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                                                                                     AC-I-15-0284 

 

Në ankesën e                                                                       

Paditësi/Ankuesi 

1. S. O M,  në Gjakovë,   

2. S. K, 

3. F. K, 

Përfaqësuar nga S. M 

 

kundër 

                                                                                      E paditura 

KBI “R” nga Rahoveci, 

Përfaqësuar nga Agjencia Kosovare e Privatizimit, rr. “Agim Ramadani” 

nr.23, Prishtinë 

K. e Rahovecit , Avokatura Publike Komunale,Rahovec                                                                            

 

 

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 së paditësve  të paraqitur kundër  Aktvendimit  të 

Kolegjit të Specializuar të DHPGJS-së SCC-09-0209  të datës 23 nëntor 2015, 

pas seancës vendimmarrëse të mbajtur më   23 janar 2020, lëshon këtë: 

 

 

 

A  K  T  V  E  N  D I  M 

 

REPUBLIKA E KOSOVËS 
REPUBLIKA KOSOVA – REPUBLIC OF KOSOVO 

GJYKATA SUPREME E KOSOVËS 
VRHOVNI SUD KOSOVA – SUPREME COURT OF KOSOVO 
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1. Ankesa e paditësve refuzohet si e pabazuar. 

2. Vërtetohet Aktvendimi i Kolegjit të Specializuar të DHPGJS-

së, SCC-09-209 i datës 23 nëntor 2015. 

 

Rrethanat faktike dhe procedurale: 

 

Me 12 nëntor 2009, paditësit e kanë dorëzuar një padi pronësore në DHPGJS 

dhe kërkojnë nga Gjykata e që të vërtetohet e drejta e pronësisë  për ngastrën 

kadastrale nr. 4/1 në vendin e quajtur “ A” në sipërfaqe prej 01.22,00 ha e 

evidentuar në fletën poseduese nr.31 ZK Drenoc. Paditësit në padi pohojnë se 

sipas shënimeve të kadastrit përshkrues,  sipërfaqja e kësaj ngastre prej 

0.90,00 ha, tani sipas kadastrit matës ka marr numrin e ri dhe kjo sipërfaqe e 

tokës tani ka numër 1704-1 evidentuar në certifikatën pronësore nr.89 ZK 

Drenoc. Në padi paditësit pohojnë se paraardhësi i tyre i ndjeri O. S M i cili ka 

vdekur me 01.01.1950, ka qenë pronar i ngastrës nr.4/1, mirëpo me datë 

21.04.1964 me vendimin e KK të Rahovecit – Drejtorati i Financave nr. 05-1727, 

pjesa e ngastrës nr.4/1 në sipërfaqe prej 0.90.00 ha, i merret paditësve, kinse 

për shkak të mos pagimit të tatimit nga ana e të ndjerit O. S M. 

 

Me 29 prill 2011, AKP-ja e dorëzon në DHPGJS mbrojtjen në padi. Në mbrojtjen 

në padi AKP-ja pohon se padia nuk i përmbush kërkesat e nenit 24.2 (e) të UA 

të UNMIK-ut 2003/13 . Tutje AKP-ja pohon se në padi nuk përmendet as një 

bazë juridike e mbështetur në ligj. AKP-ja po ashtu pohon se paditësit nuk kanë 

ofruar asnjë provë për të vërtetuar legjitimitetin e tyre aktiv në procedurë, e po 

ashtu nga padia shihet se edhe legjitimiteti pasiv i NSH-së dhe AKP-së është i 

diskutueshëm. Tutje AKP-ja pohon se e paditura asnjë here nuk ka pas mundësi 

ti dëmtoj personat fizik në formën siç e prezantojnë paditësit, ngase shpronësimi 

i tokës nga paraardhësi i paditësve, nuk është bere nga NSH-ja por nga organet 

shtetërore. Nga këto arsye AKP-ja ka kërkuar që të refuzohet padia si e pa 

bazuar.  

