
                                                                             AC-I-16-0212                               

Në procesin gjyqësor të,  

E. O dhe të tjerët, nga   Komuna Lipjan, të përfaqësuar nga E. A, avokat,  

Prishtinë. 

                                                                                                                 

Paditësi/ankuesi 

Kundër  

KBI “K”- Lipjan, e përfaqësuar nga Agjencia Kosovare e Privatizimit(AKP), 

rr. ’’Ilir Konushevci’’ nr.8, Prishtinë. 

                                                                                                 E paditura 

 

Kolegji i Ankesave i Dhomës së Posaçme të Gjykatës Supreme të Kosovës 

për çështjet që lidhen me Agjencinë Kosovare të Privatizimit (DHPGJS) i 

përbërë nga Ilmi Bajrami, si gjyqtar kryesues, Sabri Halili, dhe Mr.sc.Sahit 

Sylejmani gjyqtarë, duke vendosur lidhur me Revizionin e paditësve të 

paraqitur kundër Aktgjykimit të Kolegjit të Apelit AC-I-15-0286 të datës 21 

korrik 2016, pas seancës vendimmarrëse të mbajtur më 14 shkurt 2020, 

lëshon këtë: 

 

A K T V E N D I M 

1. Revizioni i paditësve i paraqitur kundër Aktgjykimit të Kolegjit 

të Apelit AC-I-15-0286 të datës 21 korrik 2016, hedhet poshtë 

si i pa pranueshëm. 

2. Nuk caktohen tasa gjyqësore për procedurën ankimore. 

 

REPUBLIKA E KOSOVËS 
REPUBLIKA KOSOVA – REPUBLIC OF KOSOVO 

GJYKATA SUPREME E KOSOVËS 
VRHOVNI SUD KOSOVA – SUPREME COURT OF KOSOVO 



 

Rrethanat faktike procedurale  

 

Më 14.01.2011, paditësit kanë parashtruar një padi pronësore në DHPGJS duke 

kërkuar që të njihen si bashkë-pronarë të ngastrës kadastrale nr.131-1, më një 

sipërfaqe prej 0.63.99 ha dhe ngastrës kadastrale nr.131-2, më një sipërfaqe 

prej 2.44.78 ha, siç janë regjistruar në certifikatën nr. 192, të dy ngastrat 

gjenden në Lipjan. Numri i lëndës ka qenë SCC-11-0013. Paditësit nga DHPGJS-

ja po ashtu kanë kërkuar lëshimin e masës së përkohshme, për ta ndaluar AKP-

në nga shitja e pronës gjatë procedurës së likuidimit.  

 

Paditësit e kanë bazuar padinë e tyre në  vendimin e Kuvendit  Komunal të 

Lipjanit  nr.06  2531/1 i datës 6 dhjetor 1965, ku paraardhësi i paditësve, B. O, 

është shpronësuar nga prona e tij në dobi të M në Lipjan. Ata pretendojnë se 

nuk janë kompensuar për këtë pronë, por si shpërblim për këtë iu është 

dorëzuar në posedim dhe shfrytëzim ngastra kadastrale nr.131-1, dhe ngastrës 

kadastrale nr.131-2, të cilët janë shfrytëzuar nga personi i ndjerë pa u penguar 

nga askush. Pas vdekjes së tij, paditësit deklarojnë se ende i shfrytëzojnë ato si 

trashëgimtarë të parë.  

 

Më 3 mars 2011 në mbrojtjen e vetë  AKP-ja kundërshton në tërësi pretendimet 

e paditësit si të pa bazuara. AKP-ja deklaron se padia është dorëzuar në 

kundërshtim me parimin procedural “legitimacio ad causam”, duke iu referuar 

nenit 171 të Ligjit për Procedurën Kontestimore, nuk kanë legjitimitet aktiv për 

procedurën e çështjes civile. Agjencia Kosovare e Privatizimit ka deklaruar se 

paditësi nuk ka dorëzuar padinë në bazë të nenit 27.2 të Urdhëresës 

Administrative 2008/2006, sepse ajo nuk përmban argumentet ligjore, në të 

cilat është mbështetur deklarata e padisë. Sipas AKP-së me Vendimimin për 

eksproprijim ishte përcaktuar kompensim me të holla, e jo siç deklarojnë 

paditësit, se kinse si kundërshpërblim ka marrë ngastrat nga Kooperativa 

Bujqësore “K” në Lipjan. Çdo ndryshim i kësaj dispozite që nënkupton 



kompensimin e një prone tjetër, duhej bëhej me një vendim tjetër, apo ndonjë 

puën valide juridike.  

