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Në çështjen juridike të:                                                                               AC-II-15-0009 

 

Xh. B ,Prishtinë.                                                                                      Ankuesi/ Paditësi  

Përfaqësuar nga av.Sh. S. J, Istog. 

 

kundër:                                                        

 

KB „B“  Istog.                                                                                                     E paditura 

 e përfaqësuara nga – Agjencia Kosovare e Privatizimit (AKP)-së,  Rr.  „Agim Ramadani 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, 

Sabri Halili dhe Mr. Sc. Sahit Sylejmani, gjyqtarë, duke vendosur lidhur me ankesën e paditësit 

të parashtruar kundër Aktgjykimit të Gjykatës Komunale, Istog, C.nr.333/05 të datës 16/09/2011 

në seancën vendimmarrëse të mbajtur me  11/06/ /2020,  lëshon këtë: 

 

A K T G J Y K I M  

 

1. Ankesa e paditësit, refuzohet si e pa bazuar. 

 

REPUBLIKA E KOSOVËS 

REPUBLIKA KOSOVA –REPUBLIC OF KOSOVO 

GJYKATA SUPREME E KOSOVËS 

VRHOVNI SUD KOSOVA – SUPREME COURT OF KOSOVO 
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2. Ex officio, Ndryshohet , Aktgjykimi i Gjykatës Komunale, Istog, C.nr.333/05 të 

datës 16/09/2011.   

3. Padia e paditësit hedhet poshtë si e pa pranueshme. 

4. Nuk caktohen taksat gjyqësore në këtë procedurë ankimore. 

 

Rrethanat faktike dhe procedurale: 

 

Më 09/10/1995 paditësi ka ushtruar padi, në Gjykatën Komunale në Istog kundër K. (me tutje 

KB) „B“, Istog e cila është nën administrimin e AKP-së me të cilën kërkoi vërtetimin e pronësisë 

të patundshmërisë ngastrës kadastrale nr. 703 në sipërfaqe prej 0.64.20 ha. fleta poseduese 

nr.306. Paditësi pohoi se patundshmëria në fjalë e cila tani evidentohet në emër të paditurës pa 

asnjë bazë ligjore  i është marre paraardhësit të tij. 

 

Më 22/05/1996 Gjykata Komunale, Istog me Aktgjykim nr. 22/96 aprovoi padinë e paditësit  si 

të bazuar dhe obligoi të paditurën,  dorëzimin në shfrytëzim të ngastrës kadastrale nr. 703 fleta 

poseduese 306.  

 

Kundër këtij Aktgjykimi më 06/07/1996, paditësi ka parashtruar ankesë me të cilën kërkoi 

prishjen e Aktgjykimit të ankimuar dhe kthimin e çështjes në rigjykim në shkallë të parë.  

Më 20/11/1996  Gjykata e Qarkut Pejë me Aktgjykim nr. 443/96, prish Aktgjykimin e Gjykatës 

Komunale, Istog  C.nr. 22/96 të datës 22/05/1996 dhe lëndën e kthen në rigjykim të njëjtës 

gjykatë. 

Më 07  shtator 2004 paditësi parashtroi një padi të re, tani në DHPGJS-ë me kërkesë të njëjtë 

duke  kërkuar përsëri, vërtetimin e pronësisë të patundshmërisë ngastrës kadastrale  nr. 703 në 

sipërfaqe prej 64.20 ari, fleta poseduese nr.306, ( më tutje prona kontestuese) .Lënda evidentohet 

me nr. SCC-04-0143.  

 

Në padi ai pohoi se prona kontestuese i është marri paraardhësit të tij, babait  S. (A) B (tani i 

ndjerë) me 1950 pa  bazë ligjore, pa pëlqimin e tij si dhe pa kompensim . Më tutje ai pohoi se pas 

marrjes se pronës paraardhësi i tij i është drejtuar Gjykatës që në vitin 1960 dhe përsëri ne vitin  

1995. Padisë i bashkëngjiti, Dosjen nga shkresat e lendes nr. 29/64-7 në të cilën gjenden, padia 
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mbi vërtetimin e pronësisë të parashtruar ne Gjykatën e Rrethit Gjuarakovc të datës 04/10/1960, 

procesverbalet e seancave degjimore , një parashtresë nr. 107/61 të datës 20/03/1961 nga KB. “V 

