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    REPUBLIKA E KOSOVËS  

         GJYKATA SUPREME E KOSOVËS  

DHOMA E POSAÇME E GJYKATËS SUPREME TË KOSOVËS PËR ÇËSHTJE  

            NË LIDHJE ME AGJENCINË KOSOVARE TË PRIVATIZIMIT 

 

C-III – 15- 0222 
 

 Paditës/Propozues:  G P dhe B P të dy nga Podujeva , të cilët i përfaqësojnë me autorizim 

avokatet  H P dhe R P  të dy nga Podujeva . 

 

Kundër 

 

Kundërshtarit të Sigurimit : B B , rr. ,,S ’’  pa nr. Podujevë . 

E paditur : NSH I ,, K ’’ të cilën e përfaqëson Agjencia Kosovare e Privatizimit në Prishtinë, 

rr . ,,  Agim  Ramadani ’’ nr. 23 . 

 

 

Dhoma e Posaçme e Gjykatës Supreme të Kosovës për çështjet në lidhje me Agjencinë 

Kosovare të Privatizimit, Kolegji i Specializuar, i përbërë nga  Hasim Sogojeva, Gjyqtar 

Kryesues,  Sylejman  Shumolli dhe  Teuta Ibrahimi, Gjyqtarë,  pas seancës vendimmarrëse të 

mbajtura më 18  shkurt   2021,  lëshon këtë:  

 

A K T V E N D I M  

 

 REFUZOHET propozimi  i propozuesve  si i pa bazuar për caktimin e masës 

së sigurimit, me të cilin ju ndalohet kundërshtarit të sigurimit, të tjetërsojë, 

ngarkojë me hipotekë paluajtshmerit si :  ngastrat P-71712027-00269, P-

71712027-00270, P-71712027-00271, të gjitha në Zonën Kadastrale në 

Llapashticë të Poshtme, Komuna Podujevë .  

 

 

 

 

Rrethanat Faktike dhe Procedurale 

 

 

 

Me 19shkurt 2009, pranë Gjykatës Komunale në Podujevë është ushtruar padia e paditësve 

me shenjën C. nr. 101/09 kundër, të paditurës NSH Industria e Materialit Ndërtimore( IMN)   

,, K ’’ të cilën e përfaqëson Agjencia Kosovare e Privatizimit në Prishtinë, për kthimin e 

pronës së eksproprijuar. 
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Padisë si provë ja kanë bashkangjitur një kope të aktvendimit për eksproprijim të Kuvendit të 

Komunës së Podujevës, Sektori për punë pronësore- juridike , nr. 2556/82, dt. 13.05.1982 . 

Gjykata Themelore në Prishtinë- Dega në Podujevë, ka marrë aktvendimin C. nr. 101/09, dt. 

11.07.2013, me të cilin  është shpallur jo kompetente për të vendosur sipas padisë së 

paditësve .  

Dhoma e Posaçme e Gjykatës Supreme të Kosovës, më dt. 24 prill  2015, ka pranuar padinë 

dhe shkresat e lëndës nga Gjykata Themelore në Prishtinë - Dega  në Podujevë . 

Më dt. 21 dhjetor 2015, AKP-ja, përmes të autorizuarit ka dorëzuar përgjigjen në mbrojtje, 

me të cilën ka kundërshtuar padinë e paditësve, duke kundërshtuar legjitimitetin aktiv të 

paditësve, dhe ai pasiv i të paditurës. 

Në lidhje me legjitimitetin aktiv është deklaruar se paditësit nuk kanë prezantuar dëshmi se 

janë të vetmit trashëgimtar ligjor të paraardhësit të tyre. 

Në lidhje me legjitimitetin pasivë, kanë deklaruar se me paditësit e paditura nuk ka raport 

juridiko civil dhe nuk  mundë të jetë palë në procedurë. 

