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                                                                                 AC-I-16-0033 

Në ankesën e 

                                                                                                    

Paditësit/Ankuesit 

 

1. S. (J) G,  Komuna e Prizrenit, 

2. Sh. (J) G Komuna e Prizrenit, 

 

 

Kundër                   
                                                                                               E paditura 

 

KBI "P-E", L-B-D, Prizren, të cilën e përfaqëson Agjencia Kosovare e 
Privatizimit, rruga “Agim Ramadani” nr. 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 

gjyqtar, duke vendosur lidhur me ankesën e paditësve të paraqitur kundër 

Aktgjykimit të Kolegjit të Specializuar të DHPGJS C-III-12-1289 të datës 12 

janar 2016, në seancën vendimmarrëse të mbajtur më  30 janar 2020,  

lëshon këtë:  

                                       A K T GJ Y K 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 Aktgjykimi i Kolegjit të Specializuar të DHPGJS C-

III-12-1289 të datës 12 janar 2016.  

3. Nuk caktohet taksa gjyqësore për procedurën ankimore. 

 

Rrethanat faktike dhe procedurale: 

 

Me datë 23 prill 2012, paditësit e kanë dorëzuar një padi pronësore në 

Gjykatën Komunale në Prizren dhe kanë kërkuar nga Gjykata që të 

deklaronte të pavlefshëm të kontratat e këmbimit të pronave të 

paluajtshme, Kontrata nr. 10659/36-, e datës 10.04.1967 e vërtetuar para 

Gjykatës Komunale në  Prizren me nr.372/ 1967 me 22.04.1967, lidhur me 

ngastrat kadastrale: nr.726, Fleta Poseduese nr.171 ZK Dushanovë, në 

sipërfaqe prej 0.42,13 ha, në vendin e quajtur A, nr.601, Fleta Poseduese 

nr.3 ZK A, në sipërfaqe prej 0.72,03 ha, në vendin e  quajtur “Ç”, dhe 

Kontratën nr.10659/44 me datë 21.04.1966 e vërtetuar në Gjykatën 

Komunale në Prizren me nr.473/ 1966 me 21.04.1966 lidhur me ngastrën 

kadastrale: nr.602/2, Fleta Poseduese nr.3 ZK A, në sipërfaqe prej 0.46,97 

ha, në vendin e quajtur “C”, Në padi paditësit kanë pohuar se Kontratat e 

ndërrimit të lidhur në mes paraardhësit të tyre J.(S)G dhe KBI “P E” në 

Prizren ishte lidhur nën presion dhe pa vullnetin e tij me qëllim të krijimit të 

fondit të tokave bujqësore në fushën e Prizrenit.  

 

Me datë 30 maj 2012, Gjykata Komunale në Prizren me Aktvendimin 

C.nr.362/12, vendos të shpall jo kompetencën lëndore mbi padinë. 
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Me datë 14 maj 2012, paditësit e dorëzojnë në DHPGJS edhe një padi 

pronësore duke kërkuar nga Gjykata që të anulohen të njëjtat Kontrata dhe 

tu u njihet e drejta e pronësisë për të njëjtat ngastra kadastrale. Lënda 

regjistrohet me numrin C-III-12-1289. 

 

Me datë 27 korrik 2012, dosja e lëndës e Gjykatës Komunale në Prizren 

lidhur me padinë e parë të paditësve,C.nr.362/12 i bashkohet dosjes së 

lëndës lidhur me padinë e dytë të dorëzuar në DHPGJS, C-III-12-1289.  

 

Me datë 10 korrik 2013, AKP-ja e dorëzon në DHPGJS mbrojtjen në padi. Në 

mbrojtjen në padi, AKP-ja ka pohuar se paditësit nuk kanë prezantuara 

asnjë provë materiale për ta bërë të besueshme kërkesë padinë e tyre. Tutje 

AKP-ja pohon se nuk qëndron pretendimi i paditësve se Kontrata e ndërrimit 

që janë objekt i padisë, janë lidhur me presion dhe në mungesë të vullnetit 

të lirë të palëve, kjo për faktin se që nga momenti i lidhjes së kontratës dhe 

deri më tani asnjë here dhe në asnjë mënyrë nuk është kundërshtuar lidhja 

e kontratës. Tutje AKP-ja pohon se kontratat e ndërrimit të patundshmërive  

në bazë të nenit 111 të LMD-së janë kontrata të rrëzueshme, dhe afati  për 

të kërkuar anulimin e saj në bazë të nenit 117 të LMD-së ishte vetëm 3 vjet, 

andaj paditësit kanë dështuar ta kontestojnë vlefshmërinë kontratës në 

afatet ligjore.   

