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                                                                                      AC-I-15-0245 

Në ankesën e 

                                                                                    Paditësi/Ankuesi 

 

S. A M, Malisheva 

 
I përfaqësuar nga N. K, avokat nga Malisheva 

 

 

Kundër 

                                                                                              E paditura 

1. KB “M” Malishevë, 

përfaqësuar nga Agjencia Kosovare e Privatizimit, rr. ‘Agim Ramadani 

nr.24’ , Prishtinë 

2. Komuna e Malishevës 

 

Kolegji i Apelit i Dhomës së Posaçme e Gjykatës Supreme të Kosovës për 

çështje që lidhen me Agjencinë Kosovare të Privatizimit (DHPGJS), i përberë 

nga Ilmi Bajrami, Gjyqtar Kryesues, Sabri Halili dhe Mr.sc. Sahit Sylejmani 

gjyqtarë, duke vendosur sipas ankesës të paditësit të paraqitur kundër  

Aktgjykimit të Kolegjit të Specializuar të DHPGJS-së, C-III-12-0882  të datës 

01 tetor 2015, pas seancës vendimmarrëse të mbajtur më  23 janar  2020, 

lëshon këtë: 

 

REPUBLIKA E KOSOVËS 
REPUBLIKA KOSOVA – REPUBLIC OF KOSOVO 

GJYKATA SUPREME E KOSOVËS 
VRHOVNI SUD KOSOVA – SUPREME COURT OF KOSOVO 
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                                     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 C-

III-12-0882 i datës 01 tetor 2015. 

3. Obligohet ankuesi të paguaj taksen gjyqësore në procedurën 

ankimore në shumë prej 100 euro. 

 

 

Rrethanat faktike dhe procedurale: 

 

Më 19 maj 2008, paditësi ka parashtruar padi në Gjykatën Komunale të 

Malishevës kundër NSH-së ”M” dhe Komunës së Malishevës, dhe ka kërkuar 

vërtetimin e të drejtës së pronësisë për ngastrat kadastrale nr. 2, 21, 53, 

61, 64, 72 dhe 146 të regjistruara në fletën poseduese nr. 26 në Komunën 

e Malishevës. Sipas pretendimeve të tij, e paditura e ka fituar pasurinë e 

paluajtshme në fjalë përmes masave administrative dhe pa kompensim. Ish 

pronari A. N M ka vdekur dhe paditësi është trashëgimtari i tij i vetëm.  

 

Me datë 22 korrik 2011, Gjykata Komunale në Malishevë me Aktvendimin  

C.nr. 122/2008 e ka shpallë veten jo-kompetente dhe e ka bartur lëndën në 

Dhomën e Posaçme. Lënda është e regjistruar me numrin SR-11-0241. 

 

Më 23 maj 2012, Kolegji i Specializuar i DHPGJS-së  me Aktvendimin SR-11-

024, vendos ta pranon  juridiksionin e DHPGJS  mbi padinë. Pastaj lënda 

regjistrohet me numër C-III-12-0882. 

Me datë 30 janar 2015, AKP-ja ka parashtruar mbrojtje në padi. AKP-ja në 

mbrojtje në padi ka  propozuar që të refuzohet padia si e pabazuar. Së pari, 
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ajo  ka theksuar se padia nuk përmban bazën ligjore. Më tutje AKP-ja ka 

pohuar se paditësi ka dështuar që të paraqesë dëshmi të besueshme dhe 

bindëse se ai ose cilido prej paraardhësve të tij, ka qenë ndonjëherë pronar i 

tokës në fjalë, prandaj sipas të paditurës padia duhet të refuzohet. Tutje 

AKP-ja ka pohuar se në bazë të nenit 7 të LPK-së paditësi duhet ti mbështet 

pretendimet e tija dhe faktet me prova gjë që ai ka dështuar ta bëjë . AKP-ja 

po ashtu ka pohuar se paditësi nuk ka ofruar dëshmi për legjitimitetin e tij 

aktiv në procedurë. AKP-ja po ashtu pohon se paditësi nuk ka ofruar asnjë 

historiat për token kontestuese nga e cila do të vërtetohej çdo ndryshim i 

mëparshëm i titullarëve të këtyre pronave si dhe baza e këtyre ndryshimeve 

apo pengesave mos ndryshime sipas dy Aktvendimeve. AKP-ja pohon se 

paditësi ka provuar se  ta fitoj padinë vetëm përmes dëshmitareve. Andaj 

nga këto arsye  AKP-ja ka kërkuar që të refuzohet padia si e pa bazuar.  

