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                                                                                 AC-I-17-0663 

Në ankesën e 

                                                                                                    

Paditësit/Ankuesit 

J. P, S O, S. M, B R, 

Përfaqësuar nga Sh. S, avokat nga Prishtina, dhe Avokat M. I, Prishtinë 

 

Kundër                                                                                       

                                                                                                 E paditura 

 

NSH K “K – E” , Fushë Kosovë, 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 SCC-08-0132 të datës 19 

tetor 2017, në seancën vendimmarrëse të mbajtur më  23 janar 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 GJ Y K I M 

 

1. Ankesa e paditësve refuzohet si e pabazuar. 

2. Vërtetohet Aktgjykimi i Kolegjit të Specializuar të DHPGJS SCC-

08-0132 të datës 19 tetor 2017.  

3. Nuk caktohet taksa gjyqësore për procedurën ankimore. 

 

Rrethanat faktike dhe procedurale: 

 

Me datë 06 dhjetor 2006, paditësit e kanë dorëzuar një padi pronësore në 

Gjykatën Komunale në Prishtinë dhe kanë kërkuar nga Gjykata që të 

anulohet Kontrata e Shitblerjes Ov.br.1883/63 e datës 22.07.1963 e lidhur 

mes paraardhësit të paditësve, të ndjerit M. P dhe KBI “K E” në Fushë 

Kosovë, si dhe ka kërkuar që të vërtetohet e drejta e pronësisë në ngastrën 

nr.1793 në vendin e quajtur “ K B” në sipërfaqe prej 0.40.23 ha ZK 

Lapnasel. Në padi paditësit kanë pohuar se Kontrata e shitblerjes ishte lidhur 

nën presion dhe pa vullnetin e shitësit, si dhe çmimi i shitjes së tokës nuk 

ishte çmim i tregut dhe ishte çmim jo relevant.  

 

Me datë 11 mars 2008, Gjykata Komunale në Prishtinë me Aktvendimin 

C.nr.2393/06, vendos të shpall jo kompetencën lëndore mbi padinë. 

  

Me datë 12 maj 2008, paditësit e dorëzojnë në DHPGJS edhe një padi 

pronësore duke kërkuar nga Gjykata që të anulohet e njëjta Kontrate e 

shitblerjes, si dhe kanë kërkuar që të u ndihet e drejta e pronësisë  për veç 
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ngastrës nr.1793 edhe për ngastrën nr.3/2 në vendin e quajtur “ Veternik” 

,në sipërfaqe prej 0.87,23 ha. Edhe në këtë padi paditësit pohojnë se 

Kontrata e cekur e shitblerjes është lidhur nën presion duke munguar 

vullneti i shitësit që ta shesë tokën, dhe po ashtu çmimi i shitjes së tokës 

ishte i pa rëndësishëm. 

 

Me datë 24 maj 2010, 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 

shitblerjes Ov. br.1883/63 e datës 22.07.1963, është 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. AKP-ja pohon se në bazë të nenit 5 të 

kësaj kontrate palët kontraktuese kanë hequr dorë nga e drejta e 

kundërshtimit të kontratës mbi çfarëdo baze juridike dhe në raste të 

dëmtimi për tej mase. Këto dispozita të kontratës  flasin që shitblerja e 

tokës është bërë pa presion dhe me shprehje të lire dhe të plot të vullnetit 

të palëve. Tutje AKP-ja pohon se kontrata e shitblerjes në bazë të nenit 111 

të LMD-së është kontratë e 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 10 mars 2011, Trupi gjykuese i DHPGJS-së  me Aktvendimin SCC-

08-0132 vendos ta rikthen në DHPGJS lëndën C. nr.2393/06 lidhur me 

padinë e njëjtë të paditësve të dorëzuar në Gjykatën Komunale në Prishtine 

me datë 06 dhjetor 2006. 
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Pastaj dosja e lëndës  e Gjykatës Komunale në Prishtine, C.nr.2393/06 i 

bashkëngjitet dosjes së lëndës SCC-08-0132. 

