
AC-I-13-0113-A0001 

Në çështjen juridike të :                                                   

B.Q., nga  Ferizaj.       

                                                       Paditësi/Ankuesi 

Kundër:                                           

K.B.- Shtimje, 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 kryesues i kolegjit, 

Mr.sc Sahit Sylejmani dhe Gazmend Sylaj gjyqtarë, duke vendosur lidhur me ankesën e 

ankuesit, të parashtruar kundër Aktgjykimit të Kolegjit të Specializuar të DHPGJS-së, C-III-12-

1626, i datës 28 qershor 2013 në seancën vendimmarrëse të mbajtur më 22 gusht 2019 lëshon 

këtë: 

A K T GJ Y K I M 

 

1. Ankesa e paditësit refuzohet si e pa bazuar. 

2. Vërtetohet Aktgjykimi i Kolegjit të Specializuar të DHPGJS, C-III-12-1626, i datës 28 

qershor 2013. 

3. Nuk caktohen taksa gjyqësore për procedurën ankimore. 

 

Rrethanat procedurale dhe gjendja faktike 

Paditësi B.A.Q., ka parashtruar padi në Dhomën e Posaçme më 19 dhjetor 2006 për vërtetimin 

e pronësisë në palujtshmëri dhe dorëzimin në posedim, kundër të paditurës K/B. në Shtime. 

 

REPUBLIKA E KOSOVËS 

REPUBLIKA KOSOVA – REPUBLIC OF KOSOVO 

GJYKATA SUPREME E KOSOVËS 

VRHOVNI SUD KOSOVA – SUPREME COURT OF KOSOVO 



Paditësi ka kërkuar që ti aprovohet kërkesëpadia e tij si e bazuar dhe të vërtetohet se i njëjti 

është pronarë i patundshmërisë mbi bazën e Trashëgimisë për ngastrën kadastrale nr. 827 në 

vendin e quajtur “Lugu Terbesh”, arë e klasit të 4, me sipërfaqe prej 1.32.16 ha, nga fleta 

poseduese nr. 130 ZK Rashnicë me të gjitha të drejtat dhe obligimet. Paditësi pretendon se 

paraardhësi i tij ka qenë pronar i ngastrës kadastrale nr. 827, në vendin e quajtur “Lugu 

Terbesh”. 

DHPGJS me Aktvendimin SCC-06-0514 të datës 31 janar 2007, padinë e paditësit B.Q. i’a 

kishte referuar Gjykatës Komunale në Ferizaj për procedim të mëtutjeshëm. 

 

Gjykata Komunale në Ferizaj me Aktvendimin C.nr. 113/07 të datës 08 gusht 2012, është 

shpallur jo kompetente në pikëpamje lëndore për të vepruar në këtë çështje juridike. 

 

AKP-ja e kishte kundërshtuar padinë si të pa bazuar në ligj dhe duke i propozuar Kolegjit të 

Specializuar që ta refuzoj të njëjtën si të pa bazuar. AKP-ja pohon se paditësi në padinë e tij 

nuk e ka ofruar bazën ligjore në të cilën e mbështet kërkesëpadinë. 

 

Më 28 qershor 2013 Kolegji i Specializuar i Dhomës së Posaçme kishte marrë  Aktgjykim C-III-

12-1626 me të cilin: Padia e paditësit është refuzuar si e pa bazuar, me arsyetimin se tokat janë 

të regjistruara në emër të paditurës nga vitet 1954/1955 bazuar në vendimin e organeve 

administrative mbi të cilat e drejta e pronësisë është fituar në pajtim me ligjin, me aktin e organit 

shtetëror dhe se e drejta e pronësisë mbi pronat shoqërore nuk mund të fitohet përmes 

parashkrimit fitues. Se a ka qenë akti i organit administrativ arbitrar apo jo, kjo është një cështje 

tjetër. Paditësi nuk mundi të provoj me fakte se paraardhësi i tij, apo ai vetë të kenë ndërmarr 

ndonjë veprim juridik për kthimin e pasurisë së kontestuar. 

 

Më 11 korrik 2013, ankuesi përmes përfaqësuesit të autorizuar, ka parashtruar ankesë kundër 

Aktgjykimit C-III-12-1626 të datës 28 qershor 2013, për shkak të shkeljeve thelbësore të 

dispozitave të procedurës kontestimore , vërtetimit të gabuar dhe jo të plotë të gjendjes faktike 

dhe zbatimit të gabuar të së drejtës materiale. Ankuesi pohon se dispozitivi i aktgjykimit është 

në kundërshtim me vete veten dhe me arsyetimin, sepse arsyetimi nuk përmban arsyet për 

faktet vendimtare si dhe për faktin se arsyet e dhëna faktike dhe juridike janë të pa qarta, janë 

të pa kuptueshme dhe në kundërthënie me provat e administruara dhe me faktet e vërtetuara. 

Ai pohon se si mund të mos jetë pronar i kësaj palujtshmërie kur dihet fare mire se një periodë 



të gjatë kohore e shfrytëzon pa kurrfarë pengese ligjore të njëjtën. Dhomës se Posaçme i 

propozon që ankesa e tij të aprovohet dhe çështja të kthehet në rigjykim në shkallë të parë.  

