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                                                                                     AC-I-16-0062 

                                                                                 Paditësit/Ankuesit 

Në ankesën e  

 

H. B, nga Gjakova, 

E. B, nga Gjakova, 

N. B, nga Gjakova, dhe 

S. B, nga Gjakova, të cilët i përfaqëson, Q. J, avokat  nga Gjakova 

                                                                                               E paditura 

Kundër 

 

KB “B”, B, Komuna e Gjakovës, e përfaqësuar nga Agjencia Kosovare e 

Privatizimit (AKP), Rr.”Agim Ramadani” nr.23, Prishtinë 

 

 

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  

Aktgjykimit të Kolegjit të Specializuar të DHPGJS-së C-III-12-0733  të datës 

08 mars  2016, pas seancës vendimmarrëse të mbajtur më  21 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  G J  Y  K  I  M 

 

1. Ankesa e paditësve refuzohet si e pabazuar. 

2. Vërtetohet Aktgjykimi i Kolegjit të Specializuar i DHPGJS-së, C-

III-12-0733 i datës 08 mars 2016. 

3. Nuk caktohen taksa gjyqësore për procedurën ankimore. 

 

Rrethanat faktike dhe procedurale: 

Me  datë 20 qershor 2007, paditësit kanë dorëzuar një padi pronësore në 

DHPGJS, dhe ata kërkuan nga gjykata të vërtetohet e  drejta e pronësisë në 

ngastrat vijuese:  ngastrën kadastrale nr. 853, në sipërfaqe prej 0.04.01 ha, 

ngastrën kadastrale nr. 854, në sipërfaqe prej 0.03.71 ha, ngastrën 

kadastrale nr. 843 në sipërfaqe prej 0.84.61 ha, ngastrën kadastrale nr. 844 

në sipërfaqe prej 01.02.25 ha, ngastrën kadastrale nr. 846/1 në sipërfaqe 

prej 02.55.80 ha, ngastrën kadastrale nr. 827/1 në sipërfaqe prej 03.64.09 

ha, ngastrën kadastrale nr. 827/2 në sipërfaqe prej 0.08.07 ha, ngastrën 

kadastrale nr. 848 në sipërfaqe prej 0.28.73 ha, ngastrën kadastrale nr. 

848/3 në sipërfaqe prej 0.19.99 ha, ngastrën kadastrale nr. 850/1 në 

sipërfaqe prej 0.45.37 ha, ngastën kadastrale nr. 850/2 në sipërfaqe prej 

0.44.56 ha, të gjitha këto ngastra të regjistruara sipas listës poseduese nr. 

93, zona kadastrale “B”, Komuna e Gjakovës. Tutje Paditësit në padi pohuan 

se paraardhësi i tyre, M (B) I (B), ishte pronar i pronave kontestuese  gjer me 

1956. Sipas paditësve pronat kontesutese janë marrë në mënyrë të dhunshme 

nga ana e të paditurës duke mos respektuar asnjë   procedure ligjore.  

Paditësit me padi parashtruan, kopje të listës poseduese, kopjen e planit, 

kopje të Historiku të ngastrave kadastrale kontestuese, kopje të certifikatës 

së vdekjes për të ndjerin M. B, kopjen e  Vendimit mbi trashëgiminë.  
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Me datë 4 tetor 2007 Trupi gjykues i DHPGJS-së me Aktvendimin, SCC-07-

0273, padinë e paditësve  e ka referuar për vendosje në Gjykatën Komunale 

në Gjakovë. 

   

Me datë 30 mars 2012, Gjykata Komunale në Gjakovë me Aktvendimin C.nr. 

531/2011, shpallet jokompetente për të vendosë lidhur me padinë dhe lendën 

e referon për vendosje pranë DHPGJS-së.  

 

Me datë 26 prill 2012, Gjykata Komunale në Gjakovë me shkresë përcjellëse 

dosjën e lëndës C.nr.531/2011 e dërgon në DHPGJS, dhe ajo pastaj 

regjistrohet me numrin C-III-12-0733. 

 

Me datë 7 maj 2014, AKP-ja parashroj mbrojtjen e saj në padi. AKP në 

mbrojtjen në padi i propozoj DHPGJS, që padia të refuzohet si e pabazuar. 