 

Më 30 nëntor 2015, Kolegji i Specializuar kishte marrë Aktgjykimin C-III.-12-

0652 me të cilin, padia e paditësve  refuzohet për shkak të mungesës së 

legjitimitetit aktiv. Në arsyetimin e këtij aktgjykimi thuhej se, duke u bazuar në 

nenin 73 të Ligjit mbi Procedurën Kontestimore (Ligji nr. 03/L-006-LPK), nga 

aftësitë e të qenurit palë, gjithnjë duhet shikuar edhe “legjitimitetin real” i cili 

paraqet raportin materialo-juridik të palëve ndaj objektit të kërkesëpadisë. 

Paditësit e gëzojnë legjitimitetn aktiv gjithnjë nëse janë bartës të së drejtës e 

cila është objekt i kërkesëpadisë. Prona kontestuese, gjithnjë sipas pohimeve të 

paditësve, i janë marrur parardhësit të tyre, tani më të ndjerë. Paditësitve i‘u 

kërkua që të parashtrojnë Aktvendimin mbi trashëgimin, për të dëshmuar se 

janë trashëgimtarë ligjor të parardhësit të tyre, si dhe të dëshmojnë të drejtën 

për të kërkuar njohjen e së drejtës së pronës kontestuese. Ҫështja e 

legjitimitetit aktiv është shqyrtuar në mënyrë eksplicite gjatë seancës 

ndëgjimore. Në bazë të nenit 14.4 të Ligjit mbi DHPGJS, në pajtim me nenin 73 

të Ligjit mbi Procedurën Kontestimore (Ligji nr. 03/L066), pasi që paditësit 

dështuan të parashtrojnë Aktvendimin mbi Trashëgiminë, ishte e pamundur për 

Gjykatën që të konstituoj legjitimitetin aktiv të paditësve që të parashtrojnë 

padi si pasardhës të tani të ndjerit B. O. 

 

Ankesë ndaj këtij aktgjykimi ka parashtruar paditësit më 17 dhjetor 2015 për 

shkak të të gjitha shkaqeve ankimore të përcaktuara me ligj. Ankuesit 

propozojnë që të aprovohet ankesa e tyre si e bazuar, të anulohen aktgjykimi i 

ankimuar, tu njihet e drejta pronësore e pretenduar dhe ta detyroj të paditurin 

që të kompensoj shpenzimet e përpilimit të ankesës në vlerën prej 416 euro. 

Ankuesit i kundërshtojnë të gjitha konstatimet e Koelgjit të Specializuar në 

aktgjykimin e ankimuar. Ata e refuzojnë edhe vlerësimin lidhur me legjitimitetin 

aktiv, sepse konsiderojnë se dokumentet e paraqitura janë të mjaftueshme për 

të konstatuar se paditësit janë të vetmit trashëgimtarë ligjor të paraardhësit të 

tyre. 



 