Me 20 gusht 2015, Gjyqtari përgjegjës i lendes i Kolegjit të Specializuar i 

DHPGJS ka lëshuar një urdhër dhe ka kërkuar nga paditësit, që në afat prej 15 

ditësh nga dita e pranimit të urdhrit të dërgojnë Aktvendimin mbi trashëgimin i 

cili do të vërtetonte se paditësit janë trashëgimtar ligjor të paraardhësit të tyre. 

Në urdhër paditësit ishin paralajmëruar që nëse nuk sillet dokumenti i kërkuar, 
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padia do të hidhet po ashtu si e pa pranueshme. Urdhri nga paditësit është 

pranuar me datë 28 gusht 2015. 

  

Me 07 shtator 2015, përfaqësuesi i paditësve S. M e dorëzon një parashtresë në 

DHPGJS si përgjigje ndaj urdhrit, dhe në këtë parashtresë ai ka pohuar se i 

ndjeri O. M nuk ka lënë palujtëshmëri në emër të tij, andaj nuk është kryer 

procedura e  trashëgimisë. Bashkë me këtë parashtresë ai ka dërguar 

Aktvdekjen për O. M, ndërsa nuk e dërgon Aktvendimin trashëgimisë. 

 

Me 23 nëntor 2015, Kolegji i Specializuar i DHPGJS me Aktvendimin SCC-09-

0209 padinë e paditësve e hedh poshtë si të pa pranueshme. Kolegji i 

Specializuar ka arsyetuar se paditësit nuk e kanë dorëzuar Aktvendimin e 

trashëgimisë për të vërtetuar legjitimitetin aktiv të tyre në procedurë i cili ishte 

kërkuar sipas urdhrit të lëshuar me datë 20 gusht 2015. Tutje Kolegji i 

Specializuar ka arsyetuar se sipas nenit 28.2.2 të Shtojcës së LDHP-së padia nuk 

i përmbush kushtet e pranueshmërisë, pasi që nuk është siguruar edhe 

Aktvendimi i trashëgimisë, andaj është dashtë padia të hidhet poshtë si e pa 

pranishme. 

 

Me 14 dhjetor 2015, paditësit përmes postes e dorëzojnë në DHPGJS një ankesë 

të afatshme kundër Aktvendimit të Kolegjit të Specializuar të DHPGJS SCC-09-

0209 të datës 23 nëntor 2015, për të gjitha bazat ankimore dhe kërkojnë nga 

Kolegji i Apelit që të prishet Aktvendimi i ankimuar dhe lënda të kthehet në 

rishqyrtim. Për më tepër në ankesë paditësit pohojnë se Aktvendimi i ankimuar 

nuk është i bazuar në ligj, pasi që hedhja poshtë e padisë është bërë për shkak 

se nuk është kryer procedura e trashëgimisë. Tutje në ankesë paditësit kanë 

pohuar se një pjese e palëve trashëgimore nuk gjinden tash për tash në Kosovë, 

por jetojnë në perëndim, andaj  nuk ka mund të kryhet trashëgimia e babait ton 

të ndjerë O. M. Paditësit po ashtu në ankesë kanë pohuar se me datë 

07.09.2015 e kanë dërguar Aktvdekjen për të ndjerin O. M, nga e cila vërtetohet 

se kush janë trashëgimtarë ligjor të tij.  Sipas paditësve Gjykata ka qenë dashur 

ta pushonte procedurën deri në kryerjen e procedurës së trashëgimisë, e jo ta 

hidhte poshtë padinë si të pa pranueshme. Nga këto arsye ata kanë kërkuar që 

të aprovohet ankesa si e bazuar, të prishet Aktvendimi i ankimuar dhe të 

kthehet lënda në rishqyrtim. 
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Me 15 tetor 2019, AKP-ja e dorëzon një parashtresë në DHPGJS dhe i përgjigjet 

ankesës së paditëse. Në këtë parashtresë i kundërshton pretendimet ankimore 

të paditësve dhe e mbështet në tërësi Aktvendimin e ankimuar të Kolegjit të 

Specializuar, duke e konsideruar si të drejtë dhe të ligjshëm. Tutje AKP-ja pohon  

se paditësit kanë dështuar të paraqesin ndonjë bazë juridike të besueshme, apo 

të konstatojnë një gjendje tjetër faktike prej asaj siç është vërtetuar me 

Aktvendimin e ankimuar. Nga këto arsye AKP-ja kërkon nga Kolegji i Apelit që të 

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

Kolegjit të Specializuar si i drejtë dhe i bazuar në ligj.  