,Vendimin e këshillit popullor nr. 10611 të datës 18 12/1953 Aktgjykimin nr. 458/60 të datës 

27/03/1961 me te cilin e paditura obligohet qe paditësit të paguajë shumën prej 95. 000 din. në 

emër te kompensimit për pronën e marr, ngastrën kadastrale nr. 703 fleta poseduese nr. 183, 

Aktgjykimin e Gjykatës së Qarkut  Pejë nr. 490/61 te datës 15/07/1962 me te cilin prishet 

Aktgjykimi nr.  nr. 458/60 të datës 27/03/1961 dhe lënda kthehet ne rigjykim. Aktgjykimi i 

Gjykatës së rrethit Gjurakovc ,Nr. 222/62 i datës 25 06/1963 me te cilin përsëri paditësit  i njihet 

e drejta e ne kompensim financiar ne shumen prej 95.000 din , Aktgjykimin e gjykatës Qarkut  

Pejë nr. -3/64 te datës 17/01/1963 me te cilin anulohet Aktgjykimi i Gjykatës së Rrethit 

Gjurakovc ,Nr. 222/62 i datës 25 06/1963 si dhe padia e paditësi refuzohet si e pa bazuar.  

Vendimin deklaratat e dëshmitarit A. D të datës 17/06/2002, Deklaratën e B. B  të datës 

13/09/1995, deklaratën e M. O të datës 13/09/1995, fletën poseduese nr. 306 të datës 25/04/2002 

si dhe Certifikaten nga drejtoria për Gjeodezi dhe Kadastër e Komunash së Istogut,  nr. 09-

6/2004.   

 

Më 29/09/2005 DHPGJS-ja me Aktvendim referoi lëndën, Gjykatës Komunale, Istog. 

 

Më 20/12/2010,Paditësi parashtroi një parashtresë për rregullimin e padisë sipas të cilës tani ai 

kërkon patundshmërinë ,ngastrën kadastrale nr. 703 me kulture ndërtesë ne sipërfaqe prej 0.05.62 

ari si dhe nga po e njëjta ngastër, sipërfaqen prej 0.58.58 ari, me kulture livadh, sipërfaqja e 

përgjithshme  0.64,20 ha. , fleta poseduese 306, Vrellë. 

 

Më 16/09/2011, Gjykata  Komunale në Istog, për lëndën tani, C.nr. 333/06 ka lëshuar  

Aktgjykim me të cilin refuzon kërkesëpadinë  e paditësit si të pa bazuar me arsyetim se 

regjistrimi i pronës kontestuese në  emër të paditurës është bëre sipas nenit 115 paragrafi 1 dhe 2 

të Ligjit mbi pronësinë dhe të drejtat pronësore.  Gjithashtu paditësi nuk ka shfrytëzuar 

periudhën kohore brenda së cilës mund te kërkohej kthimin e saj , neni 33 i Ligjit mbi 

Marrëdhëniet Pronësore Juridike i cili  parasheh afatin e parashtrimit te kërkesës për kthimin e 

saj brenda 05 vitesh me së  largu brenda  10 vitesh . Ndërsa , Paditësi ka dështuar të paraqes 

prova me të cilat do të vërtetonte  paraqitjen e padisë para organeve kompetente. 
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Për me tepër e paditura  me kalimin e periudhës 20 vjeçare ishte bërë pronare e saj edhe në bazë 

të posedimit me mirëbesim  apo parashkrimit fitues. 

 

Më 02/12/2011 paditësi parashtroi ankesë ( më tutje ankuesi) kundër, Aktgjykimit ,C.nr.333/05 

të datës 16/09/2011 (Aktgjykimi i ankimuar) për shkak të shkeljeve esenciale të dispozitave të 

procedurës kontestimore, vërtetimit të gabuar dhe jo të plotë të gjendjes faktike si dhe zbatimit të 

gabuar të së drejtës materiale. Sipas ankuesit Aktgjykimi i ankimuar përfshin shkelje esenciale të 

dispozitave kontestimore përkatësisht nenit 180 paragrafi 1. pika n. e LPK-së. 