Sipas mbrojtjes së AKP-së, paditësit nuk kanë argumentuar bazën ligjore të 

padisë. Më tutje pohon se e paditura është pronare e pronës kontestuese që 

nga viti 1956. Tutje AKP-ja, pohon se paditësi në përputhje me nenin 7 të 

Ligjit mbi Procedurën Kontestimore, gjithnjë është i obliguar që të ofroj provat 

të cilat do të dëshmonin padinë e tij, andaj në mungesë të këtyre provave 

propozon që padia të refuzohet si e pabazuar.  

 

 

Me datë 5 janar 2016, përfaqësuesi i paditësve, parashtron përgjigjen e tij në 

mbrojtje në padi. Sipas kësaj parashtrese, paditësit pohuan se pronat 

kontestuese, fillimisht  evidentoheshin edhe në emër të xhaxhait të tyre, Mon 

Isufit, e më vonë mbas vdekjes së tij, trashëgohen nga bashkshkshortja e ti 

Dyke Isufi dhe përfshirë edhe parardhësit të paditësve, M. I -B. Të gjithë këta 

persona, sipas paditësve kanë jetuar në bashkësi familjare. 
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Me datë 11 janar 2016, AKP-ja parashtroj kundërpërgjigjen e saj. AKP-ja 

mbeti në tërsi si në thënjet e saj në mbrojtjen ndaj padisë, dhe i propozoj 

DHPGJS-së, të refuzoj padinë si të pabazuar.  

 

Me datë 12 shkurt 2016, Kolegji i Specializuar i DHPGJS mbajti një séance 

dëgjimore lidhur me padinë. Palët fillimisht mbetën në tërësi pranë 

pretendimeve të tyre sikurse në padi respektisht mbrojtjes në padi. Paditësit, 

në seancë tani të drejtën e tyre pronësore për ngastrat kontestuese e 

mbështesin në bazë të posedimit të pandërprerë (fitimit me parashkrim) pasi 

që sipas paditësve pronën kontestuese e shfrytëzojnë në mënyrë të 

pandërprerë më se 40 vite. Paditësit gjatë seancës ndëgjimore parashtruan 

edhe një kopje të Aktgjykimit të Gjykatës së Qarkut në Pejë ,nr.253/79 të 

dates 21 janar 1980. Ngastrat lëndore të këtij Aktgjykimi nuk janë të njëjta 

me ngastrat lëndore të padisë. 

AKP-ja në seancë parashtroj një kopje të certifikatës mbi të drejtat pronësore, 

në bazë të cilës shihet se pronat kontestuese janë në pronësi shoqërore në 

emër të paditurës.  

Me datë 8 mars 2016, Kolegji i Specializuar i DHPGJS-së me Aktgjykimin C-

III-12-0733 padinë e paditësve e refuzon si të pa bazuar. Kolegji i Specializuar 

ka arsyetuar se paditësit dështuan që të parashtrojnë dëshmi lidhur me 

pohimet e tyre mbi shpronësimin në vitin 1956. Tutje Kolegji i Specializuar ka 

konstatuar se janë të pabazuara pohimet e paditësve se ata duhet të 

konsiderohen si pronar të pronave kontestuese në bazë të posedimit me 

mirëbesim (parashkrimit fitues), dhe atë për periudhën prej 40 vjetësh. 

Paditësit i referohen Ligjit për pronësinë dhe të drejtat tjera sendore (Ligji nr. 

03/L-154). Sipas nenit 40, të ligjit të lartëcekur,  për të fituar një të drejtë 

pronësore  mbi sendin e paluajtshëm, duhet që përveç kushtit të mbajtjes së 

sendit – fitimi me parashkrim ( 20 vite), duhet të plotësohet edhe kushti 

komulativ ashtu që pretenduesi të jetë me mirëbesim (“mala fides”). 