 

Gjatë seancës së mbajtur më 7 gusht 2015, që të dyja palët paditësi dhe 

AKP-ja në përgjithësi i kanë konfirmuar qëndrimet e tyre të mëparshme.  

 

E paditura e dytë, Komuna e Malishevës as nuk iu është përgjigjur padisë 

dhe as nuk është paraqitur në seancë. 

  

Me 01 tetor 2015, Kolegji i Specializuar i DHPGJS me Aktgjykimin C-III-12-

0882 padinë e paditësit e refuzon si të pabazuar. Kolegji i Specializuar i 

DHPGJS kishte konstatuar se më  datë 24 nëntor 1963, Komisioni për 

shqyrtimin e uzurpimeve pronësore në kohën kur ka ndodhur uzurpimi 

arbitrar i tokës në pronësi shoqërore të Komunës së Malishevës, ka lëshuar 

vendimin me nr. 1472 përmes së cilit nuk ia njeh të drejtat A. N M mbi 

ngastrat kadastrale me nr. 146 në sipërfaqe prej 1.57 ha e cila ndodhet në 

vendin e quajtur S; nr. 53 me sipërfaqe prej 0.25 ha në vendin e quajtur 

Rafshi, të gjitha të regjistruara me fletën poseduese nr. 26 Zona Kadastrale 

në Malishevë. Këto pasuri të paluajtshme ishin konfiskuar. Në të njëjtën 
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kohë dhe me të njëjtin Aktvendim e drejta e A. N M iu ishte njohur sa i 

përket ngastrave kadastrale nr. 2 me sipërfaqe prej 0.45 ha; nr. 21 me 

sipërfaqe prej 0.1 ha; nr. 44 me sipërfaqe prej 0.1 ha; nr. 61 me sipërfaqe 

prej 0.35 ha; nr. 64 me sipërfaqe prej 0.25 ha; të gjitha që ndodhen në 

vendin e quajtur Revsi. Tutje Kolegji i Specializuar ka konstatuar se me 

Aktvendim të Gjykatës Komunale nr. 16/90 të datës 28 qershor 1990, 

paditësi është deklaruar i vetmi trashëgimtar i të ndjerit Ahmet Nezir 

Mazreku. Prej vitit 1990 pasuria e paluajtshme në fjalë ka qenë në posedim 

të paditësit. Tutje Kolegji i Specializuar i DHPGJS-së ka arsyetuar se 

mungesa e bazës ligjore së padisë është natyrisht në kundërshtim me nenin 

27.2.4 dhe nenin 23.4 të Ligjit për Dhomën e Posaçme. Duke iu referuar 

meritave të këtij rasti, Kolegji i Specializuar është i mendimit se paditësi nuk 

ka paraqitur dëshmi të mjaftueshme për të aprovuar padinë. Së pari, duhet 

të theksohet se argumenti i AKP-së se pala paditëse ka dështuar pjesërisht 

për të provuar të drejtën e pronës nuk është tërësisht i drejtë. Siç është 

specifikuar në gjetjet e këtij Aktgjykimi paditësi ka sjellë Aktvendimin e 

Kuvendit të Komunës së Malishevës të datës 24 nëntor 1963 përmes së cilit 

zyrtarisht është njohur pronësia e A. N M mbi pasurinë e paluajtshme me 

sipërfaqe prej 1.25 ha që ndodhet në R, e përbërë nga parcelat kadastrale 

nr. 2, 21, 44, 61 dhe 64. Më pas, i vetmi konkluzion me vend është se pala 

paditëse ia ka arritur që të dëshmojë se paraardhësi i tij ligjor ka qenë 

pronar i pasurisë së paluajtshme të cekur më sipër. Argumenti tjetër i AKP-

së lidhur me neni 268 nga Ligji i Punës së Bashkuar, nuk është gjithashtu në 

veçanti bindës. Para së gjithash, pala e paditur ka dështuar të provojë kur 

është bërë prona një aset publik në kuptim të dispozitës që i referohet. Së 

dyti, ajo nuk ka paraqitur ndonjë provë se kur pronari e ka kuptuar se prona 

e tij është bërë pronë publike. Si pasojë nuk është e mundur që të 

përcaktohet se kur ka filluar rrjedha e afatit kohor dhe se kur pronari i ka 

humbur të drejtat e tij. Barra e provës për të gjitha këto rrethana qëndron 

mbi AKP-së. Megjithatë, kjo nuk do të thotë se padia duhet të aprovohet në 
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tërësi si e bazuar. Ashtu siç është theksuar, i vetmi dokument relevant i 

