. 

2. Vërtetohet Aktgjykimi i Kolegjit të Specializuar të DHPGJS-së SCC-08-0150, 

i datës 12 tetor 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 16 maj 2008 paditësit kishin parashtruar padi në Dhomën e Posacme nga e cila 

kërkojnë që të vërtetohet se ata janë bashkpronarë të pasurisë së paluajtshme të 

ngstrës kadastrale nr. 344 në sipërfaqe prej 0.52,65 ha, Fleta Poseduese nr. 53 në 

Bardhosh, ngastrën kadastrale nr. 358 në sipërfaqe prej 0.06,06 ha, Fleta Poseduese nr. 

493 ZK Bardhosh dhe një pjesë të ngastrës kadastrale nr.359 në sipërfaqe prej 03.21,25 

ha Fleta Poseduese nr. 53 ZK Bardhosh, të cilat ishin shfrytëzuar nga paditësit pa asnjë 

pengesë  

Paditësit deklaruan se në bazë të Aktgjykimit të formës së prerë të Gjykatës Komunale 

të Prishtinës, C.Nr.1767/92 të datës 4 dhjetor 1992, pasuria e marrë si tepricë nga 

paraardhësit e tyre M.H. dhe M.H. është kthyer. Paditësit pretenduan se pas vendimit të 

Gjykatës Komunale të Prishtinës ata kanë bërë një marrëveshje me të paditurin, që në 

vend të pronës së kthyer paditësit do tu transferojnë atyre një tokë tjetër, përkatësisht 

ngastrat e lartëcekura që janë edhe ngastrat kontestuese.    

 

Agjencia deklaroi se paditësit nuk kishin dëshmuar të jenë trashëgimtarë ligjor të të dy të 

personave të vdekur. Megjithatë, të dy paditësit janë shpallur trashëgimtarë të etërve të 

tyre M. dhe M.H. me Aktvendimet nr. LRP-51/2012 dhe LRP-52/2012 të datës 24 shtator 

2012’ 

 

Janë 3 dëftesa që mbajnë datat 26 prill 1954, 12 dhjetor 1959 dhe 12 tetor 1960, që 

M.H. ka paguar për pasurinë e patundshme në shumë të përgjithshme prej 497 600 

dinarë. 

 

Me një aktvendim të Gjykatës Komunale në Prishtinë të lëshuar në lëndën Nr. 1767/92 

dhe që mban datën 4 dhjetor 1992 (të hyrë në fuqi më 26 mars 2007) padia e M.H. dhe 

M.H. ishte aprovuar pjesërisht dhe ishte pranuar që të dy paditësit në bazë në kontratës 

së shitblerjes të datës 12 dhjetor 1959 nga Sh.K.B. për shumën prej 494 000 dinarë 

kishin marrë pasuritë e patundshme si vijon: ngastra kadastrale Nr.28 në vendin 

“Groblje” në sipërfaqe prej 0.62.87 ha; ngastra kadastrale Nr.117-1 në vendin “Groblje” 

në sipërfaqe prej 0.23.44 ha;  ngastra kadastrale Nr.117-2 në vendin “Groblje” në 

sipërfaqe prej 0.45.74 ha; Padia për njohjen e të drejtave pronësore mbi këto ngastra 

kadastrale: ngastra kadastrale Nr.191 në vendin “Ispod sela” në sipërfaqe prej 1.05.84 

ha; ngastra kadastrale Nr.195 në vendin “Ispod sela” në sipërfaqe prej 1.19.46 ha; 



ngastra kadastrale Nr.1170 në vendin “Kuka” në sipërfaqe prej 0.48.48 ha, ishte refuzuar 

si e pabazuar. 

 

Dëshmitari ka dëshmuar se një Komision i NSH-së u kishte dhënë paditësve një tokë të 

cilën ata e shfrytëzojnë që nga viti 1994.  