Mirëbesimi do të vërtetohej ashtu që paditësit do duhej të dëshmonin se prona 
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kontestuese ishte e tyre gjegjësisht se të drejtën e pronësisë e kan fituar me 

ndonjë punë juridike apo me ndonjë akt juridik (posedues të ligjshëm) por për 

ndonjë arsye objektive kjo e drejtë nuk evidentohet si pronësi e tyre. Kolegji 

i Specializuar ka konstatuar se në rastin konkret paditësit ishin në njohuri, 

ashtu siç edhe pohuan me padi dhe me parashtresat e bashkangjitura me 

padi, si dhe pohimeve gjatë seancës ndëgjimore, se paraardhësit të tyre ju 

ishte marr pronat kontestuese qysh nga viti 1956. Në bazë të këtij fakti 

paditësit ishin në njohuri se prona kontestuese nuk evidentohet si pronësi e 

paraardhësit të tyre, por e të paditurës. Tutje Kolegji i Specializuar ka aryetuar 

se në bazë të nenit 41( fitimi me parashkrim përmes regjistrimit)  të Ligjit për 

pronësinë dhe të drejtat tjera sendor (Ligji nr. 03/L-154) thuhet se:  “Personi 

i cili pa e fituar të drejtën e pronësisë është i regjistruar në Regjistrin e të 

drejtave në paluajtshmëritë si pronar i një paluajtshmërie ose të një të drejte 

tjetër sendore, do të bëhet pronar, në qoftë se regjistrimi ka qëndruar njëzet 

(20) vjet dhe ai në këtë kohë paluajtshmërinë e ka pasur në posedim 

pronësor. Kalimi i afatit është i përjashtuar, në qoftë se  është i regjistruar një 

kundërshtim për regjistrimin në Regjistrin e të drejtave në 

paluajtshmëritë”. Në bazë të këtyre dispozitave ligjore, Kolegji i Specializuar 

konstaton se kërkesa e paditësve mbi të drejtën e pronësisë ndaj pronës 

kontestuese posaçërisht kërkesën e tyre për fitimin e të drejtës së pronësisë, 

me mirëbesim apo me parashkrim fitues në afat prej 40 vitesh, konsiderohet 

e pabazuar. Kjo arsyetohet me faktin se pronat kontestuese, qysh nga viti 

1956 figurojnë të regjitstruar në emër të paditurës. Arsye tjetër është se 

paditësit asnjëherë nuk e kanë kundërshtuar këtë fakt gjer në momentin e 

parashtrimit të padisë edhe pse sipas tyre kanë pasur njohuri se pronat 

kontestuese evidentoheshin në emër të paditurës. Përfundimisht paditësit nuk 

kanë dëshmuar se këto prona kontestuese janë regjistruar si prona të 

paditurës në kundërshtim me legjislacionin e aplikueshëm të asaj kohe kur 

pronat kontestuese regjistrohen në emër të paditurës. Tutje Kolegji i 

Specializuar konstarton se kopja e Aktgjykimit të pararshtruar nga paditësit, 
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C.nr. 253/97 të datës 21 janar 1980, nuk i referohet pronave kontestuese, 

dhe po ashtu  nuk i referohet palëve të njëjta ndërgjygjëse. 

 

Më datë 01 prill 2016, paditësit përmes postës e kanë dërguar në DHPGJS një 

ankesë të afatshme kundër Aktgjykimit të Kolegjit të Specializuar të DHPGJS, 

C-III-12-0733, të datës 08 mars 2016, për të gjitha bazat ankimore, dhe ata 

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

ndryshohet Aktgjykimi i ankimuar dhe të aprovohet padia e tij si e bazuar, ose 

të anulohet Aktgjykimi i ankimuar dhe lënda të kthehet në rigjykim. Për më 

tepër në ankesë paditësit pohuan se paraardhësi i tyre, babai M. B në bazë të 

Kontratës së dhurimit të dates 15.03.1962, të gjitha ngastrat kontestuese ja 

kishte dhuruar R. Xh nga B. Kjo kontrat sipas paditësve ishte formale, pasi që 

ishte i kushtëzuar nga pushteti i atëhershm se për të mbetur puntor i 

Koperativës “B”, dhe për ti realizuar shtesat e fëmive atij i është dashur të 

heq dorë nga pasurija e tij e palujtëshme. Tutje paditësit pohojnë se për të 

bërë identifikimin e sakt të pronave kontestuese në seancën dëgjimore të 

mbajtur me datë 08.03.2016, i kanë propozuar gjykatës që të dilet në vendin 

e ngjarjës dhe të dëgjohen  dëshmitarët, por Kolegji i Specializuar pa ndonjë 

arsyetim këtë propozim e ka refuzuar. Andaj gjendja faktike sipas paditësve 

nuk është vërtetuar saktë. Tutje paditësit kanë pohuar se e paditura nuk ka 

mohuar faktin se paditësit mbi 40 vite i shfrytëzojnë pronat kontestuese. 