paraqitur nga paditësit është vendimi i datës 24 nëntor 1963. Fatkeqësisht 

për situatën e paditësit, ky dokument i referohet vetëm gjendjes e cila ka 

ekzistuar në vitin 1963. Tutje Kolegji i Specializuar ka konstatuar se në 

shkresat e lëndës nuk ka asgjë në bazë të së cilës Dhoma e Posaçme do të 

mund të përcaktonte situatën aktuale të paluajtshmërisë në fjalë. Në 

mungesë të dokumenteve të mëtejme lidhur me këtë çështje pamundësohet 

miratimi i padisë. Në një situatë të tillë, për shkak të këtyre defekteve nga 

ana e palës paditëse padia duhet të refuzohet si e pabazuar.  

 

Me datë 10 nëntor 2015, përmes postes paditësi e dorëzon në DHPGJS një 

ankesë kundër Aktgjykimit të Kolegjit të Specializuar të DHPGJS C-III-12-

0882 të datës 01 tetor 2015, dhe kërkon nga Kolegji i Apelit që të aprovohet 

ankesa e tij si e bazuar, të ndryshohet Aktgjykimi i ankimuar dhe të 

aprovohet padia si e bazuar. Për me tepër në ankesë paditësi ka pohuar se 

Aktgjykimi i ankimuar është plotësisht i padrejtë dhe nuk bazohet në faktet 

e deponuara në Gjykatë dhe në ato të paraqitura gjatë seancës dëgjimore të 

datë 07 gusht 2015. Tutje paditësi pohon se ai nuk do të parashtronte 

ndonjë padi në Gjykatë për pronat që nuk janë të tij, mirëpo ka parashtruar 

padi që të vërtetohet e drejta e tij e pronësisë për ngastrat nr. 

02,21,53,61,64,72,dhe 146 të evidentuara në fletën poseduese nr.26 KK. 

Malishevë, të cilat kanë qenë në pronësi të babait të tij, por që janë marr në 

mënyrë të dhunshme nga pushteti i atëhershëm komunist. Paditësi në 

ankesë po ashtu pohon se vet Gjykata konstaton se me Vendimin numër 

1472 të datës 24 nëntor 1963 paditësit i ndihet e drejta e pronësisë për 

ngastrat e cekura, por nuk janë dorëzuar asnjë here në posedim paditësit 

pasi që pushteti i atëhershëm nuk i ka zbatuar as vendimet e tij , kurse 

parashtrimi ndonjë kërkesë për ekzekutim të vendimit ka sjell dhunë për 

pronarin dhe familjen e tij. Andaj ai pohon se kjo provë ishte një provë e 

fuqishme materiale për Gjykatën e cila në këtë rast nuk e ka marr për bazë 
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dhe ka marr një vendim të pa drejtë. Gjykata e ka marr për bazë nenin 268 

të Ligjit të punës së bashkuar kur e ka refuzuar padinë, ndërsa nuk e ka 

marr për bazë dhunën e shfrenuar të pushtetit të asaj kohe e cila ishte 

ushtruar ndaj paraardhësit së tij dhe familjes së tij. Nga këto arsye ai ka 

kërkuar që të aprovohet ankesa si e bazuar, të ndryshohet Aktgjykimi i 

ankimuar, dhe të aprovohet padia si e bazuar. 

