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C-III-20-0079 
  

          Paditësit 

1. R A P, Rr.  Podujevë 

2. I. M P Podujevë 

3. Xh Xh A Podujevë 

4. I. I P, Rr, Podujevë 

5. M S P,  Podujevë 

6. A T P, Podujevë 

7. G H P, Podujevë 

8. S H P Podujevë 

9. I E P Podujevë 

10. Rr M Sh Podujevë,  

11. M M Sh Podujevë, 

 paditësit 2, 4, 5 dhe 7, të përfaqësuar nga avokat R P, nga Podujeva, 
 

Vs. 

Të paditurit  

1.Agjensioni Kosovar i Privatizimit (AKP), Rr. “Agim Rramadani “ nr. 23, Prishtinë 

2. B (L) B, nga Podujeva.  

 

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

Kosovare të Privatizimit (DHPGJS), Kolegji i përbërë nga Gazmend Sylaj gjyqtar 

kryesues, Diellza Hoxha dhe Sylejman Shumolli gjyqtar, pas seancës vendimmarrëse të 

mbajtur më 1 shtator 2020, merr këtë: 

 

AKTVENDIM  

 

1. Refuzohet kërkesa e paditësve për lëshimin e masës së sigurisë. 

 

2. Nuk caktohen shpenzime gjyqësore.  

 

 

Rrethanat faktike dhe procedurale 

 

 

REPUBLIKA E KOSOVËS 

REPUBLIKA KOSOVA – REPUBLIC OF KOSOVO 

GJYKATA SUPREME E KOSOVËS 

VRHOVNI SUD KOSOVA – SUPREME COURT OF KOSOVO 
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Me 8 korrik 2020, fillimisht avokati H P, parashtroj një padi në emër të paditësve, mbi 

anulimin e kontratës së shitblerjes së paluajtshmërisë, e lidhur në mes të AKP dhe 

paditurit, B (L) B, lidhur me ngastrat kadastrale nr. 6882, 6883 dhe 6884 (në tekstin e 

mëtutjeshëm: prona kontestuese), kontratë kjo e datës 26 korrik 2019. 

 

Mëtutje me padi u kërkua që paditësve të ju njihet e drejta e pronësisë së pronës 

kontestuese.  

 

Me padi gjithashtu u propozua lëshimi i masës së sigurisë ( në tekstin e mëposhtëm: MS) 

me anë të së cilës u kërkua që të paditurve të ju ndalohet çfarëdo ndryshimesh në 

regjistrin kadastral të pronës kontestuese. 

 

Paditësit pohojnë se me Aktvendimin e Kuvendit Komunal të Podujevës nr. 556/82 të 

datës 13 maj 1982 ( në tesktin e mëtutjeshëm: Aktvendimi), prona kontestuese është 

eskproprijuar, nga paditësit respektivisht parardhësit e tyre e për interes të NSH 

Industrisë së materialit ndërtimor “K”. Sipas paditësve sipërfaqja e pronës së eksprorijuar 

është sipërfaqja e tërësishme prej 10.05.03 ha. 

 

Paditësit përfundimisht pohuan se prona e eskproprijuar nuk është kompenzuar si dhe e 

njëjta nuk është shfrytëzuar e as poseduar nga ana e NSH, për interes të së cilës edhe 

është eksproprijuar. 

  

Padisë i janë bashkangjitur: 

- Kopja e Aktvendimit ( në dy gjuhët- Shqip dhe Serbisht). 

- Kopja e kërkesës drejtuar AKP, me anë të së cilës është kërkuar kontrata mbi shitjen e 

pronës kontestuese. 

- Kopja e kërkesës drejtuar AKP, e parashtruar me 31 korrik 2018 , mbi pezullimin e 

procedurës së shitjes së aseteve. 

- Kopjet e deklaratave të dhëna nga Sh R dhe S L. 

- Kopja e padisë dhe propozimit mbi lëshimin mbi MS lidhur me lëndën C-III-19-0055, 

nga të njëjtit paditës e kundër të paditurës NSH “1 Q” e përfaqësuar nga AKP, me të anë 

të së cilës kërkuan komenpzimin e tokës së eksproprijuar. 