Me datë 21 korrik 2016, Kolegji i Apelit me Aktgjykimin AC-I-15-0286, ankesën 

e paditësve e refuzon si të pabazuar, e ndryshon Aktgjykimin e ankimuar të 

Kolegjit të Specializuar, dhe padinë e paditësve e hedhë poshtë si të pa 

pranueshme. Kolegji i Apelit ka arsyetuar se paditësit nuk e kanë dëshmuar 

legjitimitetin aktiv në procedurë. Megjithatë, Kolegji i Apelit nuk pajtohet me 

vendimin në merita të padisë që ka bërë Kolegji i Specializuar, vetëm për faktin 

se nuk është dëshmuar legjitimiteti aktiv. Nga shkresat e lëndës duket qartë se 

Kolegji i Specializuar nuk ka bërë përpjekje që përmes urdhrave të kërkoj nga 

pala që të sjell vendimin mbi trashëgiminë dhe t’ia tërheq vërejtjen për pasojat 

e mos ofrimit të një vendimi të tillë. Kolegji i Apelit konsideron se mungesa e 

legjitimitetit të palëve mund të ketë si pasojë hedhjen poshtë të padisë, e jo 

refuzimin e saj në merita. Për këtë arsye, ndryshohet aktgjykimi i ankimuar i 

Kolegjit të Specializuar të DHPGJSK-së dhe hedhur poshtë padinë si e 

papranueshme. Në këtë situatë, është e qartë se në këtë çështje juridike, ende 

mungon legjitimiteti aktiv i paditësve, andaj ankesa refuzohet dhe ndryshohet  

aktgjykimi i ankimuar i Kolegjit të Specializuar, duke e hedhur padinë si të 

papranueshme në mënyrë që tu dhënë paditësve edhe një mundësi në krijimin e 

kushteve ligjore për një procedurë të rregullt dhe ligjore. 

 

Me datë 20 shtator 2016, paditësit për mes postës e dërgojnë në DHPGJS një 

Revizion të paraqitur kundër Aktgjykimit të Kolegjit të Apelit AC-I-15-0286 të 

datës 21 korrik 2016 dhe Aktgjykimit të Kolegjit të Specializuar të DHPGJS, C-

III-12-0652 të datës 30 nëntor 2015, për shkak të shkeljeve të dispozitave të 

procedurës kontestimore dhe zbatimit të gabuar të drejtës materiale, dhe 

kërkojnë nga Gjykata Supreme e Kosovës të prishen Aktgjykimet e goditura dhe 

lënda të kthehet në rigjykim. Për më tepër në Revizion paditësit kanë pohuar se 

aktgjykimet e goditura janë rrjedhojë e shkeljes së dispozitave të procedurës 

kontestimore dhe zbatimit të gabuar të drejtës materiale. Paditësit në Revizion 

pohuan se ky mjet juridik në bazë të nenit 14.4 të LDHP-së është i lejueshëm 

dhe në pajtim edhe me nenin 6 të Konventës Evropiane për të Drejta të Njeriut. 

Tutje paditësit pohojnë se arsyetimet ligjore të Aktgjykimeve të goditura janë 



në kundërshtim me përmbajtjen e procesverbalit të seancës dëgjimore dhe 

dëshmisë mbi vdekjen të përpiluar në Lipjan me datë 29.01.2010. Paditësit 

pohojnë se ky dokument zyrtar vërteton se kush janë trashëgimtarët  e Bajram 

Osmanit dhe ai në bazë të nenit229 të LPK-së përfaqëson dokument publik dhe 

si tillë dëshmon ekzistimin e legjitimitetit aktiv të paditësve. Këta shkelje kanë 

shkaktuar shqetësim edhe për Kolegjin e Gjykatës Supreme dhe çdo jurist që ka 

njohuri në drejtësinë civile. Tutje paditësit në revizion kanë kërkuar nga Kolegji i 

Gjykatës Supreme të Kosovës që të pranohet revizioni si i bazuar dhe të 

nxjerrët një vendim i drejt ligjor i cili do të shërbej palëve ndërgjyqëse dhe 

Kolegjeve të DHPGJS-së, në veçanti si një praktik e mire për të gjykuar drejt 

dhe për ti evituar shkeljet e të drejtave pronësore, të cilat vazhdimisht po bëhen 

palëve në procedurë nga Kolegjet e DHPGJS-së.  

 

 

Arsyetimi ligjor  

Revizioni i parashtruar nga ankuesit është i papranueshëm. 

 

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. 

 

Në bazë të nenit 5 të LDHP-së, Revizioni i paditësve nuk i dërgohet Gjykatës 

Supreme të Kosovës, për shkak të juridiksionit ekskluziv të DHPGJS për 

padinë pronësore të paditësve.  

 

Kolegji i Apelit vlerëson se në bazë të nenit 9 paragrafi 14 i Ligjit Nr. 06/L-

086 të Dhomës së Posaçme të Gjykatës Supreme të Kosovës, në çështjet 

lidhur me Agjencinë Kosovare të Privatizimit (LDHP), të gjitha aktgjykimet 

dhe aktvendimet e kolegjit të apelit të DHPGJS janë të prera dhe nuk i 

nënshtrohen asnjë apeli tjetër. LDHP-ja nuk parasheh mjetin e 

jashtëzakonshëm juridik kundër aktgjykimeve ose Aktvendimeve të Kolegjit 



të Apelit të DHPGJS (me Rregullore të UNMIK-ut 2008/4 dhe as me 

Urdhëresën Administrative 2008/6 nuk parashihet asnjë mjetë i 

jashtëzakonshëm juridik).  