  

Me 15 tetor 2019, AKP-ja e dorëzon në DHPGJS një parashtresë dhe i 

përgjigjet ankesës së paditësit. Në këtë parashtresë AKP-ja i kundërshton 

pretendimet ankimore të paditësit dhe e mbështet në tërësi Aktgjykimin e 

ankimuar duke e konsideruar si të drejt dhe të bazuar në ligj. Tutje AKP-ja 

pohon se paditësi ka dështuar të paraqes me ankesë ndonjë bazë juridike të 

besueshme apo të konstatoj një gjendje tjetër faktike nga ajo që është e 

vërtetuar me Aktgjykimin e ankimuar. Tutje AKP-ja pohon se paditësi 

deklarohet se ka qene në posedim të përhershëm të pronës lëndore duke 

shpresuar se fitimi i pronësisë mund të behet edhe me mbajtje, mirëpo edhe 

ndërmarrjet nuk kanë qene  funksionale tokat kanë mbet të pa punuara nga 

askush, andaj pohimet tilla për shfrytëzim të tokës duhet me argumentuar 

me prova materiale. Nga këto arsye, AKP-ja kërkon nga Kolegji i Apelit që të 

refuzohet ankesa si e pa bazuar dhe të vërtetohet Aktgjykimi i ankimuar si i 

drejt dhe i bazuar në ligj.  

 

Arsyetimi ligjor 

 

Ankesa e paditësit refuzohet si e pa bazuar . 

 

Në bazë të nenit 69.1 të  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.  



7 

 

 

Meritat e ankesës dhe vlerësimi i Kolegjit të Apelit  

 

Aktgjykimi i ankimuar i Kolegjit të Specializuar është i saktë në rezultat dhe 

pjesërisht  në arsyetimin ligjor, andaj duhet vërtetuar. 

  

Kolegji i Apelit vëren se paditësi me padinë e tij të dorëzuar në Gjykatën 

Komunale në Malishevë me 19 maj 2008, ka kërkuar të vërtetohet e drejta e 

tij e pronësisë në ngastrat nr.21, 2, 146 ,53, 61, 64, 72 të evidentuar në 

flenë poseduese nr.26 ZK Malishevë, e cila tani evidentohet si ponë 

shoqërore në emër të NSH-së së paditur. Paditësi padinë e tij e ka 

mbështetur në Aktvendimin nr.1472 të datës 24 nëntor 1963, të lëshuar nga 

Komisioni për Shqyrtimin e Uzurpimeve të pronave shoqërore të Komunës së 

Malishevës. 

 

Tutje Kolegji i Apelit vëren se në bazë të Aktvendimit të Komisionit për 

Shqyrtimin e Uzurpimeve të pronave shoqërore të Komunës së Malishevës 

nr.1472 të datës 24 nëntor 1963, paraardhësit të paditësit  A. N M, nuk i 

është njohur e drejta e pronësisë për ngastrat  kadastrale nr.146 në vendin 

e quajtur “ S” në sipërfaqe prej 1.57,00 euro, ngastrën nr.53 me sipërfaqe 

prej 0.25,000 ha në vendin e quajtur “rrafshi”, ngastra nr.72 në vendin e 

quajtur “rrafshi” në sipërfaqe prej 0.15,00 ha, dhe ngastrën nr.40 në vendin  

quajtur “rrafshi” në sipërfaqe prej 0.45,00 ha, të gjitha në sipërfaqe prej 

2.42.00 ha, të evidentuara në fletën poseduese nr.26 ZK Malishevë.  

 

Kolegji i Apelit vëren po ashtu se me piken 2 të dispozitivit të këtij 

Aktvendimi, paraardhësit të paditësit i njihet e drejta e pronësisë për 

ngastrat vijuese: nr.02 në sipërfaqe prej 0.45,00 ha në vendin quajtur 

“rrafshi”, nr.21 në sipërfaqe prej 0.10.00 ha në vendin quajtur rrafshi, nr.44 

në sipërfaqe prej 0.10.00 ha në vendin  quajtur “rrafshi”, nr.61 në sipërfaqe 
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prej 0.65.00 ha në vendin quajtur “rri”, dhe nr.64 në sipërfaqe prej 0.25.00 

ha në vendin e quajtur “rr” , të evidentuara në fletën poseduese nr.26 KK 

Malishevë. Ky Aktvendim i këtij Komisioni në të cilin paditësi e mbështet 

padinë është i nënshkruar nga Kryetari i Komisionit, por nuk është i vulosur 

me vulë nga organi që e ka lëshuar këtë vendim, dhe është vetëm një 

fotokopje. Origjinalin e këtij Aktvendimi paditësi ka dështuar ta sjellë në 

gjykatë në procedurën e deritanishme. Madje as në procedurën ankimore 

nuk sillet origjinali i këtij Aktvendimi. 