 

Arsyetimi ligjor 

 

Ankesa e paditësve refuzohet si e pabazuar. 

 

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.  

 

Merita e ankesës dhe vlerësimi i Kolegjit të Apelit  

 

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

arsyetimin ligjor, andaj  duhet të vërtetohet.  

 

Në rast të një kërkese (padie) në lidhje me të drejtat mbi një pasuri të 

trashëguar Gjykata duhet të shqyrtojë ex officio nëse të gjithë trashëgimtarët 

janë të përfaqësuar. Aktvendimi i Trashëgimisë është dokument i vetëm për të 

treguar dëshmuar në mënyrë të mjaftueshme pozitën trashëgimore dhe duhet të 

kërkohet nga paditësit sa më parë që lind ndonjë dyshim se jo të gjithë 

trashëgimtarët janë të përfaqësuar si paditës për rastin në fjalë. Nëse 

Aktvendimi i Trashëgimisë nuk është paraqitur brenda afatit të arsyeshëm, padia 

duhet hedhur poshtë si e papranueshme.  

 

Për rastet kur nuk ka dyshim rreth situatës së trashëgimisë në fillim, çështja e 

legjitimitetit aktiv, si një çështje e meritave me gjasë nuk do të paraqitet më 

vonë.  Në qoftë për rastet kur kemi të bëjmë me padi të pranueshme, 



5 

 

legjitimiteti aktiv i paditësit megjithatë është kundërshtuar, legjitimiteti aktiv 

duhet të shqyrtohet menjëherë  sepse kjo do të jetë një humbje e kohës dhe 

burimeve që të shkojë më tej për aq kohë sa nuk është e qartë nëse paditësi 

mund të jetë bartës i së drejtës që ai e pretendon. Nëse ata nuk mund të jenë 

bartës të së drejtës të cilën e pretendojnë atëherë padia duhet të refuzohet si e 

pabazuar sa më shpejt që të jetë e mundur.  

 

Në këtë lëndë Kolegji i Apelit vëren se paditësi nuk e ka rregulluar çështjen e 

trashëgimisë. Paditësit padinë e tyre pronësore e kishin paraqitur me datë 12 

nëntor 2009, mirëpo Aktvendimin e trashëgimisë nuk e kishin bashkangjitur me 

padi ,edhe pse vet ata kanë pohuar në padi se prona kontestuese para 

shpronësimit, ishte në emër të  paraardhësit të tyre, O. M, dhe se pronën janë 

duke e kërkuar mbi bazën e trashëgimisë. 

 

Kolegji i Apelit vëren se Gjyqtari përgjegjës i lëndës i Kolegjit të Specializuar me 

20 gusht 2015, kishte lëshuar një urdhër për paditësit me të cilin ishte kërkuar 

që ata në afat prej 15 ditësh nga dita e pranimit të urdhrit ta dërgojnë 

Aktvendimin mbi trashëgimin për të vërtetuar faktin se ata janë trashëgimtar 

ligjor të paraardhësit të tyre O. M. Në urdhër paditësit ishin paralajmëruar që 

nëse nuk dërgohet Aktvendimi i trashëgimisë, padia e tyre do të hidhet poshtë si 

e pa papranishme. Në bazë të fletë dorëzimit që ekziston në dosje, ky urdhër 

ishte pranuar nga paditësit me datë 28 gusht 2015. 