 

Me datë 05 tetor 2017, 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 19 tetor 2017, Kolegji i Specializuar i DHPGJS me Aktgjykimin SCC-

08-0132 padinë e paditësve e ka refuzuar si te pa bazuar. Kolegji i 

Specializuar  ka arsyetuar se nga deklaratat e dy dëshmitareve J. S dhe 

Vlasta Milic të dhëna në Gjykatën Komunale në Prishtinë ,lidhur me trysnin e 

supozuar ndaj shitësit të tokave, duken të jenë të gjeneralizuara dhe jo 

bindëse. Dëshmitarët nuk kane dhënë kurrfarë sqarimi se çfarë trysnie është 

përdorur ndaj paraardhësve të paditësit. Ata kane marr si shembull veten e 

tyre, sepse edhe atyre ju ka dashur e njëjta gjë dhe se ata ishin të detyruar 

të lidhin kontrata, për ndryshe do të humbin punën dhe do të rrezikohej 

ekzistenca familjare. Tuje Kolegji i Specializuar ka konstatuar se deklaratat e 

këtilla nuk mund të jenë ndonjë nga format e shtyrjes dhe nuk mund të 

kualifikohen si detyruese për të lidhur kontratë të shitblerjes. Në rast të 

largimit nga puna pa ndonjë bazë ligjore, personat mund të udhëheqin 

procedurat për kthim në pune dhe ata mund të ishin të suksesshëm, ndërsa 

paraardhësi i paditësve as që ishte përpjekur ta bënte një gjë të tillë dhe të 

refuzonte nënshkrimin e kontratës. Kolegji i Specializuar ka konstatuar se 

ekspertiza e gjeodezisë lidhur me gjendjen e ngastrave kontestuese është jo 

relevante, sepse ajo vetëm konstaton gjendjen ekzistuese të këtyre 

ngastrave, dhe prandaj për rastin në fjalë nuk ka nevojë të elaborohet. Edhe 

ekspertiza nga lëmia e sigurimeve  lidhur me konvertimin nga dinari në 

dollar –euro , nuk është relevant ngase edhe po te ishte kështu, kjo nuk do 
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të ndryshonte vendimin në fjalë, pasi që presioni i pohuar nuk është 

dëshmuar, ndërsa  pasojat ligjore të detyrimit janë të pa rëndësishme.  

 

Me datë 17 nëntor 2017, avokati i paditësve Sh. S e dorëzon në DHPGJS një 

ankese të afatshme kundër Aktgjykimit të kolegjit të Specializuar të DHPGJS 

SCC-08-0132 të datës 19 tetor 2017, për të gjitha bazat ankimore dhe 

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

Aktgjykimi i Ankimuar dhe lënda të kthehet në rishqyrtim, ose të ndryshohet 

Aktgjykimi i ankimuar dhe padia të aprovohet si e bazuar. Për me tepër në 

ankesë avokati i paditëse ka 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. Tutje ata pohojnë ishte tendencë me çdo kusht 

të formohet kompleksi i tokave bujqësore dhe kombinati bujqësor. Kolegji i 

Specializuar i DHPGJS-së nuk ua fal besimin deklaratave të dëshmitarëve J. 

S dhe V. M nga fshati C gjë që ishte gabim. Pronarët e tokave me çdo kusht 

kanë kundërshtuar sistemin  e ri socialist meq i njëjti në atë kohe ka 

shërbyer për shkatërrim të Kullakut të familjeve të mëdha dhe  krijimin e 

fondeve të tokave bujqësore. Tutje ata pohojnë se pronave të tokave u janë 

marr tokat dhe u janë dhënë jo pronarëve të tokave dhe Kombinatit 

Bujqësore me qellim të punësimit të qytetarëve dhe zhvillimit të 

agrikulturave. Ata kanë pohuar se KBI “ K E “ nga Fushe Kosova ka pasur të 

punësuar afro 30 000 punëtorë, dhe pastaj është shuar pas luftës, ndërsa 

pas shuarjes së tij ata pohojnë se është dashtë tu kthehen tokat ish 

pronareve, e jo te mbahen peng tek ish AKM-ja dhe AKP-ja. 
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Me datë 11 dhjetor 2017, avokati Miftar Islami në afat ligjor e dorëzon  edhe 