 

Më 12 tetor 2012 Kolegji i Specializuar i Dhomës së Posaçme kishte marrë Aktgjykimin 

SCC-08-0150, me të cilin padia ishte refuzuar si e pabazuar. Në arsyetimin e këtij 

aktgjykimi thuhet se, pretendimet i paditësve se ata kanë lidhur kontratë me shkrim me 

të paditurin nuk janë mbështetur me prova. Duke supozuar se ekzistonte çfarëdo 

kontrate me shkrim dhe se ishte djegur (apo shkatërruar tërësisht) gjatë luftës, për të 

dëshmuar lëndën e tyre, në bazë të rregullave të barrës së dëshmisë, paditësit do të 

obligoheshin që të dëshmojnë se dokumentet ishin shkatërruar bashkë me dëshmitë 

tjera. Gjithashtu, ata do të obligoheshin të dëshmojnë se kontrata ishte lidhur, të 

dëshmojnë përmbajtën e saj dhe vërtetimin e saj në Gjykatën Komunale.  Këto prova 

ishin kërkuar por nuk ishin paraqitur nga paditësit. Gjykata e dëgjoi dëshmitarin R.Z. Ai 

dha dëshmi verbale para Kolegjit me aq sa mundi dhe në përgjigje të pyetjeve të bëra 

nga Gjykata dhe palët, ai nuk arriti të provojë ekzistimin e ndonjë marrëveshjeje, apo 

ndonjë nënshkrimi të dokumentit siç do të kërkohej për të provuar padinë. Në mendimin 

e konsideruar të gjykatës, dëshmia e dhënë ishte e pamjaftueshme që paditësit të fitojnë 

të drejtat e pronësisë mbi tokën që është objekt i kësaj padie. Mënyra legjitime për 

transferimin e tokës do të ishte duke lidhur kontratë shitblerjeje, të vërtetuar nga gjykata 

siç ishte pretenduar por që nuk ishte dëshmuar.  

 

Më 14 nëntor 2012, paditësit kishin ushtruar ankesë kundër këtij aktgjykimi për shkak të 

të gjitha asryeve ankimore. 

Ankusit theksojnë se gjykata e ka refuzuar padinë si të pabazuar, ndërsa në arsyetim 

nuk është e qartë se a është padia e pranueshme apo e papranushme. Ai pretendon se 

ka mbetur e paqartë nëse me këtë aktgjykim është refuzuar padia apo kërkespadia, se 

nuk janë shqyrtuar në mënyrë të duhur deklarimet e dëshmitarit. Nuk mund të pranohet 

qëndrimi juridik i gjykatës së shkallës së parë  se mungon kontrata e vërtetuar, sepse 

sikur të ekzistonte një kontratë e tillë, atëherë nuk do të kishte nevojë për kontest fare, e 

kjo mund të ndodh vetëm në Kosovë ku gjyqtarët vijnë nga shtete të ndryshme dhe nuk i 

njohin dispozitat e këtij shteti. Edhe me padi, janë prezantuar dëshmi se aktgjykimi i 



plotfuqishëm nuk është përmbaruar pasi që ajo pasuri ka qenë në posedim të personave 

të tjerë dhe është arritur ujdi ndërmjet palëve që t’u jipet pasuria kontestuese nga e 

paditura, cka edhe ka ndodhur faktikisht, thuhet në ankesë. Kjo rrethanë është 

dëshmuar edhe nga dëshmitari në këtë cështje juridike. Mungesa e marrëveshjes me 

shkrim është arsyetuar me faktin se është djegur e gjithë pasuria e tyre, e me të edhe 

dokumentacioni përkatës, thuhet në ankesë. 

Ankuesit propozojnë që ankesa të aprovohet si e bazuar, të ndryshohet aktgjykimi i 

ankimuar dhe të aprovohet padia, ose të anulohet aktgjykimi dh elënda të dërgohet në 

rigjykim. 