Neni 9 paragrafët 14 dhe 15 të LDHP-së përjashtojnë zbatueshmërinë e 

dispozitave të Ligjit për Procedurë Kontestimore sa i përket mjetit të 

jashtëzakonshëm juridik.  

Edhe Gjykata kushtetuese e Kosovës duke vendosur lidhur me vlerësimin e 

Kushtetutshmërisë së Aktgjykimit të DHPGJS-së,ASC-11-0056-A0001,të 

datës 7 qershor 2012, në rastin Nr.KI 103/12,në pikën e 23 të Aktvendimit 

për papranueshmërin, të marrë me datë 22 mars 2013, duke argumentuar 

pikën lidhur me vlerësimin e pranueshmërisë së kërkesës të parashtruar para 

asaj gjykate,në këtë vendim shpreh opinionin e vet ligjor se ”23.Në këtë 

drejtim,Gjykata vren se,në pajtim me nenin 113.7 të Kushtetutës dhe në 

pajtim me nenin 47.2 të Ligjit,parashtruesi i kërkesës i ka shterrur të 

gjitha mjetet juridike të parapara me ligj.” I ngjajshëm është opinioni i 

Gjykatës kushtetuese edhe në rastin e saj nr.KI 57/13 datë 15 korrik 

2013,pika 20 e Aktvendimit për papranueshmëri i nxjerr lidhur me ankesën 

kushtetuese ndaj Aktgjykimit të Kolegjit të Apelit të DHPGJS-së,ASC-11-0035 

datë 23 nëntor 2012,dhe në rastin KI23/14 datë 3 mars 2014,pika e 31 të 

Aktvendimit për papranueshmëri, i nxjerr lidhur me ankesën kushtetuese 

ndaj Aktgjykimeve të Kolegjit të Apelit të DHPGJS-së,ASC-09-0084 dhe ASC-

09-0101 

Edhe ky opinion ligjor i Gjykatës kushtetuese të dhënë në këto raste, e 

vërteton saktësin e interpretimit ligjor që i bënë Kolegji i Apelit i DHPGJS-së, 

nenit 10.14 të LDHP-së. 

Palët,përveq në Gjykatën Kushtetuese në bazë të nenit 9.15 të LDHP-së, nuk 

kanë në dispozicion siq u cek më lartë as një mjet tjetër juridik, përfshirë 

edhe mjetet e jashtëzakonshme juridike, për ti atakuar vendimet e formës së 

prerë të Kolegjit të Apelit.Kjo vlenë edhe për Prokurorin e shtetit i cili në 

interesin e mbrojtjës së ligjësimëris me iniciativën e palës apo ex oficio 

vepron dhe është i autorizuar me ligj të paraqesë Kërkesën për mbrojtjën e 

ligjësimërisë ndaj një vendimi të formës së prerë,por jo edhe ndaj një 



vendimi të tillë të marrë në shkallën e dytë për  mbrenda Gjykatës Supreme 

apo ndaj një vendimi të tillë të marrë në shkallën e dytë për mbrenda 

Dhomës së posaçme si pjesë e saj.  

Dispozitat e LDHP-së si ligj special kan përparsi aplikimi ndaj LPK-së si ligj 

procedural i përgjithshëm. 

Dispozita e nenit 76.3 e LDHP-së e parasheh mundësin e aplikimit të 

dispozitave të LPK-së në procedurat para DHPGJS-së,”...kudo që është e 

nevojshme për ta zgjidhur një çështje procedurale që nuk trajtohet 

mjaftueshëm me këtë ligj...”,mirpo çështja nëse mundet më tej të goditet 

vendimi i Kolegjit të Apelit të DHPGJS-së(rasti siq u tha më sipër është 

vetëm në Gjykatën Kushtetuese të Kosovës, në bazë të nenint 9.15 të LDHP-

së),është e rregulluar shumë qartë. 