një ankesë tjetër kundër  Aktgjykimit Kolegjit të Specializuar të DHPGJS,  

SCC-08-0132 të datës 19 tetor 2017.Në këtë ankesë ky avokat i paditësve 

po ashtu ka kërkuar që të prishet Aktgjykimi i ankimuar dhe lënda të 

kthehet ne rishqyrtim ose të ndryshohet Aktgjykimi i ankimuar dhe padia e 

paditësve të aprovohet si e bazuar. Edhe ky avokat i paditësve i përsërit 

pretendimet ankimore të avokatit Sh. S duke pretenduar se Aktgjykimi i 

ankimuar i ka shkelur dispozitat procedurale nga neni 182.2 nen pika n) të 

LPK-së pasi që ai pretendon se ekzistojnë kundërthënie në mes arsyeve të 

dhëna në Aktgjykimin e ankimuar dhe vetë përmbajtjes së dokumenteve 

dhe provave materiale të cilat gjinden në shkresat e e lëndës. Tutje ky 

avokat i paditësve pohon se Gjykata krejt në mënyrë pa ushalle ka dhen 

enje konstatim se tjetërsimi i pajtueshmërive lëndore të padisë është bërë 

me vullnetin e shitësit dhe pa presion, duke tentuar ta arsyetoj këtë me një 

konstatim tejet të përgjithshëm se “ është  fakt i njohur botërisht se disa 

pronar tokash janë detyruar ta japin token e tyre, por te tjerët kanë qene 

politikisht në favor të sistemit të ri socialist dhe me vetë dëshirë kanë shit 

token e tyre ....“ ,  pastaj ai ka pohuar se nuk i ka vlerësuar drejt Kolegji i 

Specializuar dëshmitë e dëshmitarëve në këtë raste të cilët kanë deklaruar 

se ndaj paraardhësit të paditësve është ushtruar trysni siç ka ndodhur edhe 

me ata pasi që mos lidhja e Kontratës së shit blerjes do të rrezikonte vendin 

e punës së paraardhësit të paditësve dhe ekzistencën familjare. Tutje ky 

avokat i paditësve në këtë ankesë po ashtu ka pohuar se kompensimi për 

token e shitur ishte tejet i ulte në krahasim me vlerën reale të pronës 

lëndore të kontratës së shit blerjes. Nga këto arsye ky avokat i paditësve 

konsideron se kontrata e shit blerjes ishte në kundërshtim me nenin 103 të 

LMD, pasi që  një Kontratë e tillë nule ishte në kundërshtim edhe me 

parimet e rregullimit shoqëror dhe moralit të shoqërisë së asaj kohe.  
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Me datë 15 janar 2020, AKP-ja e dorëzon një parashtresë në DHPGJS dhe i 

përgjigjet ankesave të paditësve.  Në këtë parashtrese AKP-ja i kundërshton 

pretendimet ankimore të paditësve duke i konsideruar si të pa bazuara në 

ligj dhe e mbështet në tërësi Aktgjykimin e ankimuar të Kolegjit të 

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

ja ka pohuar se paditësit kane dështuar të paraqesin ndonjë bazë juridike të 

besueshme, dhe nuk kanë mund të konstatojnë gjendje tjetër faktike prej 

asaj siç është vërtetuar me Aktgjykim e ankimuar. Ankesa është e pa 

themeltë, ndërsa paditësit për veq pohimeve nuk kanë ofruar as një 

argument, provë materiale apo bazë tjetër juridike me të cilën dëshmohet e 

kundërta nga ajo që është vendosur me Aktgjykimin e ankimuar. Tutje AKP-

ja pohon se Aktgjykimi i ankimuar bazohet në gjendjen faktike të vërtetuar 

drejtë dhe në bazë të ligjit. Paditësit kanë dështuar të ofrojnë prova të 

mjaftuara për ndonjë të drejtë pronësore ndaj të paditurës. Nga këto arsye 

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

bazuar, dhe të vërtetohet Aktgjykimi i animuar si i drejt dhe i bazuar në ligj.  

 

Arsyetimi ligjor 

 

Ankesat janë të pa bazuara. 

 

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 
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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 

nga palët ndërgjyqës, ka marrë Aktgjykimin i cili sipas vlerësimit të Kolegjit 

të Apelit është i drejtë dhe ka dhënë një rezultat të saktë, megjithëse Kolegji 

i Apelit vlerëson se Kolegji i Specializuar para se të merrej me meritat e 

padisë, është dashtë të merret paraprakisht me çështjen e afatit të padisë, 

si kusht për të shkuar kahe meritat e padisë. 

 

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 me meritat, por nuk ka 

asnjë arsye ligjore që i referohet afatit të padisë, me të cilën paditësit kanë 

kërkuar që të anulohet Kontrata e shitblerjes, Ov.br.1893/63 e datës 

22.07.1963. 