 

Në përgjen e saj ndaj kësaj ankese AKP thekson se asnjë nga pretendimet e ankuesve 

nuk është e qëndrueshme dhe e bazuar. AKP thekson se dëshmitari i cili ka qenë 

punëtor i të paditurës ka deklaruar se kjo pronë paditësve u është kthyer nga Komisioni 

për Kthimin e Pronave në nivel të KB, e në të vërtet një komision i tillë as që ka ekzistuar 

asnjëherë. Ndërkaq kryatrja e komisionit për të ciën flet dëshmitari ka qenë kryetare e 

Komisionit Komunal. Pra, ankuesit nuk kanë asnjë provë e as një fakt që do i 

mbështesnin pretenimet e tyre dhe për këto arsye ankesa duhet të refuzohet si e 

pabazuar dhe të vërtetohet aktgjykimi i ankimuar.  

 

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 Specializuar e kishte refuzuar padinë si të pabazuar me arsyet se, pretendimet 

e paditësve se ata kanë lidhur marrëveshje me shkrim me të paditurin, për ndarjen e 

pronave në vend të atyre që figurojnë në aktgjykimin e formës së prerë, nuk janë 

mbështetur me prova. Duke supozuar se ekzistonte çfarëdo marrëveshje me shkrim dhe 

se ishte djegur (apo shkatërruar tërësisht) gjatë luftës, në bazë të rregullave të barrës së 

dëshmisë, ishin kërkuar prova konkrete por nuk ishin paraqitur nga paditësit. Gjykata e 

dëgjoi dëshmitarin R.Z. dhe ai kishte dhënë  dëshmi verbale para Kolegjit, por ai nuk 



arriti të provojë ekzistimin e ndonjë marrëveshjeje, apo ndonjë nënshkrimi të dokumentit, 

siç do të kërkohej për të provuar padinë. Në mendimin e konsideruar të gjykatës, 

dëshmia e dhënë ishte e pamjaftueshme që paditësit të fitojnë të drejtat e pronësisë mbi 

tokën që është objekt i kësaj padie.  

 

Kolegji i Apelit në tërësi pajtohet me këto gjetje dhe konstatime të Kolegjit të 

Specializuar.  

Në fazën e ankesës paditësit theksojnë se gjykata me arsyetimin e aktgjykimit të 

kundërshtuar nuk ka qartësuar se a është padia e pranueshme apo e papranushme dhe 

nëse me këtë aktgjykim është refuzuar padia apo kërkespadia. Ankuesit gjithashtu 

prtendojnë se nuk janë shqyrtuar në mënyrë të duhur deklarimet e dëshmitarit.  

Me ankesë edhe vetë paditësit e pranojnë se nuk ekziston kontratë e shkruar “... sikur të 

ekzistonte një kontratë e tillë, atëherë nuk do të kishte nevojë për kontest fare“. 

Mungesa e marrëveshjes me shkrim është arsyetuar me faktin se është djegur e gjithë 

pasuria e tyre, e me të edhe dokumentacioni përkatës. Ankuesit e pranojnë edhe vetë se 

prona që u është njohur me aktgjykimin e formës së prerë, kishte kaluar në posedim të 

personave të tjerë.  

 

Kolegji i Apelit konstaton se këto pretendime ankimore të paditësve më shumë janë 

emocionale se sa ligjore dhe juridike. Nuk ka paqartësi në faktin nëse është e 

pranueshme apo e pa pranueshme padia, sepse ajo ishte refuzuar si e pabazuar. Nga 

provat në shkresat e lëndës është e qartë se ngastrat kadastrale që iu ishin njohur 

paditësve nuk janë as të njëjta, as të kualitetit të njëjtë, e as me sipërfaqe të njëjtë me 

ato që i kërkon me padi. Lidhur me këtë pretendim nuk ka asnjë dëshmi materiale që do 

i mbështetnin këto pretendime që paditësit i kishin ngritur me padi, e që në procedurë 

civile është barrë e tyre. 

Deklarimet e dëshmitarit në këtë rast konkret, nuk janë as kredibile e as bindëse për 

pretendimin e njohjes së pronësisë  për pronat kontestuese. 

   

Për të gjitha arsyet e lartcekura, Kolegji i Apelit konstaton se ankesa e paditësit është e 

pabazuar dhe rrjedhimisht e vërteton aktvendimin e ankimuar të Kolegjit të Specializuar 

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-08-0150. 

 

 

Sabri Halili, Gjyqtar kryesues _______________                              

      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