Paditësit edhe në ankesë pretendojnë se pronat kontestuese i kanë fituar me 

mbajtje me parashkrim fitues, dhe kjo e drejtë parashihet me nenin 40 të 

Ligjit për pronësin dhe të drejtat sendore. Paditësit në ankesë pohojnë se nuk 

qëndron konstatimi i Kolegjit të Specializuar se paditësit nuk kanë dëshmuar 

me prova se pronat i shfrytëzojnë në mrëbesim. Paditësit pohojnë se ata kanë 

sjellë prova se janë trashigimtar ligjor të paraardhësit të tyre të ndjerit Malë 

Berisha dhe mbi bazën e trashigimisë pronat kontestuese i ashfrytëzojnë mbi 

40 vite. Paditësit bashkë me ankesë e kanë dërguar Kontratën e Dhurimit dhe 

fletën poseduese të vitit 1956. 
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Më datë 9 dhjetor 2019, AKP-ja e dorëzon në DHPGJS një parashtresë dhe i 

përgjigjet ankesës së paditësive. Me këtë parashtresë AKP-ja i kundërshton 

pretendimet ankimore të paditësve dhe e mbështet në tërësi Aktgjykimin e 

ankimuar të Kolegjit të Specializuar, duke e konsideruar si të drejtë dhe të 

bazuar në ligj. AKP-ja pohon se pohimet e paditësve në ankesë nuk kanë fuqi 

të argumenteve ligjore dhe janë të pa mbështetura me prova. Tutje AKP-ja 

pohon se ankesa është paraqit në kundërshtim me nenin 35.2 pika 4 të LDHP-

së, pasi që paditësit nuk kanë parashtruar bazën ligjore dhe argumentet mbi 

të cilat e mbështesin ankesën e tyre. Tutje AKP-ja pohon se Aktgjykimi i 

ankimuar është i bazuar në ligj, dhe po është i drejtë konstatimi i Kolegjit të 

Specializuar se paditësit nuk kanë ofruar prova të bindshme se paraardhësi i 

tyre e ka pasur të regjistruar pronën kontestuese në emër të tij. Tutje AKP-ja 

pohon se edhe vet paditësit pohojnë se pronat kontestuiese që nga viti 1956 

nuk janë regjistruar në emër të paraartdhësit të tyre. Nga këto arsye AKP-ja 

kërkon nga Kolegji i Apelit, të refuzohet ankesa e paditësve si e pabazuar dhe 

të vërtetohet Aktgjykimi 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  

 

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

në arsyetimin ligjor, andaj  ai duhet të vërtetohet.  
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Kolegji i Apelit vëren se paditësit, me padinë e tyre të dorëzuar në DHPGJS, 

me datë 20 qershor 2007, kanë kërkuar vërtetimin e të drejtës së pronësisë, 

për ngastrat lëndore të padisë, mbi bazën e posedimit dhe të shfrytëzimit të 

tyre siç theksojnë ata mi 40 vite. Paditësit në padinë e tyre, kanë pohuar se 

ngastrat kontestuese janë marrë nga paraardhësi i tyre, pa ndonjë bazë ligjore 

dhe janë të regjistruara në emër të NSH së paditur.  

 

Paditësit kanë dështuar të vërtetojnë me dëshmi konkrete se në bazë të cilës 

bazë ligjore në vitin 1956 pronat kontestuese kanë kaluar në emër të 

paditurës, e po ashtu ata kanë dështuar të sjellin prova në gjykatë nëse 

ndonjëherë pas vitit 1956, paraardhësi i tyre ka kërkuar kthimin e pronave 

kontestuese. Paditësit e kanë barrën e provës në bazë të nenit 7 të LPK-së, 

dhe ata kanë dështuar të sjellin prova për gjykatën se pronat kontestuese 

janë regjistruar pa bazë ligjore në emër të paditurës.  

