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Në ankesën e                                                                  AC-I-16-0051 

 

                                                                                 Paditësit/Ankuesit 

1.Rr. R.M, 
2.Z. R.M dhe  

3.H. M.M  të gjithë nga Malisheva 
Përfaqësuar nga Aokati A.M, Malishevë 

 
 

 

kundër 

                                                                                      E paditura 

1 N.B “M” Malishevë, Përfaqësuar nga Agjencia Kosovare e 

Privatizimit, rr. “Agim Ramadani” nr.23, Prishtinë 

 

2 K. M 
                                                                                                           

 

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-10-0187  të datës 

16 shkurt 2016, pas seancës vendimmarrëse të mbajtur më  6 shkurt 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  V E N D I M 

 

1. Ankesa e paditësve refuzohet si e pabazuar. 

2. Vërtetohet Aktvendimi i Kolegjit të Specializuar i DHPGJS-së, 

SCC-10-0187 i datës 16 shkurt 2016. 

 

Rrethanat faktike dhe procedurale: 

 

Më datë 03 mars 2006, paditësit e kanë dorëzuar një padi pronësore në 

Gjykatën Komunale në Malishevë, kundër të paditurës N.B “M” Malishevë 

dhe  Komuna e Malishevës dhe kërkuan nga gjykata vërtetimin e të drejtës 

së pronësisë për ngastrat vijuese, nr. 315, në sipërfaqe prej 0.16,99 ha, nr. 

321 në sipërfaqe prej 0.34,23 ha, nr. 341 në sipërfaqe prej 0.14,61 ha, në 

vendin ‘’D’’ si dhe në sipërfaqe prej 2.00,oo ha, 0.80,oo ha dhe 0.90,oo ha, 

në vendin ‘’S’’. Paditësit pohojnë se, janë trashëgimtarë të Ramadan 

R.Mazreku, i cili deri në vitin 1959 ishte pronar juridik i këtyre ngastrave. 

Tutje Paditësit po ashtu pohojnë se, në vitin 1959 ngastrat e cekura, pa bazë 

juridike dhe kundër vullnetit të pronarit, iu morën dhe me aerografim kaluan 

në pronën shoqërore, fillimisht të evidentuara në OP ’’P’’, pastaj në OP O, 

për tu gjendur tani të evidentuara si pjesë përbërëse e ngastrës kad.nr. 

119/1 pronë shoqërore me kulturë arë, vendi ‘’D e madhe’’ fletë posedimi 

nr. Ul-72310047-00087, ZK. Malishevë, të evidentuara në emrin e të 

paditurës së parë NB ’’M’’- Malishevë.  

 

Me datë 12 maj 2010 me Aktvendimin C.nr.99/2006, Gjykata Komunale në 

Malishevë shpallet jo kompetente për të vendosur lidhur me kërkesëpadinë e 

paditësve.  

 

Më  datë 03 gusht 2010, DHPGJS-ja ka pranuar të gjitha shkresat e lëndës 

nga Gjykata Komunale në Malishevë dhe lënda pastaj regjistrohet në 

DHPGJS me numrin SCC-10-0187.  
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Më datë 01 dhjetor 2011, DHPGJS-ja ka pranuar mbrojtjen në padi nga 

Agjencia Kosovare e Privatizimit, në të cilën theksohet se AKP-ja në tërësi e 

kundërshton padinë dhe pretendimet paditore të paditësit si të pa bazuara 

në ligj. Tutje  AKP-ja ka pohuar se paditësve u mungon legjitimiteti aktiv për 

të qenë pale në procedure, nga se ata nuk kanë dëshmuar me asnjë prove 

se janë trashigimtar të paraardhësit të tyre. Tutje AKP-ja pohon se paditësit 

kanë dështuar ta paraqesin bazën ligjore të kërkimit të pronave në padinë e 

tyre. AKP-ja po ashtu pohon se bëhet fjalë për gjyqëvarësi, dhe ka kërkuar 

që të hedhet poshtë padia si e papranueshme. 

 

Më datë 22 dhjetor 2011, DHPGJS-ja ka pranuar  mbrojtje në padi nga i 

padituri Avokati Publik i Komunës së Malishevës,  në të cilën theksohet se, 

Komuna e Malishevës si palë e paditur e kundërshton padinë dhe kërkesë 

padinë, pasi në bazë të shkresat të lëndës, tash për tash nuk ka ndonjë 

provë përmes së cilës dokumentohet origjina private e ngastrave të 

përmendura me padi, kurse Komuna e Malishevës nuk e kundërshton 

ekspertizën e propozuar nga pala paditëse përmes së cilës do të vërtetohet 

historiku i ngastrave në fjalë. Avokati Publik po ashtu pohon se, e 

kundërshtojnë kërkesën e palës paditëse që e paditura e dytë (Komuna e 

Malishevës) të bartë shpenzimet e procedurës pasi Komuna e Malishevës 

nuk është fare pronare as faktike e as juridike e ngastrave në fjalë pasi 

pronare faktike dhe juridike është NB ‘’M’’ në Malishevë dhe pala paditëse as 

që ka pas arsye të padisë edhe Komunën e Malishevës.  

