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                                                                                          AC-I-16-0141 

                                                                                     Paditësi/Ankuesi 

                                                                                    

Q. (I) K 

F.Malishevë 

Përfaqësuar nga avokati A. M, Malishevë 

 

 

kundër 

                                                                                      E paditura 

 

 

NSH “ M, ” Malishevë  

Përfaqësuar nga Agjencia Kosovare e Privatizimit, 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 paditësit  të paraqitur kundër  

Aktvendimit të Kolegjit të Specializuar të DHPGJS-së SCC-11-0047  të datës 

 

REPUBLIKA E KOSOVËS 

REPUBLIKA KOSOVA – REPUBLIC OF KOSOVO 

GJYKATA SUPREME E KOSOVËS 

VRHOVNI SUD KOSOVA – SUPREME COURT OF KOSOVO 
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24 maj 2016, pas seancës vendimmarrëse të mbajtur më   14 shkurt 2020, 

lëshon këtë: 

 

A  K  T  V E N D I M 

 

1. Ankesa e paditësit refuzohet si e pabazuar. 

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

SCC-11-0047 i datës 24 maj 2016. 

3. Nuk caktohen taksa gjyqësore për procedurën ankimore. 

 

Rrethanat faktike dhe procedurale: 

Me datë 13 prill 2006, paditësi e ka dorëzuar në Gjykatën Komunale në 

Malishevë një padi pronësore dhe kërkoi nga gjykata vërtetimin e pronësisë 

për ngastrat kadastrale nr. 3/9 në një sipërfaqe prej 1.25,00 ha, nr. 3/54 në 

një sipërfaqe prej 2.50 ha, nr. 3/126 në një sipërfaqe prej 0.95,00 ha që 

gjenden në vendin e quajtur Zhar, ngastra kadastrale nr. 2/36 në një 

sipërfaqe prej 0.46,00, nr. 2/26 në një sipërfaqe prej 1.09,00 ha që gjenden 

në vendin e quajtur “Sh”, ngastra kadastrale në vendin e quajtur Rreze në një 

sipërfaqe prej 1.50,00 ha, e cila ka qenë e regjistruar në listën poseduese Nr. 

9, në Zonën Kadastrale C. Ai gjithashtu ka kërkuar dorëzimin e pronës në 

fjalë. Paditësi në padi ka pohuar se në vitin 1963, ngastrat e cekura kadastrale 

janë marrë nga pronari pa vullnetin e tij dhe janë regjistruar në emër të 

ndërmarrjen shoqërore “P” dhe pastaj në emër të “O”-Rahovec, dhe aktualisht 

janë të regjistruara  në emër të  NSH “M” Malishevë. Tutje paditësi pohon se 

këto ngastra janë të regjistruara si pjesë përbërëse të ngastrës kadastrale 

1702/2, te vendi i quajtur “D” në emër të NSH-së së paditur, e evidentuar 

në fletën poseduese nr.124 ZK C. 

 

Me datë 13 janar 2011, Gjykata Komunale në Malishevë me Aktvendimin 

C.nr.104/2006 shpallet jo kompetente për të vendosur lidhur me padinë. 
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Me datë 21 shkurt 2011, me shkresë përcjellëse dosja e lëndës C.nr.104/2006 

dërgohet në DHPGJS, dhe ajo pastaj regjistrohet me numrin SCC-11-0047. 

 

Me datë 18 maj 2011, gjyqtari përgjegjës i lëndës i Trupit gjykues të DHPGJS-

së lëshon një urdhër për paditësin nga i cili kërkon që në afat prej 14 ditësh 

nga dita e pranimit të urdhrit të dorëzoj në gjykatë një listë të provave që 

paditësi dëshiron ti paraqesë, përkthimin në gjuhën angleze të parashtresave 

dhe dokumenteve përcjellëse, të dorëzoj Aktvendimin e Trashëgimisë për të 

vërtetuar legjitimitetin aktiv të paditësit në procedurë, Autorizimin për 

përfaqësim dhe të përcaktoji vlerën e padisë. Ky urdhër është pranuar nga 

përfaqësuesi i paditësit me datë 24 maj 2011. Paditësi i përgjigjet urdhrit me 

parashtresën e datës 8 qershor 2011, ku ai dërgon vetë përkthimin në gjuhën 

angleze të disa dokumenteve, por nuk dërgon dokumentet tjera të kërkuara 

dhe as Aktvendimin e Trashëgimisë. 