 

Me datë 13 shtator 2013, paditësit e dorëzojnë një parashtresë dhe 

përgjigjen në mbrojtjen e AKP-së. Paditësit edhe në këtë parashtresë i 

paraqesin të njëjtat pretendime si në padi. 

 

Me datë 2 tetor 2013, AKP-ja ka parashtruar kundërpërgjigje dhe përsërit 

pretendimet e mëhershme të saj. 
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Me datë 23 tetor 2015, Kolegji i Specializuar  i DHPGJS e mban një seancë 

dëgjimore mbi padinë. Në seancë palët  i paraqesin dhe i mbrojnë 

pretendimet e tyre të parashtruara edhe me herët gjate procedurës me 

shkrim. 

 

Me datë 12 janar 2016, Kolegji i Specializuar i DHPGJS me Aktgjykimin C-

III-12-1289, padinë e paditësve e ka refuzuar si te pa bazuar. Kolegji i 

Specializuar  ka arsyetuar se DHPGJS-ja ka pranuar shumë padi të së njëjtës 

natyrë me padinë në fjalë (kërkesën për anulimin e një kontrate ose kërkesë 

për shpallje të pavlefshme të kontratës) për kontratat e lidhura në vitet të 

50-at dhe 60-at të shekullit të 20-t në mes të një personi privat - ish-pronar 

të një ngastre toke dhe një NSH/NP/ Komunës. Në shumicën e rasteve, 

paditësi (it) është (janë) pasardhës i/të  ish-pronarit. 

 

Tutje Kolegji i Specializuar ka konstatuar se  Kolegji i Apelit i DHPGJS-së, ka 

vendosur në disa ankesa lidhur me Aktgjykimet e Kolegjit të specializuar të 

DHPGJS-së,  lidhur me kërkesat për anulimin e kontratave të  njëjtës natyrë, 

dhe sa i përket zbatueshmerisë së ligjeve, është vendosur nga Kolegji i 

Apelit i DHPGJS-së që neni 8a i Ligjit për Transferimin e Pasurisë së 

Paluajtshme i vitit 1981 (gjithashtu i njohur edhe si Ligji mbi pasuri të 

paluajtshme) asnjëherë nuk ka qenë i zbatueshëm në Kosovë.(Aktvendimi 

AC-I-13-0114-A001 i lëshuar me 11 dhjetor 2014), ndërsa Ligji për 

Marrëdhëniet Detyrimore i vitit 1978 nuk ka fuqi prapavepruese.(Aktvendimi 

AC-I-13-0114-A001 i lëshuar me 11 dhjetor 2014). Prandaj nuk ka asnjë 

bazë ligjore në legjislacionin e Kosovës për anulimin e një kontrate të kësaj 

natyre (Aktvendimi AC-I-13-0114-A001 i lëshuar me 11 dhjetor 2014). Po 

ashtu Legjislacioni kosovar nuk përfshin një Ligj për kthimin e pronës i cili 

rregullon kompensimin e marrjes së tokës nga organet shtetërore, pas 

Luftës së Dytë Botërore. Tutje Kolegji i Specializuar ka konstatuar se 
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Paditësit nuk kanë  parashtruar asnjë provë për kërcënimin e pretenduar 

dhe detyrimin për lidhjen e këtyre kontratave. 

 