Më dt. 25.01.2016, nga i autorizuari i paditësve, avokati HasanPërvetica është dorëzuar 

parashtresa e përgjigjes në mbrojtje të padisë,me të cilën ka kundërshtuar pretendimin e të 

paditurës sa i përket legjitimitetit aktiv dhe ky fakt ka theksuar se vërtetohet përmes 

aktvendimit të Gjykatës Komunale në Podujevë,  T. nr. 2/2002, dt. 15.01.2020. 

Me këtë parashtresë si provë kanë dorëzuar,  aktvendimin T. nr. 2/2002, të Gjykatës 

Komunale në Podujevë. 

Më dt. 16 shkurt 2016, nga AKP-ja  është ushtruar kundërpërgjigje me të cilën parashtresë ka 

mbetur pranë pretendimeve si në përgjigje në mbrojtje . 

Më dt. 06 tetor 2017, është ushtruar propozimi i të autorizuarit të paditësve av H P , ku është 

bërë propozimi për caktimin e masës së sigurimit . 

Më dt. 13 tetor 2017, nga AKP-ja është ushtruar përgjigja në propozimin për caktimin e 

masës së sigurimit, me të cilën është kërkuar të refuzohet  propozimi për masë të sigurimit . 

DHPGJS, më dt. 08 tetor 2020, ka lëshuar një Urdhër për NSH IMN ,, K ’’ dhe   AKP-në,  

për tu deklaruar për statusin e pronave për të cilat është ushtruar propozimi për masë, pasi 

nuk ishte vendosur në lidhje me masën e sigurimit .  

Më dt. 15 tetor 2020, Gjykata ka pranuar një përgjigje nga AKP-ja me të cilën është deklaruar 

se prona, është shitur te blerësi B Bdhe si dëshmi ka dorëzuar kontratën për shitje,  më dt. 26  

korrik 2019. Po ashtu me këtë parashtresë, Gjykata është njoftuar se ngastrat lëndore, nuk 

kanë qenë të regjistruara  në emër të NSHIMN ,, K ’’, por në emër të NSH ,,1 Q ’’ 

Më dt. 22 tetor 2020 , DHPGJS, ka lëshuar Urdhër për të autorizuarin e paditësve/ 

propozuesve av H P për tu deklaruar në lidhje propozimin për masë të sigurisë. 

Më dt. 05 nëntor 2020 , është pranuar parashtresa e të autorizuarit të propozuesve , av R P , 

ku me këtë parashtresë, si kundërshtar të sigurimit ka caktuar B L B nga Podujeva, ndërsa 

sipas propozimit si kundërshtar i sigurimit, nuk është më  e paditura NSHIMN  ,,  K ’’ , dhe 

për këtë arsye në lidhje me propozimin për masë të sigurimit si palë kundërshtare, nuk është 

përfshirë IMN  ,, Kosova ’’ . 

Më dt. 21.12.2020, Dhoma e Posaçme e Gjykatës Supreme të Kosovës, ka lëshuar Urdhëresë, 

për kundërshtarin e sigurimit Besnik Beselica nga Podujeva për tu deklaruar në lidhje me 
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propozimin e propozuesve për caktimin e masës së sigurimit, të cilën e ka pranuar më dt. 

28.12.2020. 

Më dt. 31.12.2020,  Kundërshtari i sigurimit, ka dorëzuar parashtresën e përgjigjes në 

propozim për caktimin e masës së sigurimit në lidhje me ngastrat kontestuese, nr. 269, 270, 

dhe 271  në Zonën Kadastrale, Llapashticë e Poshtme, duke theksuar se këto ngastra i ka 

blerë përmes procedurës së privatizimit dhe nga kjo bazë juridike është lidhur kontrata e 

blerjesdhe kundërshtari i sigurimit është i regjistruar si qirimbajtës për 99 vjet .  