 

 Aktgjykimi përmban të meta ndërsa dispozitivi është i pa kuptueshme dhe kontradiktor me 

vetveten. Në Aktgjykim nuk janë përfshira fare faktet vendimtare me ç`rast  është shkel neni 

183.1 dhe nenit 184  i LPK-së. Gjykata nuk ka marrë për bazë faktin se paraardhësit i eshtër 

marrë prona, pa bazë ligjore qysh më 1950. Gjithashtu paditësi shton se nga viti i 1950 asnjë herë 

as paraardhësi i tij dhe as ai vetë nuk kanë pushuar të kontestojnë mënyrën e marrjes së 

patundshmërisë në fjalë dhe kthimin e patundshmërisë dhe edhe tani kërkon vërtetimin si pronar  

patundshmërisë.  

 

Më 27/02/2015, Gjykata e Apelit i dërgon shkresat e lëndës C.nr.333/05, në DHPGJS-ë e cila 

evidentohet si AC-II-15-0009. 

 

Në përgjigjën e vetë të datës 20/03/2020, AKP-ja kundërshton në tërësi pretendimet ankimore të 

paditësit me arsyetim se i njëjti nuk ka ofruar prova tjera dhe as bazë tjetër ligjore me të cilën 

mund të konstatohej një gj ndje tjetër faktike nga ajo qe ka konstatuar Gjykata e shkalles së parë 

Andaj Kolegjit të Apelit i propozon që ankesa të refuzohet si e pa bazuar dhe  të vërtetohet, 

Aktgjykimi i ankimuar . 

 

Me Aktvendimin mbi Trashëgimin, T.nr.167/76  paditësi Xhafer Bicaj  suksesshëm ka dëshmuar 

se është pasardhës i ish pronarit pretendues.   

 

Arsyetimi ligjor : 
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Ankesa është pa bazuar. 

 

Në bazë të nenit 69 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.  

 

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

ankuesit se ka pasur shkelje të dispozitave të procedurës kontestimore, se nuk është vërtetuar 

drejtë dhe saktë gjendja faktike . 

Gjendja faktike nga gjykata e shkallës së parë është vërtetuar drejtë dhe arsyet në bazë të cilave 

është refuzuar padia janë të drejta. 

 

Paditësi ne mënyrë konsistente ka kërkuar  ka kërkuar kthimin e pronës kontestuese e cila sipas 

Certifikatës nga Drejtoria për Gjeodezi dhe Kadastër e Komunës së Istogut,  nr. 09-6/2004 që 

nga viti 1955 evidentohet në emër paditurës ,K “B, Vrellë,  Istog.  Kjo   dëshmohet edhe në bazë 

të fletës poseduese nr.306  të lëshuar me datë 25/04/2002, e cila është në dosje,  Ky është një fakt  

i pa kontestuar nga palët. 

 

Pavarësisht se çfarë pozicioni juridik mund të ketë pasur babai i paditësve ndonjëherë në lidhje 

me pronën e kontestuar deri më 1955, pronësia e tij ishte mohuar me Aktgjykimin e Gjykatës së 

Qarkut, Pejë nr. 3/64 i datës 17/01/1963. Me këtë Aktgjykim Gjykata e Qarkut kishte prishur 

vetëm piken 3 dhe 5 të dispozitivit  të Aktgjykimit të Gjykatës së Gjurkovcit lidhur me 

shpenzimet procedurale si dhe një pjesë të kompensimit monetar të kërkuar nga paditësi . Lidhur 

me këto dy pika Gjykata e Qarkut kishte vendosur që lëndën të kthej në rigjykim. Ndërsa kishte 

vërtetuar piken 1, 2 dhe 4 të dispozitivit të Aktgjykimit të Gjykatës së Gjurkovcit nr. 222/62 të 

datës 25/06/1963. Në piken 1 dhe 2 të dispozititvi të këtij Aktgjykimi , Gjykata i kishte njohur 

paditësit vetëm të drejtën e kompensimit monetar për ngastrën kadastrale në fjalë.  

 

 Ky Aktgjykim  ishte bërë i plotfuqishëm dhe i detyrueshëm për palët sa i përket vërtetimi të së 

drejtës  së pronësisë.  Nuk ka prova se ai ishte kontestuar brenda afatit kohor pas pranimit të 
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Aktgjykimit. Prandaj nuk ka bazë ligjore  për Dhomën e Posaçme që ta shfuqizoj apo ndryshoj 

këtë Aktgjykim .  