Mjetet e jashtëzakonshme juridike, Revizioni sipas nenit 211.1,Përseritja e 

procedurës të përfunduar me vendim të formës së prerë sipas nenit 232 dhe 

Kërkesa për mbrojtjën e ligjësimërisë  sipas 245.1 të Ligjit mbi Procedurën 

Kontestimore Nr.03/L-006,asnjëra nga ato mjete, siq u cekë më lartë nuk 

janë të zbatueshëme, nëse ato paraqiten nga kush do qoftë, ndaj në vendimi 

të Kolegjit të Apelit të Dhomës së posaçme,pasi që ato në bazë të nenit 

10.14 të LDHP-së janë vendime të formës së prerë,pa mundësi ankimimi të 

mëtejmë. 

Dhoma e posaçme e Gjykatës Supreme në bazë të nenit 3.3 të LDHP-së dhe 

nenit 21 të ligjit mbi gjykatat,është pjesë e Gjykatës Supreme të Kosovës,do 

të thot nuk është gjykatë e një instance gjyqësore më e ulët nga Gjykata 

Supreme, siq janë Gjykatat themelore dhe  Gjykata e Apelit,por ajo në 

aspektin e hierarkisë, është në vijë dhe rangë me Gjykatën Supreme të 

Kosovës, e cila në bazë të nenit 21.1 të ligjit mbi Gjykatat është instanca më 

e lartë gjyqësore në Kosovë. 

Andaj vendimet e formës së prerë të Kolegjit të Apelit si instancë e dytë 

gjyqësore e Dhomës së posaçme të Gjykatës Supreme, në bazë të  asnjë 

dispozite procedurale të LPK-së,nuk ka mundësi të rishqyrtohen nga asnjë 

kolegj tjetër i Gjykatës Supreme të Kosoves, pasi që vendimi i formës së 

prerë i marrë në shkallën e dytë  nga  Dhoma e posaçme si pjesë e Gjykatës 



Supreme, është përfundimtar dhe nuk ka më në bazë të ligjit,ndonjë 

autoritet më të lartë gjyqësor të rregulltë  të bëjë  shqyrtimin e mëtejmë të 

tij. 

Andaj vendimi i formës së prerë i një kolegji të shkallës së dytë të Gjykatës 

Supreme apo dhe ai i Kolegjit të shkallës së dytë të Dhomës së posaçme si 

pjesë e saj, për kah mundësia e ankimimit të mëtejmë të tyre , janë qartazi 

të dallueshëme nga çdo vendim tjetër i formës së prerë  të marrë nga ndonjë 

gjykatë e rregullt tjetër në Kosovë, të instancës më të ulët gjyqësore. 

Është e qartë se edhe LPK-ja nuk ka dhënë mundësin e goditjës të çdo 

vendimi të formës së prerë,e sidomos jo të atyre të marrura në shkallën e 

dytë të Gjykatën Supreme dhe jo edhe të atyre të marrura në shkallën e dytë 

të Dhomës së posaçme,si pjesë e saj me rang hierarkik të njëjtë, por vetëm 

të atyre që janë marrë nga gjykatat e instancës më të ulët gjyqësore. 

Kolegji i Apelit vëren se në lëndën konkrete, AC-I-15-0286 tashmë është 

vendosur nga Kolegji i Apelit me Aktvendimin e datës 21 korrik 2016, i cili 

është i plotfuqishëm. Andaj, revizioni i paditësve i parashtruar kundër 

aktgjykimit të plotfuqishëm të Kolegjit të Apelit, si është vendosur tani me 

nga jurisprudenca e tij(ASC-09-0106,ASC-11-0063,ASC-11-0107,AC-I-12-

0145),duhet të hedhet poshtë si i pa pranueshëm.  

 

Për këto arsye, është vendosur si në dispozitiv.  

 

Taksat Gjyqësore 

Pasi që tashmë ankuesit kanë paguar me datë 17.11.2016 shumën prej 100 

euro në emër të taksave gjyqësore, ata nuk ngarkohen me taksë shtesë. 

 

U vendos nga Kolegji i Apelit i DHPGJS-së më 14 shkurt 2020 

 

 

Ilmi Bajrami, Gjyqtar kryesues                _____________________ 

 



 