Me datë 24 shkurt 2016, paditësit e dorëzuan në DHPGJS një ankese të 

afatshme kundër Aktgjykimit të kolegjit të Specializuar të DHPGJS C-III-12-

1289 të datës 12 janar 2016, për të gjitha bazat ankimore dhe kërkuan nga 

Kolegji i Apelit të aprovohet ankesa si e bazuar, të prishet Aktgjykimi i 

Ankimuar dhe lënda të kthehet në rishqyrtim. Për me tepër në ankesë 

paditësit kanë pohuar se Aktgjykimi i ankimuar e ka shkelur nenin 182 

para.1 dhe 2 pika n) të LPK-së, pasi që dispozitivi i Aktgjykimit është në 

kundërshtim me arsyetimin në tij dhe me shkresat e lëndës. Tutje paditësit 

në ankesë kanë pohuar se as gjendja faktike në këtë çështje nuk është 

vërtetur në mënyrë të drejt dhe të plot. Andaj ata pohojnë se fakti 

vendimtar se paditësit kane pasur presion për shitjen e pronave lëndore të 

padisë nuk është vërtetuar. Kolegji i Specializuar kur e ka refuzuar padinë 

nuk ka cekur me cilat prova i ka vërtetuar faktet e pretenduara se Kontratat 

janë lidhur nën presion dhe kërcenim  për jetë. Tutje ata pohojnë ishte 

tendencë me çdo kusht të formohet kompleksi i tokave bujqësore. Paditësit 

në ankesë kanë pohuar se dispozitat në të cilat është mbështetur Kolegji i 

Specializuar nuk janë të aplikueshme, pasi në këtë rast paditësit kanë 

kërkesa pronësore me karakter “erga omnes” dhe këto të drejta janë të 

karakterit absolut, pra nuk parashkruhen në kuptim të LMD-së. Tutje se 

sipas nenit 37 të Ligjit Për Marrëdhëniet Pronësore Juridike, pronari mund të 

kërkoj nga mbajtësi i pronës kthimin e sendit të caktuar në mënyrë 

individuale, dhe se në bazë të kësaj dispozite e drejta e kthimit nuk 

parashkruhet. Në bazë të këtyre arsyeve paditësit i kërkojnë Kolegjit të 

Apelit të aprovohet padia e tyre si e bazuar dhe tu kthehet e drejta e 

pronësisë në  ngastrat lëndore të padisë. 
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Me 21 nëntor 2019, AKP-ja e dorëzon në DHPGJS një parashtresë dhe i 

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

pretendimet ankimore të paditësve dhe e mbështet në tërësi Aktgjykimin e 

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

pohon se paditësit kanë dështuar të paraqesin 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 nuk kanë paraqitur asnjë provë të besueshme në bazë të cilave 

mund të anulohen Kontratat lëndore të padisë. Tutje AKP-ja pohon se në 

bazë të nenit 1106 të LMD-së, ky ligj nuk është i zbatueshëm për kontratat e 

lidhura para se të hynë në fuqi ky ligj. 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 refuzohet si e pa bazuar. 

 

Në bazë të nenit 69.1 të Ligjit Nr. 04/L-086 mbi Dhomën e Posaçme të 

Gjykatës Supreme të Kosovës, për çështje që lidhen me Agjencinë Kosovare 

të Privatizimit, Kolegji i Apelit ka vendosur që të mos vazhdojë me pjesën 

gojore të procedurës gjyqësore.  

 

Meritat e ankesës dhe vlerësimi i Kolegjit të Apelit 

 

Nisur nga gjendja e vërtetuar faktike, Kolegji i Apelit vlerëson se 

pretendimet ankimore të paditësve, janë të pa themelta dhe vlerëson se 

Kolegji i Specializuar pas vlerësimit të provave të administruara të ofruara 
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nga palët ndërgjyqës, ka marrë Aktgjykimin i cili sipas vlerësimit të Kolegjit 

të Apelit është i drejtë dhe ka dhënë një rezultat të saktë.  

 

Sipas vlerësimit të Kolegjit të Apelit, nuk qëndron pretendimi ankimor se 

Aktgjykimi i ankimuar është i përfshirë në shkelje thelbësore të dispozitave 

të procedurës kontestimore siç pretendojnë paditësit në ankesën e tyre . 

Aktgjykimi nuk është i përfshirë me 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 lidhur arsye ligjore që i 

referohet afatit të padisë, me të cilën paditësit kanë kërkuar që të anulohen 

Kontratat lëndore të padisë. 

 

Tutje Kolegji i Apelit vëren se sipas nenit 26 paragrafi 4 të Ligjit mbi 

Qarkullimin e Tokës dhe të Ndërtesave (Gazeta zyrtare e RFPJ nr.26/1954), 

kontratat për të cilat pretendohet se janë lidhur me mungesën e vullnetit të 

palëve, mund të anulohen në afatin prej një viti, nga dita e lidhjes së 

kontratës. Sipas nenit 26 paragrafi 4 të këtij ligji, i cili ishte ligj në zbatim në 

kohën e lidhjes së kontratave të ndërrimit të patundshmërive, padia për 

anulimin e kontratës ka mund të paraqitet nga Avokati Publik përkatës në 

afatin prej një viti. Në këtë lëndë nuk ka dëshmi nëse paraardhësi i 

paditësve, ose vet paditësit më parë kanë ndërmarrë ndonjë veprim tek 

organet kompetente për të kërkuar anulimin e Kontratave të ndërrimit të 

patundshmërive. 