 

Më datë 29 dhjetor 2011, DHPGJS-ja lëshoj një urdhër me të cilin kërkohet 

që, mbrojtja e parashtruar ndaj padisë së paditësve, ti dorëzohet paditësve, 

përfaqësuesit të paditësve, si dhe të paditurave. 

 

Më 15 datë shkurt 2012  DHPGJS-ja ka pranuar një përgjigje në mbrojtje 

nga paditësit të cilët në tërësi e kundërshtojnë mbrojtjen e Agjencisë 
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Kosovare të Privatizimit për këto arsye: 1. Në këtë çështje juridike nuk 

ekziston Litispedenca-Gjyqvarësia për arsye se paditësit fillimisht ju kanë 

drejtuar padi Gjykatën Komunale në Malishevë. Gjykata Komunale në 

Malishevë mes Aktvendimit C.NR.99/2006 është shpallur jo kompetente dhe 

lëndën ia ka transferuar Dhomës së Posaçme, konform dispozitave ligjore. 

Pretendimet se është regjistruar dy herë në Dhomën e Posaçme, edhe nëse 

është i tillë nuk është pengesë për shqyrtim dhe vendosje pasi mund të 

bashkohet në një lëndë. Paditësve nuk ju mungon legjitimiteti aktiv as nuk 

është kontestuese se paditësit janë trashëgimtarë të ligjshëm të pronarit 

juridiko-trashëgimlënësit R. R M. Për këtë lënda është e kompletuar për 

trashëgimi në Gjykatën Komunale në Malishevë T.nr.19/2002, e cila nuk 

është e kryer pasi që një anëtarë i familjes nuk ka pas mundësi të  shkojë 

në seancë. Kjo mund të vërtetohet edhe me certifikata të lindjes dhe të 

vdekjes, pastaj me aktvdekje nga Shërbimi i Ofiqarisë në Malishevë për 

statusin e trashëgimlënësit dhe trashëgimtarëve të ligjshëm që dëshmon se 

paditësit kanë legjitimitetin aktiv në këtë lëndë. Padia e paditësve i përmban 

të gjitha elementet që duhet ti plotësoj padia dhe kërkesëpadia konform me 

nenin 253 të Ligjit mbi Procedurën Kontestimore nr. 03/1-006 dhe nenit 27 

të Urdhëresës administrative të UNMIK-ut 2008/6 dhe baza juridike është e 

dhënë në pajtim me dispozitat ligjore. Paditësit po ashtu pohojnë se, nuk 

është kontestuese se kjo pronë ka qenë e paraardhësve të paditësve, kjo 

është vërtetuar edhe me aerofotografim që shënohet në emër të paditësve. 

Dëshmi për këtë është se të gjitha pronat e pronarëve me të cilat kufizohen 

këto ngastra në mënyrë ligjore ju kanë kthyer pronarëve privat dhe tani i 

kanë në posedim dhe prone juridike. Paditësit propozojnë që kjo lëndë të 

kthehet në Gjykatën Komunale të Malishevës ose të bëhen ekspertizat e 

gjeodezisë dhe kadastrit nga Shërbimi i Gjeodezisë dhe kadastrit në 

Malishevë pasi dëshmon me fakte dhe të dhëna konkrete që dëshmojnë  

pronësinë e këtyre ngastrave.  

Më datë 14 shtator 2015, Kolegji i Specializuar lëshon një urdhër me të cilat 

i njofton palët se është duke shqyrtuar mundësinë e nxjerrjes së një urdhri 
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për heqjen dorë nga mbledhja e provave të mëtejshme. Dhe se ftohen palët 

që nëse kanë, të paraqesin parashtresa dhe argumente mbi këtë fazë të 

procedurës, brenda 7 ditësh nga marrja e këtij njoftimi 

 

Më datë 25 shtator 2015, DHPGJS-ja ka pranuar një përgjigje nga AKP-ja  

në të cilën i kundërshton të gjitha pretendimet e paditësit të paraqitura  në 

padinë e tij, duke i konsideruara si të pa bazuara në ligj. AKP pohon po 

ashtu se, mbetet në tërësi pranë mbrojtjes në padi të parashtruar në 

Dhomën e Posaçme.  