 

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 kontratës së shitblerjes, 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 
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kanë ndërmarrë ndonjë veprim tek organet kompetente për të kërkuar 

anulimin e Kontratës së shitblerjes. 

 

Në këtë lëndë siç u tha më sipër është e qartë se Kolegji i Specializuar i 

DHPGJS-së, është marrë me meritat e padisë, ndërsa fare nuk është marrë 

me pranueshmerinë e padisë. Rrjedhimisht mund të konstatohet se Kolegji i 

Specializuar është marrë me meritat e padisë, pa e vlerësuar saktë nëse 

padia ishte e afatshme. 

 

Tutje Paditësit në padi kanë pretenduar se paraardhësi i tyre M. P në vitin 

1963, ka qenë i detyruar dhe ishte nën presion të nënshkruaj kontratën mbi 

shitblerjen e patundshmërive të kontestuara me të paditurën. 

 

Pretendimet për mungesën e vullnetit të palës-shitësit për lidhjen e 

kontratës së shitblerjes, mund të jenë te vërteta, por ato pretendime nuk 

janë dëshmuar para Kolegjit të Specializuar. Mirëpo këto pretendime tani 

nuk vlerësohen nga Kolegji i Apelit, pasi çështje paraprake e shqyrtimit 

është afati i padisë. Në këtë lëndë është e qartë se paditësit kanë dështuar 

ta paraqesin padinë me kohë, andaj në bazë të dispozitave te Ligjit të cekur 

me lartë ,Kontrata nuk ka mundësi të anulohet. 

 

Për më tepër edhe në bazë nenit 97 të  Ligjit nr. 04/L-077 për marrëdhëniet 

e detyrimeve, kontrata është e rrëzueshme kur e ka lidhur pala me aftësi të 

kufizuara për të vepruar kur gjatë lidhjes së saj ka pasur të meta në 

pikëpamje të vullnetit të palëve , si dhe kur kjo gjë është caktuar me 

këtë ligj ose me dispozitë të veçantë. Në bazë të nenit 102.2 të LMD-së e 

drejta për të kërkuar anulimin e një kontrate të rrëzueshme shuhet me 

skadimin e afatit prej 3 vitesh nga dita e lidhjes së kontratës. Në këtë rast 

është e qartë se paditësit pretendojnë se ka pasur mungesë  të vullnetit të 
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paraardhësit të paditësit për të lidhur kontratën e shitblerjes për pronat e 

kontestuara. Nëse kontrata ka të meta në pikëpamje të mungesës së  

vullnetit të palëve për lidhjen e kontratës, në bazë të  nenit 97 të LMD-së, 

kjo kontratë trajtohet si kontratë e rrëzueshme , me pasoja të nulitetit 

relativ. Kontrata  e tillë mund të kërkohet të anulohet vetëm në afatin deri 

në 3 vite nga dita e lidhjes së kontratës. 

  

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

shitblerjes është  lidhur në vitin 1963. 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 1963, kur është lidhur kontrata e shitblerjes e cila po 

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

mund të aplikohet.  

 

Kjo kontratë e shitblerjes, e cila po kontestohet nga paditësit, nuk e ka 

bazën ligjore të ndonjë ligji të aplikueshëm në Kosovë, në bazë të së cilës 

tani mund të kërkohet anulimi i saj. 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 
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mëparshme që kanë rregulluar këtë materie, për veç në rastet kur me këtë 

ligj është paraparë ndryshe, pushojnë së vepruari”.  

 

Paditësit e  kanë parashtruar padinë e tyre në DHPGJS tepër vonë vetëm me 

datë 12 maj 2008, që është padi e pa afatshme në kuptim të nenit 26 

paragrafi 4 të Ligjit për Qarkullimin e Tokës dhe Ndërtesave (Gazeta zyrtare 

e RFPJ nr. 26/1954), i cili ligj siç u tha më sipër, ishte ligj i zbatueshëm në 

kohën e lidhjes së kontratës. 

 

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 8 mars 2018, andaj nuk do të caktohen taksa shtesë. 

 

 

Lëshuar nga Kolegji i Apelit i DHPGJS-së, më  23 janar 2020 
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Ilmi Bajrami , Gjyqtar Kryesues    __________________. 

        

 

 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