Kësaj parashtrese ja ka bashkangjitur si prova : 

- Certifikatën për njësinë kadastrale, në origjinal të lëshuar nga Komuna e 

Podujevës , nr. 08- 942- 06- 79449, dt. 30.12.2020,  

- Kontratën e shitblerjes dhe bartjes së pronës , dt. 26 korrik 2019,  

- Aktvendimin e Agjencisë Kadastrale të Kosovës me nr. 08- 580-02- 25751/20,  

- Të dhënat për asetin , shitja me likuidim nr. 46, Njësia nr. 83,NSH ,, 1 Q’’  Tokë 

Bujqësore ’’, Ll P .  

 

Arsyetimi Ligjor  

 

Propozimi për caktimin e masës së sigurimit,nuk është i bazuar . 

 

Dhoma e Posaçme e Gjykatës Supreme të Kosovës, bazuar në provat materiale si : 

Certifikatën e Pronës,  Aktvendimin e Agjencisë Kadastrale të Kosovës dhe në Kontratën për 

shitjen dhe bartjen e pronës , ka identifikuar, ngastrat  lëndore, si ngastra nr.  P- 7171207- 

00269-0, vendi i quajtur ,, A ’’ me sipërfaqe 14574m2, Zona Kadastrale në Ll P ,  ngastrën 

nr. P- 7171207-  00270-0, në vendin e quajtur ,, Arat te tabet ’’, me sipërfaqe 799m2,  Zona 

KleLl e Poshtme , dhe ngastrën nr. P- 7171207-  00271-0, me sipërfaqe 1797, në vendin e 

quajtur ,, A ’’, Zona Kadastrale Ll.  

 

Këto ngastra  edhe pse janë eksproprijuar për interes të NSHIMN ,, Kosova ’’  në kohen e 

privatizimit  kanë qenë pronë shoqërore e NSH  ,, 19 Qershori ’’ në Podujevë , por që me 

privatizim – kontratë për bartje,   nr. 6883 e datës 22.07.2019, e lëshuar nga Agjencia 

Kosovare e Privatizimit, kundërshtari i sigurimit B B bëhet qiramarrës për 99 vite.  

 

Dhoma e Posaçme, përkundër faktit se të autorizuarit të paditësve ua ka dërguar edhe 

parashtresën e përfaqësuesit të AKP-së, dt. 15.10.2020, sipas të cilës, Dhoma por edhe të 

autorizuarit e paditësve u njoftuar në lidhje me statusin e ngastrave lëndore , të cilat kanë 

qenë në emër të NSHIMN ,, K ’’,  ndërsanuk dihet se si ka kaluar  në emër të NSH ,, 1 Q ’’,  

por me procesin e privatizimit të njëjtat janë bartur në emër të B B. Edhe pse paditësit u 

informuan në lidhje me transferimin e pronës të njëjtit por edhe të autorizuarit e tyre nuk kanë 

marrë asnjë veprim për përmisim të padisë në pikëpamje subjektive, përveç veprimit me 

parashtresë nga avokati R P i cili si të padituri/ Kundërshtar të sigurimit ka caktuar B B . 

 

Dhoma e Posaçme, pas shqyrtimit të parashtresës së propozimit të autorizuarit të 

propozuesve, avokatit Remzi Potoku dt. 05.11.2020, për caktimin e masës së sigurimit, të 

ndalimit të tjetërsimit ngarkimit  me hipotekë për ngastrat P-71712027-00269,    P-71712027-

00270, P-71712027-0027  të gjitha në Zonën Kadastrale në Llapashticë të Poshtme, ndaj   

Kundërshtarit të sigurimit Besnik Beselica, bazuar në provat të cilat i kanë dorëzuar 

paditësit,AKP-ja dhe Kundërshtari i sigurimit, vlerëson se propozimi nuk është i bazuar . 
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Gjykata vlerëson se në rastin konkret, ngastrat kontestuese janë privatizuar në një procedurë 

të rregullt të procesit të shitjes së aseteve të Ndërmarrjes në likuidim ,, 1 Q’’ në Podujevë dhe 

se tani Kundërshtari i sigurimit është blerëse me mirëbesim, ai e ka regjistruar të drejtën e tij 

të qiramarrjes  për 99 vite  në ngastrat P-71712027-00269,    P-71712027-00270, P-

71712027-00271  të gjitha në Zonën Kadastrale në Ll P,  në regjistrin e paluajtshmerive të 

Komunës së Podujevës, kështu që propozimi për caktimin e masës së sigurimit nuk është i 

bazuar për faktin se nuk janë plotësuar kushtet ligjore që janë paraparë,  me nenin 61 të 

Ligjit,  nr. 06/L- 086 . 