 

Tutje Kolegji i Apelit vëren, se paditësit në seancën dëgjimore të mbajtur nga 

Kolegji i Specializuar me datë 12 shkurt 2016 e kanë sjellë një kopje të 

Aktgjykimit të Gjykatës së Qarkut në Pejë C.nr.253/79 të dt. 21.01.1980, Siç 

ka konstatuar saktë Kolegji i Specializuar në Aktgjykimin e ankimuar, ngastrat 

lëndore të këtij Aktgjykimi nuk janë të njëjta me ngastrat lëndore të padisë, 

e po ashtu edhe palët e përfshira në këtë Aktgjykim nuk janë të njëjta. Andaj 

kjo dëshmi edhe pse është shqyrtuar nga Kolegji i Specializuar me të drejtë 

nuk është marr për bazë, dhe me këtë dëshmi paditësit nuk mund ti 

mbështesin pretendimet e tyre pronësore për pronat kontestuese.  

 

Kolegji i Specializuar refuzimin e padisë e ka mbështetur në nenin 40, të Ligjit 

për Pronësinë dhe të drejtat pronësore, duke konsideruar se paditësit nuk 

kanë arritur të dëshmojnë me prova se pronat kontestuese i kanë shfrytëzuar 

me mirëbesim i cili është kusht ligjor në bazë të kësaj dispozite ligjore për ta 

fituar pronësinë. Barra e provës për fitimin e pronësisë me mirëbesim ka ra 
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mbi paditësit. Andaj këtë qëndrim të Kolegjit të Specializuar e mbështet si të 

drejtë edhe Kolegji i Apelit, pa si që është e qartë se paditësit nuk ofruan asnjë 

dëshmi nëse kanë një titull pronësorë apo në bazë të ndonjë pune juridike ata 

i kanë shfrytëzuar pronat pas vitit 1956. Pronat kontestuese që nga ky vit janë 

të regjistruara si prona shoqërore në emër të paditurës, dhe këtë fakt e 

pohojnë edhe vet paditësit në padinë e tyre.  

 

Kolegji i Apelit vëren se paditësit gjatë procedurës ankimore me ankesën e 

tyre ata kanë sjellë një kopje të fletës poseduese të lëshuar me datë 09 janar 

1956 e cila ishte edhe në shkallën e parë si dhe kanë sjellë një kontratë mbi 

dhurimin të lidhur me datë 15 mars 1962, në bazë të cilës ngastrat lëndore të 

kësaj ngastre i janë dhuruar R. Xh nga B, siç thonë paditësit me qëllim që 

paraardhësi i tyre M. B të lirohet nga pronat kontestuese, pasi ai ishte i 

kushtëzuar nga pushteti i atëhershëm që nëse mbetet punëtor i NSH K “B” ai 

duhet të shpronësohet nga tokat që i kishte në shfrytëzim për qëllime të 

realizimit të shtesave fëmijërore.  

 

Kolegji i Apelit e shqyrton edhe këtë kontratë të dhurimit dhe vëren se në këtë 

kontratë numrat e ngastrave kadastrale, nuk janë të njëjtë me numrat e 

ngastrave që i kërkon paditësi me padi, dhe ky dokument nuk i ndihmon 

paditësit që ata të kenë sukses në padinë e tyre. 

 

Si përfundim Kolegji i Apelit konstaton se paditësit as në procedurën para 

Kolegjit të Specializuar dhe as në procedurën ankimore nuk kanë sjellë titull 

të vlefshëm pronësor në bazë të cilit ata do të kishin të drejtë kthimin e 

pronave lëndore të padisë. Në bazë të dokumenteve të fundit kadastrale që i 

ka sjellë AKP-ja, këto prona evidentohen në regjistrin kadastral si prona 

shoqërore në emër të paditurës. 

 

Prandaj nga këto arsye Kolegji i Apelit konstaton se rezultati i dhënë me 

Aktgjykimin e ankimuar nuk ka mundësi të ndryshohet, andaj ankesa e 
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paditësve refuzohet si e pabazuar dhe vërtetohet Aktgjykimi i ankimuar i 

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

 

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

dispozitiv. 

 

Taksat gjyqësore: 

 

Ankuesit tashmë e kanë paguar taksën gjyqësore për procedurën ankimore 

me datë 13 prill 2016, andaj nuk do të caktohen taksa shtesë. 

 

 

Ilmi Bajrami, Gjyqtari kryesues        

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      

 