Me qenë se çyshtja tashme është gjykuar , paditësit nuk i është njohur e drejta e pronësisë ndaj 

pronës në fjale por vetëm e drejta e kompensimit monetar , prandaj kolegji i Apelit konsideron se 

padia e datës 07 shtator 2004 duhet të hedhet poshtë si e pa pranueshme për shkak se tani është 

“Res Judicata” 

 

Në bazë të gjitha argumenteve të paraqitura dhe deklaratave të palëve në lëndën në fjalë, Gjykata 

erdhi në përfundim se fakt i rëndësishëm mbetet se toka ishte e regjistruar  në emër të paditurës 

qysh nga viti 1955 nga autoriteti shtetëror. Që nga atëherë paluajtshmëria ishte pronë shoqërore.  

 

Kolegji i Apelit  rithekson se në përputhje me preambulën e Konventës, mbi Liritë dhe të Drejtat 

e Njeriut , sundimi i ligjit është pjesë e trashëgimisë së përbashkët e Shteteve Kontraktuese, një 

nga aspektet themelore e së cilës është parimi i sigurisë juridike, që ndër të tjerash kërkon se kur 

gjykatat kanë vendosur përfundimisht një çështje, Aktgjykimi i tyre nuk duhet të vihet në 

pikëpyetje (shih Brumărescu v. Rumania [GC], nr. 28342/95, § 61, ECHR 1999 VII) duke u 

thirrur në parimin e sigurisë ligjore me vërtetim të plotfuqishmërisë së Aktgjykimit (‘res 

judicata’). 

 

Edhe jurisprudenca e Gjykatës Evropiane e të Drejtave të Njeriut e ka inkorporuar këtë arsyetim 

në koncept të së drejtës për gjykim të drejtë. Në Aktgjykimin e rastit të XHERAJ v. ALBANIA 

(Kërkesa nr. 37959), e datës 29.07.2008, thuhet si në vijim: 

Dhe ne mund të gjejmë ritheksimin e kësaj deklarate në rastet e Sovtransavto Holding v. Romani 

(Kërkesa nr. 48553, 25.07.2002), Androne v. Romani (Kërkesa nr. 54062/00, 22.12.2004) dhe SC 

Plastick ABC SA v. Ukrainë (Kërkesa nr. 32299, 7.02.2008). 

 

Në fakt Kushtetuta e Republikës së Kosovës shprehimisht përcakton në nenin e saj 22 se të 

Drejtat e Njeriut dhe Liritë Themelore të garantuara me Konventën Evropiane për të Drejtat e 

Njeriut janë drejtpërdrejtë të zbatueshme në Republikën e Kosovës ‘dhe në rast konflikti kanë 

prioritet ndaj dispozitave të ligjit. 
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Gjykata vë në dukje se mbrojtja e Pronës siç është përcaktuar me nenin 46 të Kushtetutës së 

Republikës së Kosovës lidhet vetëm me ndonjë pronë ekzistuese të një personi. Prandaj, të 

shpresuarit se e drejta pasurore e shuar për një kohë të gjatë mund të rikthehet, nuk mund të 

konsiderohet si “ posedim”, e as ndonjë padi e kushtëzuar jashtë afatit ligjor si rezultat i mos 

përmbushjes së  kushteve (shih Gratzinger dhe Gratzingerova v. Republika Çeke (dec.) [GC], nr. 

39794/98, § 69, ECHR 2002-VII) 

 

Prandaj Kolegji i Apelit i vlerëson si të sakta përfundimet, gjetjet faktike dhe arsyetimet ligjore 

të dhëna në Aktgjykimin e ankimuar, andaj nuk mund ti pranon pohimet ankimore e paditësve se 

ka pasur shkelje të dispozitave të procedurës, vërtetim të gabuar të gjendjes faktike dhe aplikim 

të gabuar të së drejtës materiale.  

 

Duke bazuar në këto arsye Kolegji i Apelit vlerëson se ankesa e paditësit duhet të refuzohet si e 

pabazuar dhe të vërtetohet Aktgjykimi i ankimuar si i drejtë dhe i bazuar në ligj. 

 

Konform nenit 9.10 të LDHPGJS-së, Kolegji i Apelit vendosi si në dispozitiv të këtij aktgjykimi. 

 

Taksat gjyqësore:  

 

Nuk caktohen tasat gjyqësore për procedurën ankimore, sepse plani i miratuar i taksave 

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. 

 

 

U vendos nga Kolegji  i Ankesave në DHPGJS,  më  11/06/ 2020 

 

 

 

 

Ilmi Bajrami , Gjyqtar Kryesues i  Kolegjit   ____________ 
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