 

Tutje Kolegji i Apelit vëren se paditësit me datë 07 shtator 2015, si përgjigje 

ndaj urdhrit të cekur ata e dorëzojnë një parashtresë në DHPGJS duke pohuar se 

paraardhësi i tyre nuk ka lënë palujtëshmëri në emër të tij, andaj nuk është 

kryer procedura e trashëgimisë. Bashkë me këtë parashtresë ata e kanë dërguar 

Aktvdekjen për të ndjerin O. M, por nuk e kanë dërguar Aktvendimin e 

trashëgimisë. 

  

Andaj Kolegji i Specializuar i DHPGJS me të drejt me datë 23 nëntor 2015 e ka 

hedh poshtë padinë e paditësve si të pa pranueshme, pasi që paditësit dështuan 

ta vërtetojnë legjitimitetin e tyre aktiv në procedurë, e cila ishte kontestuar edhe 

nga AKP-ja gjatë mbrojtjes në padi. Andaj nuk kishte kushte ligjore për të 

vazhduar me padinë dhe shqyrtimin e saj në merita.  
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Tutje Kolegji i Apelit vëren se paditësit as në procedurën ankimore nuk e kanë 

sjellë Aktvendimin e trashëgimisë, megjithëse ata tashmë e dinin shumë qartë 

që për këtë bazë ligjore, padia e tyre ishte hedhë poshtë si e pa pranueshme. 

Aktvendimi i trashëgimisë, është i vetmi dokument në bazë të nenit 171.1 lidhur 

me nenin 178.1 të Ligjit për procedurën jo kontestimore, me të cilin mund të 

vërtetohen numri i trashëgimtarëve ligjor, të cilët mund të kenë të drejta 

pronësore ndaj pronës së kontestuar. 

 

Është e vërtetë që paditësit në procedurën para gjykatës së shkallës së parë e 

kanë dorëzuar Aktvdekjen për të ndjerin O. M , mirëpo me dokumente të tilla 

nuk mund të vërtetohet legjitimiteti i kontestuar i paditësve  në procedurë. 

 

Në ankesën e tyre paditësit si arsye për mos kryerjen e procedurës trashëgimore 

tani e theksojnë se një pjese e pasardhësve të ndjerit O. M, gjenden jashtë 

Kosovës, e cila arsye nuk mund të pranohet nga Kolegji i Apelit, pasi që nuk 

është arsye e qëndrueshme dhe e ligjshme. Paditësit e kanë interesin ligjor ta 

ndjekin padinë e tyre të dorëzuar në gjykatë dhe me këtë edhe ti dorëzojnë 

dokumentet që i kërkon nga Gjykata, të cilat janë nevojshme madje të 

detyrueshme në bazë të ligjit. 

 

Tutje Kolegji i Apelit vëren se deri më tani nuk janë shqyrtuar meritat e padisë, 

andaj hedhja poshtë e padisë mbi bazat e papranueshmërisë për shkak të mos 

vërtetimit të legjitimitetit aktiv në procedure, nuk është pengës ligjore për 

paditësit që ata në të ardhmen të paraqesin në DHPGJS një padi të re të 

kompletuar lidhur me të drejtat pronësore të pretenduara ndaj pronës 

kontestuese, që evidentohet në emër të paditurës.    

 

Në bazë të arsyeve të cekura, ankesa e paditësve është refuzuar si e  pabazuar 

dhe është vërtetuar si i drejtë dhe i bazuar në ligj Aktvendimi i ankimuar i 

Kolegjit të Specializuar të DHPGJS-së.  

 

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

dispozitiv. 

 

Taksat gjyqësore: 
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Në bazë të kërkesës së ankuesve për lirim nga pagesa e taksës gjyqësore dhe 

dëshmive të ofruara për të mbështetur këtë kërkesë, Kolegji i Apelit i liron 

ankuesit nga pagesa e taksës gjyqësore për procedurën ankimore.  

 

 

Ilmi Bajrami, Gjyqtari kryesues        

 

           

 

 

 

 

 

 

 

 

                     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