 

Me datë 23 mars 2012, gjyqtari përgjegjës i lëndës i Trupit gjykues të 

DHPGJS-së lëshon edhe një urdhër për paditësin nga i cili kërkohet prapë të 

e dërgon Aktvendimin e Trashëgimisë. Urdhri është pranuar nga paditësi me 

datë 28 mars 2012, por ai nuk e dërgon Aktvendimin e Trashëgimisë. 

 

Me datë 31 dhjetor 2013, AKP-ja e dorëzon në DHPGJS mbrojtjen në padi. Në 

mbrojtje në padi AKP-ja ka pohuar se paditësi nuk ka ofruar ndonjë dëshmi e 

cila vërteton faktin se paditësi ose paraardhësi i tij ishte pronar i ligjshëm i 

pronës së pretenduar, p.sh. një listë posedimi ose listën e regjistrimit të 

pronës që do të tregonte se në të vërtetë në të kaluarën kjo pronë ndonjëherë 

i ka takuar paditësit ose paraardhësit të tij. Tutje AKP-ja ka pohuar se  paditësi 

nuk i ka ofruar gjykatës ndonjë vendim mbi trashëgiminë, që do të tregonte 

se kush është trashëgimtar i pronarit të ndjerë të pronës së shpronësuar, 

andaj ai nuk ka dëshmuar legjitimitetin aktiv të tij në procedurë. 

 

Me datë 24 maj 2016, Kolegji i Specializuar i DHPGJS-së me Aktvendimin SCC-
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11-0047 padinë e paditësit e hedhë poshtë si të pa pranueshme. Kolegji i 