 

Më datë 25 shtator 2015, DHPGJS-ja ka pranuar një parashtresë  nga 

paditësit  të cilët me anë të kësaj parashtrese kanë dërguar këto 

dokumente: historiatin më 22/09/2015, lista e hapësirës, regjistri kadastral  

me nr. 47 , kopje e planit me numra të ngastrave 315, 321, 341, ndërsa nuk 

kanë dorëzuar Aktvendimin e Trashigimisë për të vërtetuar legjitimitetin 

aktiv të paditësve të kontestuar nga AKP-ja. 

 

Me datë 16 shkurt 2016, Kolegji i Specializuar i DHPGJS me Aktvendimin 

SCC-10-0187, padinë e paditësve e hedhë poshtë si të papranueshme. 

Kolegji i Specializuar ka arsyetuar se Gjykatës nuk i është dhënë asnjë 

mundësi nga paditësit për të vendosur lidhur me meritat e lëndës. Paditësit 

nuk prezantuan vendim mbi trashëgimisë  për vërtetimin e të drejtës së tij 

për të pasur legjitimitet aktiv me qëllim që të kërkohej njohja e pronësisë së 

tyre mbi ngastrave kadastrale nr. 315, në sipërfaqe prej 0.16,99 ha, nr. 

321në sipërfaqe prej 0.34,23 ha, nr. 341 në sipërfaqe prej 0.14,61 ha, në 

vendin ‘’D-rr’’ si dhe në sipërfaqe prej 2.00,oo ha, 0.80,oo ha dhe 0.90,oo 

ha, në vendin ‘’S’’.    

 

Si rrjedhojë, mungesa e kapacitetit aktiv juridik do të çojë në hedhjen 

poshtë të lëndës, në cilëndo fazë të procedurës pasi që ajo përbën një 

parakusht absolut negativ për procedim të mëtutjeshëm. Vendimi mbi 
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trashëgiminë për shkak të karakterit të vet të përgjithshëm dhe universal 

nuk mund të  vendoset nga Trupi gjykues. Një vendim i tillë reflekton në të 

gjitha pronat dhe borxhet e të ndjerit dhe se duhet të vendoste nga gjykata 

kompetente apo noteri pasi që të sigurohet dokumentacioni përkatës. Ligji 

material për trashëgimin është ai i cili ishte në fuqi më datën kur i ndjeri 

kishte ndërruar jetë. Ligji Procedural është Ligji nr. 03/L-007 për Procedurën 

Jo kontestimore, dhe ndryshe nga ajo çfarë përfaqësuesi i paditësve ka 

deklaruar, e parasheh procedurën me nenin 171 të kapitullit “aktgjykimi për 

trashëgiminë” parashihet si në vijim: 

 

“171.1 Kur gjykata në procedurën trashëgimore konstaton se cilëve persona 

u takon e drejta për trashëgim, do t’i shpall këta persona trashëgimtarë me 

anë të aktvendimit të vet për trashëgimi”. Meqë paditësit nuk e kanë 

dorëzuar Aktvendimin e trashëgimisë për trashëguesit/ pasardhësit e R. R. M 

bashkë me padi, ose të bashkëngjitur me parashtresat e më pastajme, bile 

as nuk e kanë iniciuar procedurën e trashëgimisë, gjykatës nuk i lejohet të 

vazhdojë më tutje me meritat e kësaj lëndë dhe tutje obligohet që ta hedhë 

padinë poshtë si të papranueshme. 

 

Me datë 16 mars 2016, paditësit e dorëzuan në DHPGJS një ankesë të 

afatshme kundër Aktvendimit të Kolegjit të Specializuar të DHPGJS-së, SCC-

10-0187 të dates 16 shkurt 2016 për shkak të shkeljeve të dispozitave 

procedural, dhe kërkuan nga Kolegji i Apelit që të aprovohet ankesa e tyre si 

e bazuar, të prishet Aktgjykimi i ankimuar dhe lënda të kthehet në rigjykim. 

Për më tepër në ankesë paditësit kanë pohuar se me Aktvendimin e 

ankimuar është shkelur neni 182.2, h) i LPK-së, pasi gjykata ka vendosur 

për kërkesë padinë pa mbajtjën e shqyrtimit kryesor. Lidhur me mos 

dorëzimin e Aktvendimit të Trashigimisë, paditësit pohuan në ankesë se një 

gjë e tillë nuk ka mund të bëhet pasi që ende nuk ka përfunduar procedura 

trashigimore e cila ishte inicuar në Gjykatën Themelore në Gjakovë,Dega në 

Malishevë. Tutje ata pohuan se në procedurën trashigimore deklaratat e tyre 
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i kanë dhënë një pjesë e trashigimtarëve, ndërsa pjesa tjetër e 

trashigimtarëve ende nuk kanë mundur të japin deklaratat trashigimore. 