 

Tutje Paditësit në padi kanë pretenduar se paraardhësi i tyre J. (S)G në vitin 

1967, ka qenë i detyruar dhe ishte nën presion të nënshkruaj kontratën mbi 

ndërrimin e patundshmërive të kontestuara, me NSH-në e paditur. 
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Pretendimet për mungesën e vullnetit të paraardhësit të tyre  për lidhjen e 

kontratave të ndërrimit me NSH-në e paditur, nuk janë dëshmuar me asnjë 

provë të besueshme para Kolegjit të Specializuar të DHPGJS-së dhe as para 

Kolegjit të Apelit.  

 

Në këtë lëndë paditësit në padinë e tyre kanë pretenduar se  kontratat e 

ndërrimit të patundshmërive janë  lidhur në vitin 1967. LMD-ja në bazë të 

nenit 1109, ka hyrë në fuqi me 1 tetor 1978. Në bazë të nenit 1106 të LMD-

së te dispozitat kalimtare, ky ligj nuk do të zbatohet në marrëdhëniet e 

detyrimeve, të cilat kanë ekzistuar para se ky ligj të hynë në fuqi. 

Rrjedhimisht  LMD-ja nuk lejon veprim retroaktiv të dispozitave të tij për 

ngjarjet dhe veprimet ligjore të palëve nga viti 1967, kur janë lidhur 

kontratat e ndërrimit të patundshmërive të cilat po kontestohen nga 

paditësit. Mbi këtë bazë të këtyre arsyeve, ky ligj në këtë lëndë nuk mund të 

aplikohet.  

 

Kontratat e ndërrimit të  cila po kontestohen nga paditësit, nuk  ka bazë 

ligjore në bazë të ndonjë ligji të aplikueshëm në Kosovë që ato mund të 

anulohen. Neni 103 i LMD-së në bazë të së cilës paditësi kërkon anulimin e 

kontratës, siç u tha, nuk është i zbatueshëm. Po ashtu neni 8a i Ligjit për 

Ndryshimet dhe Plotësimet e Ligjit mbi Qarkullimin e Patundshmërive, i vitit 

1987 i Republikës së Serbisë, në bazë të cilit mund të kërkohet anulimi i 

kontratave të pretenduar, se është lidhur nën ndikimin e kërcënimit, dhunës 

apo të mashtrimit, gjithashtu në këtë lëndë nuk është i zbatueshëm. Ky ligj 

edhe nëse ndonjëherë ka qenë i zbatueshëm në Kosovë, në bazë të nenit 

296 të Ligjit për Pronësinë dhe të Drejtat Sendore, i nxjerrë nga Kuvendi i 

Republikës së Kosovës, më nuk është  i zbatueshëm, pasi që në këtë nen 

shprehimisht thuhet se, “të gjitha dispozitat e ligjeve të mëparshme që kanë 
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rregulluar këtë materie, për veç në rastet kur me këtë ligj është paraparë 

ndryshe, pushojnë së vepruari”.  

 

Rrjedhimisht Kolegji i Apelit konstaton se Kosova ende nuk ka një ligj për 

kthimin e tokave ish- pronarëve, andaj nuk ka bazë ligjore e cila mund të 

aplikohet në bazë së cilës mund të kërkohet kthimi i tokave tek ish-pronarët, 

apo anulimi i kontratave të lidhura dhe të vërtetuara në gjykata, para 1 

tetorit 1978, kur ka hy  në fuqi LMD-ja. 

 

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 aktvendimi. 

 

Taksat gjyqësore: 

 

Ankuesit tashmë e kanë paguar taksën gjyqësore për procedurën ankimore 

me datë 15 mars 2016, andaj nuk do të caktohen taksa shtesë. 

 

Lëshuar nga Kolegji i Apelit i DHPGJS-së, më  30 janar 2020 

 

Ilmi Bajrami , Gjyqtar Kryesues    __________________. 
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