Specializuar ka arsyetuar se i ka shqyrtuar kërkesat formale mbi legjitimitetin 

aktiv, pasi që AKP-ja pohonte se kjo po mungonte. Tutje Kolegji i Specializuar 

ka konstatuar se paditësi nuk ka siguruar Aktvendim mbi trashëgiminë për 

paraardhësin e tij të ndjerë, I. K. Vendimi mbi trashëgiminë, për shkak të 

karakterit të tij të përgjithshëm dhe universal nuk mund të vendoset nga 

Kolegji i Specializuar. Ai pasqyron të gjitha pasuritë dhe borxhet e 

trashëgimlënësit dhe duhet të vendoset nga gjykata ose noteri kompetent pasi 

që të sigurohen të gjitha dokumentet e nevojshme. Sipas dispozitës së nenit 

28 paragrafit 2.2 të Shtojcës së Ligjit Nr. 04/L-033 për Dhomën e Posaçme të 

Gjykatës Supreme, padia do të jetë e pranueshme vetëm nëse paditësi ka të 

drejtë të inicioj procedurën në përputhje me paragrafin 1 e nenit 5 të Ligjit 

për Dhomën e Posaçme. Neni 28 paragrafi 3 përcakton, nëse Kolegji i 

Specializuar vlerëson se kushtet e përcaktuara në paragrafin 2 të këtij neni 

nuk janë plotësuar, ai do të  refuzojë padinë mbi baza të papranueshmërisë 

dhe do të specifikojë në veçanti bazën ligjore për një refuzim të tillë. Çfarëdo 

urdhri për korrigjim ose ri-paraqitje nuk pranohet nga ligji në rastin e 

kapacitetit aktiv ligjor, i cili duhet të vlerësohet në momentin e paraqitjes së 

padisë. Prandaj, parakushti i lartpërmendur formal nuk mund të plotësohet 

ose të korrigjohet më pas. Kolegji i Specializuar po ashtu ka konstatuar se 

edhe pse, kërkesa është hedhur poshtë si e papranueshme, kjo nuk do të 

përbëjë një pengesë për pasardhësit e ligjshëm të paditësit për të paraqitur 

në të ardhmen një kërkesë të re në gjykatë në përputhje me kërkesat e 

pranueshmërisë për paraqitjen e një kërkesë të re, në pajtim me nenin 28 

pika 2,2 të Shtojcës së Ligjit Nr. 04 / L-033 të Dhomës së Posaçme të Gjykatës 

Supreme të Kosovës. Rasti i ngjashëm është gjykuar nga Kolegji i Apelit të 

Dhomës së Posaçme më 2 prill 2015 me numrin e referencës AC-I-15-0028 

dhe është konstatuar si në rastin në fjalë.  

 

Me datë 22 qershor 2016, paditësi përmes postës e dërgon në DHPGJS, një 

ankesë të afatshme kundër Aktvendimit të Kolegjit të Specializuar të DHPGJS, 
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SCC-11-0047 të dt. 24 maj 2016, për të gjitha bazat ankimore, dhe kërkon 

nga Kolegji i Apelit që të aprovohet ankesa e tij si e bazuar, të prishet 

Aktvendimi i ankimuar dhe lënda të kthehet në rigjykim, ose të ndryshohet 

Aktvendimi i ankimuar dhe të aprovohet padia si e bazuar. Për më tepër në 

ankesë paditësi ka pohuar, se gjykata Aktvendimin e ankimuar e ka nxjerrë 

në kundërshtim me nenin 197 të LPK-së, pastaj ai pohon se paditësit nuk i 

është dhënë mundësia të deklarohet lidhur me faktet e paraqitura e po ashtu 

nuk i është dhënë mundësia të jap përgjigje në mbrojtjen në padi të paraqitur 

nga AKP-ja. Tutje paditësi pohon se gjykata e shkallës së parë nuk e ka 

vërtetuar gjendjen faktike. Ai tutje pohon se në bazë të provave të paraqitura 

me padi, është vërtetuar se ngastrat kontestuese ishin marrë nga paraardhësi 

i tij I. K, që në vitin 1963, dhe ato pastaj u regjistruan në emër të Ndërmarrjes 

“P” e tani në emër të NSH “M” në Malishevë. Paditësi po ashtu pohon se për 

humbjen e pronësisë as i ndjeri dhe as vetë paditësi nuk janë pajtuar 

asnjëherë, andaj kanë filluar procesin gjyqësor për kthimin e tyre. Paditësi 

bashkë me ankesë e ka dërguar edhe Aktvendimin e trashëgimisë LRP.nr. 

3285/2016, Ref. T.nr.1018/2016 të datës 22.06.2016. 

 

Më datë 10 shkurt 2017, AKP-ja e dorëzon në DHPGJS një parashtresë dhe i 

përgjigjet ankesës së paditësit. Në këtë parashtresë AKP i kundërshton 

pretendimet ankimore të paditësit duke i konsideruar si të pabazuara në ligj 

dhe e mbështet në tërësi Aktvendimin e ankimuar, duke e konsideruar si të 

drejtë dhe të bazuar në ligj. Tutje AKP-ja në këtë parashtresë pohon se ajo 

mbetet pranë të gjitha thënieve dhe provave të paraqitura para Kolegjit të 

Specializuar në rastin SCC-11-0047. AKP-ja po ashtu pohon se paditësi ka 

dështuar të paraqes ndonjë bazë juridike të besueshme apo të konstatoi 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 e paditësit si e pabazuar, dhe të vërtetohet Aktvendimi i ankimuar i 

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

 

Ankesa e paditësit 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  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 
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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 në procedurën para Kolegjit të Specializuar. Paditësi padinë e tij 

pronësore e kishte paraqitur me datë 11 prill 2006, mirëpo Aktvendimin e 

trashëgimisë nuk e kishte bashkangjitur me padi ,edhe pse vet ai ka pohuar 

në padi se pronat kontestuese para shpronësimit, ishin në emër të  

paraardhësit të tij  të ndjerë Ibish Krasniqi, dhe se pronat është duke i kërkuar 

mbi bazën e trashëgimisë. 