Bashkë me ankesë paditësit e kanë dorëzuar edhe një njoftim të Gjykatës 

Themelore në Gjakovë, Dega në Malishevë, për fillimin e procedures 

trashigimore. 

 

Me datë 7 shkurt 2017, 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 Aktvendim 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 paditësit kanë 

dështuar ta vërtetojnë me prova legjitimitetin e tyre aktiv në procedur, 

prandaj gjykata është kujdesur sipas detyrës zyrtare për këtë çështje. 

Paditësit kanë dorëzuar vetëm propozimin për fillimin e procedurës 

trashëgimore, që nuk është njësojë si kur të dorëzohej Aktvendimi i 

Trashëgimisë, i cili dokument kërkohet me ligj. Gjykata drejtë ka vepruar 

pasi nuk i ka falë besimin një rrethane të ardhshme të pa sigurtë. Nga këto 

arsye, AKP-ja kërkon nga Kolegji i Apelit që të refuzohet ankesa si e pa 

bazuar dhe të vërtetohet Aktvendimi i ankimuar si i drejt 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 
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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  ai 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, 

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. Paditësi padinë e tij pronësore e kishte paraqitur me datë 3 

mars 2006, mirëpo Aktvendimin e trashëgimisë nuk e kishte bashkangjitur 

me padi ,edhe pse vet ata kanë pohuar në padi se prona kontestuese para 
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shpronësimit, ishte në emër të  paraardhësit të tij Ramadan Mazrekut, dhe 

se pronën është duke e kërkuar mbi bazën e trashëgimisë. 

 

Tutje Kolegji i Apelit vëren se gjyqtari përgjegjës i lëndës i Kolegjit të 

Specializuar me datë 14 shtator 2015, ka lëshuar një urdhër për të dy palët 

me të cilat i njofton palët se është duke shqyrtuar mundësinë e nxjerrjes së 

një urdhri për heqjen dorë nga mbledhja e provave të mëtejshme. Dhe se 

ftohen palët që nëse kanë, të paraqesin parashtresa dhe argumente mbi 

këtë fazë të procedurës, brenda 7 ditësh nga marrja e këtij njoftimi. Ky 

urdhër ishte pranuar nga paditësit të cilët në përgjigje të urdhërit ata 

dorëzuan historiatin më 22/09/2015, listën e hapësirës, regjistri kadastral  

me nr. 47 , kopjen e planit me numra të ngastrave 315, 321, 341, ndërsa 

nuk kanë dorëzuar Aktvendimin e Trashigimisë për të vërtetuar legjitimitetin 

aktiv të paditësve të kontestuar nga AKP-ja në mbrojtje në padi por edhe në 

parashtresat e më vonshme të saj.  

 

Paditësit e kanë njoftuar gjykatën se ata e kishin filluar procedurën e 

trashigimisë, mirëpo ajo procedure nuk kishte përfunduar me arsyetimin se 

të gjithë trashigimtarët nuk kanë mund ende ti dhënë deklaratat e tyre. Kjo 

rrethanë nuk zavendëson mungesën e Aktvendimit të trashigimësë, për të 

cilin paditësit kishin interesë që sa më shpejtë ta nxjerrin këtë dokument për 

të përmbushur një kërkesë të gjykatës, dhe për të demantuar pohimet e 

AKP-së për mos vërtetimin e legjitimitetit aktiv të paditësve në procedure. 

Paditësit duhet të jenë të përgjegjshëm dhe me mos veprimet e tyre, të mos 

ndikojnë në stërgjatjën e procedures trashigimore. Ata kanë pasur interes që 

kjo procedure të mbyllet më shpejtë, por edhe ata vet pohojnë se një pjesë 

e trashigimtarëve nuk i kanë dhënë deklarata e tyre. 

 

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 
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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 paditësi në procedurën para gjykatës së shkallës së parë 

e ka dorëzuar certifikatën e lindjes dhe certifikatën e vdekjes, mirëpo me 

dokumente të tilla nuk mund të vërtetohet legjitimiteti i kontestuar i 

paditësit në procedurë.  

 

Në bazë të arsyeve të cekura, ankesa e paditësit është refuzuar si e  

pabazuar dhe është vërtetuar si i drejtë dhe i bazuar në ligj Aktgjykimi 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: 

Me datë 12 nëntor 2019, Kryesuesi i Kolegjit të Apelit me Aktvendimin AC-I-

14-0256, e ka liruar ankuesin nga pagesa e taksës gjyqësore për procedurën 

ankimore. 

 

Ilmi Bajrami, Gjyqtari kryesues        

 

          

 

 

  

      

 