 

Për caktimin e masës së sigurimit është e nevojshme të plotësohen dy kushte dhe atë : 

a) Propozuesi duhet të bëjë të besueshme ekzistimin e kërkesës apo të drejtës 

subjektive dhe se do të ketë dëme të menjëhershme dhe të pariparueshme , dhe  

b) Dëmi do të konsiderohet i pa riparueshëm vetëm nëse nuk mund të zhdëmtohet  në 

mënyrë të arsyeshme me anë të kompensimit financiar.  

 

Sipas provës së Aktvendimit të Kuvendit të Komunës në Podujevë, dt. 13.05.1982, të ndjerit 

Halil I P ju janë eksproprijuar ngastrat lëndore në favor dhe interes të NSH I e M  ,, K ’’ në 

Prishtinë . Kundër këtij aktvendimi i ndjeri kishte pasur të drejtë të ankimit, pranë Drejtorisë 

Krahinore Për Punë Pasurore- Juridike në Prishtinë. 

 

Më dt. 15.01.2002  Gjykata Komunale në Podujevë , sipas aktvendimi T. nr. 2/2002 , ka bërë 

shqyrtimi i trashëgimisë për të ndjerin H I P, dhe si trashëgimtar janë shpallur S, N, G  dhe 

BP secili nga ¼ pjesë e pasurisë trashëgimore .  

 

 

Në rastin konkret sipas parimit të barrës së provës, që ju bie paditësve/ propozuesve  deri në 

këtë fazë të procedurës  nuk  e kanë bërë të besueshme ekzistimin e kërkesës për kthimin e 

pronës ( ngastrave lëndore ), që është si njëri nga kriteret për caktimin e masës së sigurimit të 

kërkesës . 

 

Po ashtu Gjykata vlerëson se edhe Dëmi, në të cilën mund të pretendohet se është i 

pariparueshëm si kusht  i dytë nuk është plotësuar për faktin se në rastin konkret sipas nenit 

10, paragrafi 2, i Ligjit nr. 06/ L-086, në rast se paditësi do të kenë sukses në padinë e tyre , 

atëherë Dhoma e Posaçme do të zbatojë parimin e kompensimit në vend të kthimit fizik të 

pronës , pasi kjo pronë është tjetërsuar me kontratë te qiramarrësi – Kundërshtari i Sigurimit 

për 99 vite , sipas kontratës   nr. 6883, dt.   22.07.2019 dhe Kundërshtari si sigurimit e ka 

regjistruar të drejtën e vetë  në regjistrin e drejtave të pronës . 

 

Meqenëse nuk janë plotësuar kushtet për caktimin e masës së sigurimit , nga arsyet e dhëna 

më lartë , Dhoma e Posaçme e refuzoi propozimin e propozuesve . 

 

Këshillë Juridike: 

 

Kundër këtij aktvendimi  mund të parashtrohet ankesë me shkrim në Kolegjin e Apelit të 

Dhomës së Posaçme brenda 15 ditësh nga pranimi i këtij aktgjykimi. Ankesa duhet të 

dorëzohet në bazë të nenit 9 paragrafi 6 të Ligjit për Dhomën e Posaçme. 
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Hasim  Sogojeva ,     Gjyqtar Kryesues    

Sylejman Shumolli,      Gjyqtarë 

Teuta Ibrahimi ,            Gjyqtare 

 