 

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

Specializuar me datë 18 maj 2011, kishte lëshuar urdhër për paditësin nga i 

cili me urdhër ishte kërkuar, që ai të dorëzon në gjykatë provat në mbështetje 

të kërkesës, argumente ligjore, dhe fakte materiale, përkthimin e 

parashtresave dhe dokumenteve në gjuhën angleze, autorizimin për 

përfaqësim si dhe të dërgoi Aktvendimin mbi trashëgimin. Edhe pse paditësi 

e kishte pranuar këtë urdhër me datë 24 maj 2011, ai ka dështuar ta dërgoi 

në gjykatë Aktvendimin e trashëgimisë, por edhe dokumente tjera të kërkuara 

me urdhër. Ai në bazë të këtij urdhri ka dorëzuar në gjykatë vetëm përkthimin 

e disa dokumenteve në gjuhën Angleze. 

 

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

specializuar edhe me urdhrin e lëshuar me 22 mars 2012, nga paditësi prapë 

ka kërkuar që të dorëzohet Aktvendimi i trashëgimisë për të rregulluar 

legjitimitetin aktiv të tij në procedurë. Ky urdhër është pranuar nga paditësi 

me datë 28 mars 2012, mirëpo ai ka dështuar ta dërgon në gjykatë 

Aktvendimin e trashëgimisë.  

 

Andaj nga këto arsye është i saktë Aktvendimi i ankimuar i Kolegjit të 

Specializuar i cili padinë e paditësit e ka hedhur poshtë si të papranueshme 
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për shkak se paditësi ka dështuar ta rregulloi legjitimetin aktiv të tij në 

procedurë, të cilin edhe AKP-ja në mbrojtje në padi e kishte kontestuar. 

 

Kolegji i Apelit vëren se paditësi me ankesën e tij të paraqitur në procedurën 

ankimore ai tani e dërgon Aktvendimin e trashëgimisë LRP.nr.3285/2016 

Ref.T.nr. 1018/2016, të datës 22.06.2016, por në ankesën e tij ai nuk ka 

dhënë asnjë arsye të vlefshme për të sqaruar pse një dokument të tillë nuk e 

ka dorëzuar në Kolegjin e Specializuar kur dy herë ky dokument ishte kërkuar. 

 

Kolegji i Apelit vlerëson se në bazë të nenit 180.1 të LPK-së dhe nenit 70 të 

LDHP-së, në procedurën ankimore tani nuk mund të pranohet kjo provë e re 

të cilën e ka sjellë paditësi, pa si që ai ka dështuar të japë arsyet pse një provë 

e tillë nuk ishte dërguar edhe më herët, që ka mund të sigurohet. Nga paditësi 

është kërkuar të sillet Aktvendimi i Trashëgimisë prej datës 18 maj 2011, kur 

është lëshuar urdhri i parë. Ai kishte kohë të mjaftuar ta siguroj këtë 

dokument, mirëpo nuk ka bërë përpjekje dhe para Kolegjit të Specializuar ai 

nuk e dorëzoi Aktvendimin e Trashëgimisë. 

 

Kolegji i Apelit vëren se gjykata deri më tani nuk ka vendosur në merita të 

padisë, andaj hedhja poshtë e padisë mbi baza të papranueshmërisë, për 

shkak të mos rregullimit me kohë të legjitimetit aktiv të paditësit në 

procedurë, nuk është asnjë pengesë ligjore që paditësi të paraqes në këtë 

gjykatë një padi të re të kompletuar dhe të mbështetur me prova, lidhur me 

pretendimet pronësore ndaj pronave lëndore të padisë.  

 

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 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. 
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Taksat gjyqësore: 

Ankuesi tashmë e ka paguar taksën gjyqësore për procedurën ankimore me 

datë 20 korrik 2016, andaj nuk do të caktohen taksa shtesë. 

 

Ilmi Bajrami, Gjyqtari kryesues        

 

           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      

 