 

Kolegji i Apelit vëren se është mbajt një seancë dëgjimore lidhur me padinë 

me  07 gusht 2015 . Në këtë seancë paditësi pretendon se pronat lëndore të 

padisë i ka në shfrytëzim të pa penguar nga askush. AKP-ja në seancën 

dëgjimore e ka kontestuar këtë dëshmi të paditësit duke pohuar se 

Aktvendimi i vitit 1963 është i pazbatueshëm, nuk përbënë titullë ligjor dhe 

nuk mund të prodhojë efekte juridike.  

 

Kolegji i Apelit vlerëson se kjo kopje e Aktvendimit të vitit 1963, nuk është 

dëshmi e mjaftueshme, madje duke qenë vetëm kopje dhe e pa vulosur, nuk 

është dëshmi bindëse për gjykatën, që paditësit vetëm me këtë dëshmi ti 

njihet e drejta e pronësisë në ngastrat lëndore të këtij Aktvendimi. 

 

Tutje paditësi duke qenë se e ka barrën e provës në bazë të nenit 7 LPK-së, 

nuk ka sjellë asnjë dëshmi se paraardhësi i tij Ahmet Nezir Mazreku ishte 

pronar i këtyre pronave edhe para vitit 1963. Paditësi vetëm pohon se 

paraardhësi i tij ishte pronar i këtyre ngastrave dhe se në bazë të 

Aktvendimit të cekur për disa ngastra i është njohur pronësia e për disa 

ngastra tjera jo, duke pohuar se ngastrat nuk janë kthyer për shkak të 

dhunës së pushtetit të atëhershëm. Këto pohime për dhunën e pretenduar 

nuk janë mbështetur me prova. 
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Tutje Kolegji i Specializuar e ka refuzuar padinë për arsye se në shkresat e 

lëndës nuk ka asgjë në bazë të së cilës Dhoma e Posaçme do të mund të 

përcaktonte situatën aktuale të paluajtshmërisë në fjalë. 

 

Argumentimi i AKP-së se neni 268 i Ligjit të Punës së Bashkuar është bazë 

ligjore e refuzimit të padisë, nuk është i aplikueshëm në këtë rast, dhe këtë 

argumentim nuk e aprovon Kolegji i Apelit, pasi që Ligji i punës së bashkuar 

i vitit 1976 nuk ka veprim retroaktiv, dhe nuk mund të zbatohet për ngjarjet 

e vitit 1963. 

 

Paditësi me provat e ofruara me të cilat nuk mund të bindet gjykata,  nuk e 

ka mbështetur mjaftueshëm padinë. Paditësi e ka pasur rastin edhe në 

procedurën e shkallës së parë edhe në procedurën ankimore të sjellë prova 

që kanë vlerë provuese dhe ta bindin gjykatën se ai ka të drejtën e njohjes 

së të drejtës së pronësisë në ngastrat lëndore të padisë. Paditësi ka 

dështuar të bëjë këtë. Origjinali i Aktvendimit i nënshkruar dhe i vulosur në 

bazë të cilit paditësi e mbështeti padinë asnjë herë nuk u dorëzua dhe as 

ndonjë kopje e noterizuar. Paditësi nuk dorëzoj as prova kur dhe në çfarë 

baze ligjore këto prona kaluan në emër të NSH-së së paditur, dhe as ndonjë 

provë nëse ndonjëherë ka kërkuar zbatimin e atij Aktvendimi dhe arsyet për 

mos ndryshimet kadastrale. 

 

Andaj nga këto arsye, Kolegji i Apelit vlerëson se rezultati i dhënë me 

Aktgjykimin e ankimuar, nuk ka mundësi të ndryshohet, pasi nuk ka bazë 

ligjore dhe as prova të mjaftuara që kjo të bëhet. 

 

Prandaj nga këto arsye ankesa e paditësit refuzohet si e pa bazuar, dhe 

vërtetohet Aktgjykimi i ankimuar i Kolegjit të Specializuar si i drejtë dhe i 

bazuar në ligj.   
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Me sa u tha më sipër e në bazë të nenit 9.10 të LDHP-së, është vendosur si 

në dispozitiv. 

 

Taksat gjyqësore: 

 

Obligohet ankuesi të paguaj taksën gjyqësore për procedurën ankimore në 

shumë prej 100 euro. 

 

Ilmi Bajrami, Gjyqtari kryesues    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      

 