 

AKP-ja ka parashtruar përgjigje në ankesë, duke pohuar se e kundërshton në tërësi ankesën e 

paditësit dhe propozoi që e njëjta të refuzohet në tërësi si e pa bazuar në ligj. 

 

Arsyetimi ligjor 

 

Ankesa është  e pa bazuar. 

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 69.1 të 

këtij ligji, Kolegji i Apelit vendosi të mos mbajë pjesën gojore të procedurës. 

 

Nisur nga gjendja e vërtetuar faktike Kolegji i Apelit vlerëson se pretendimet ankimore të 

paditësit, janë të pa themelta. Kolegji i Apelit vlerëson se Kolegji i Specializuar ka marrë 

aktgjykimin me të cilin e ka refuzuar padinë si të pa bazuar dhe i si i tillë është i drejtë dhe i 

ligjshëm. Kolegji i Specializuar ka dhënë arsye konkrete edhe për faktet vendimtare, duke 

dhënë shpjegimet dhe arsyet adekuate për një vendosje të këtillë, bazuar në dispozitat 

përkatëse ligjore që i referohen kësaj çështje kontestuese. 

 

Kolegji i Apelit konstaton se nuk qëndron pretendimi ankimor se aktgjykimi i ankimuar është i 

përfshirë në shkelje thelbësore të dispozitave të procedurës kontestimore nga neni 182 

paragrafi 2 pika (n) e LPK-së. Aktgjykimi nuk është i përfshirë në të meta për shkak të cilave 

nuk mund të ekzaminohet dhe në lidhshmëri me këtë dispozitivi i aktgjykimit është i qartë e në 

harmoni të plotë me arsyetimin e aktgjykimit. Në arsyetim të aktgjykimit janë dhënë arsye të 

mjaftueshme, e sipas të cilave edhe është vendosë lidhur me themelësinë e kërkesëpadisë. 

 

Pretendimet ankimore të paditësit lidhur me zbatimin e gabuar të së drejtës materiale nuk janë 

të bazuara dhe Kolegji i Apelit vlerëson se në rastin konkret gjendja faktike e konstatuar nga 

Kolegji i Specializuar është në pajtim me të drejtën materiale të zbatuar, nga e cila vie edhe 

përfundimi meritor i kësaj çështje kontestuese.  

 

Në lidhje me pretendimin ankimor se paditësi palujtshmërin e shfrytëzon që një kohë të gjatë pa 

kurrfarë pengesash, Kolegji i Apelit vlerëson se në rastin konkret nuk mund të bëhet fjalë për 



fitimin e pronësisë përmes parashkrimit fitues. Pretendimi i njëjtë është parashtruar edhe para 

Kolegjit të Specializuar, i cili ka konstatuar se toka kontestuese është pronë shoqërore dhe e 

drejta e pronësisë mbi pronat shoqërore nuk mund të fitohet përmes parashkrimit fitues. Me një 

konstatim të tillë pajtohet në tërësi edhe Kolegji i Apelit, edhe për faktin se nga viti 1996 kur 

edhe ishte fshirë neni 29 i Ligjit mbi Marrdhëniet Pronësore Juridike, deri në paraqitjen e padisë 

më 19 dhjetor 2006, nuk kishin kaluar 20 vjet, si kusht për ta fituar të drejtën e pronësisë me 

parashkrim fitues(Neni 28 i Ligjit mbi Marrdhëniet Pronësore Juridike). 

Siq kishte konstatuar edhe Kolegji i Specializuar, se  prona është e evidentuar si pronë 

shoqërore në emër të K.B., e cila edhe është pronare e patundshmërisë kontestuese, e 

regjistruar në regjistrin për të drejtat në pronën e paluajtshme nga vitet 1954/1955, bazuar në 

vendimin e organeve administrative shtetërore mbi të cilat e drejta e pronësisë. Me këto 

konstatime pajtohet edhe Kolegji i Apelit. 

 

Paditësi, në ankesën e parashtruar para Kolegjit të Apelit nuk ka ofruar asnjë dëshmi shtesë që 

do e mbështeste ankesën e tij, apo ndonjë argument tjetër që do të ndryshonte gjendjen faktike 

të vërtetuar nga Kolegji i Specializuar. Pretendimet e parashtruara përmes ankesës nuk janë të 

mbështetura në prova konkrete, andaj edhe të njëjtat për Kolegjin e Apelit janë të pa bazuara. 

Mbi bazën e  këtyre arsyeve, Kolegji i Apelit konstaton se ankesa është e pabazuar dhe 

rrjedhimisht aktgjykimi i ankimuar duhet të vërtetohet. 

 

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

aktgjykimi. 

 

Taksat gjyqësore: 

 

Ankuesit nuk i caktohet taksë gjyqësore për procedurën ankimore  pasi që 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. 

 

Lëshuar nga Kolegji i Ankesave i DHPGJS-së, më 22 gusht 2019. 

 

Sabri Halili gjyqtar kryesues    _________________    

 

 



 

 

 

 

 

URDHËR PËR ZYREN E REGJISTRIMIT 

 

 

Luteni ta dërgoni këtë Aktgjykim tek: 

 

-    Palët 

 

- Gjyqtari i Kolegjit të Specializuar të DHPGJS-së në lëndën C-III-12-1626. 

 

Sabri Halili gjyqtar kryesues_______________  