 

Me 16 korrik 2020, gjykata lëshoj një urdhër për paditësit respektivisht përfaqësuesin e 

paditësve, avokat H P, nga të cilët ju kërkua që të parashtrohet autorizimi për përfaqësim, 

për avokatin.  

 

Me anë të një njoftimi të parashtruar pranë DHPGJS me 28 korrik 2020, avokati H P 

njoftoj gjykatën se në procedurën e mëtutjeshme nuk do ti përfaqësoj paditësit,, si dhe 

pohoj  se disa nga paditësit do të përfaqësojnë veten e tyre kurse një pjesë e tyre do të 

përfaqësohen nga avokati R P.  

 

Parashtresës së lartcekur i janë bashkangjitur kopjet e autorizimeve, për avokatin Remzi 

Potoku, të dhëna nga ana e paditësit 2, 4, 5 dhe 7 si dhe nga Fehmi Kastrati dhe Kujtim 

Murati të cilët nuk janë palë ndërgjygjëse në këtë çështje. 

 

Me anë të urdhërit, të gjykatës, padia së bashku me MS ju dorëzua të paditurve.  
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AKP me 5 gusht 2020, parashtroj përgjigjen e saj ndaj kërkesës për MS si dhe përgjigjen 

në padi.  

  

AKP pohon se kërkesa për MS nuk i plotëson kriteret ligjore, të parapara sipas nenit 61 të 

Ligjit nr. 06/L-086 për DHPGJS (tani e tutje: Ligjit për DHPGJS).  AKP kontestoj 

legjitimitetin aktiv të paditësve. AKP mëtutje pohoj se prona kontestuese është 

privatizuar nga ana e të paditurit të dytë. AKP gjithashtu pohoj se lidhur me të njëjtat 

ngastra kadastrale paditësit kishin parashtruar padi me MS ( C-III-19-0055) dhe MS ishte 

refuzuar nga DHPGJS dhe i njëjti vendim ishte vërtetuar nga ana e Kolegjit të Apelit të 

DHPGJS. Andaj, AKP  propozon që MS  të refuzohet si e pabazuar. 

 

AKP përgjigjes i ka bashkangjitur: 

- Kopje të kontratave mbi shitjen dhe bartjen e pronës, nr. 6882, 6883 dhe 6884 të 

datës 26 korrik 2018, lidhur në mes të AKP dhe personit fizik Besnik Beselica, 

nga të cilat shihen se ngastrat e listuara janë privatizuar – shitur.  

- Kopjen e Aktvendimit të Kuvendit Komunal të Podujevës nr. 556/82 të datës 13 

maj 1982. 

- Kopjen e Vendimeve të DHPGJS, C-III-19-0055 dhe AC-I-20-0185, së bashku 

me kopjet e shkresave të lëndës. 

 

I padituri i dytë, Besnik Beselica, me 21 gusht 2020, parashtroj përgjigjen. 

 

Me përgjigjen e tij, i padituri i dytë, njoftoj gjykatën se prona kontestuese është 

privatizuar nga ana e tij dhe se kjo pronë tani evidentohet në emër të tij. 

 

Përgjigjes i ka bashkangjitur kopjen e kontratës si dhe certifikatën mbi të drejtat 

pronësore të datës 8 korrik 2020. 

 

Arsyetimi ligjor: 

 

Në pajtim të nenit 61.1 të Ligjit për DHPGJS mund të nxjerrë MS me kusht që 

parashtruesi të jep prova të besueshme se do të ketë dëme të menjëhershme dhe të 

pariparueshme për palën nëse nuk miratohet një MS. Sipas nenit 61.1, dëmi konsiderohet 

si i ‘pariparueshëm’ vetëm nëse nuk mund të zhdëmtohet në mënyrë të arsyeshme me anë 

të një kompensimi financiar.  

 

Pala duhet të ofrojë prova të besueshme se do të rezultojë me dëmtim të menjëhershëm 

dhe të pariparueshëm financiarisht nëse nuk miratohet kërkesa. Këto kritere janë 

përcaktuar në atë mënyrë që nëse ndonjëra nga të mësipërmet mungon, kërkesa do të 

refuzohet. Barra e provave bie mbi paditësit. 

 

Për më tepër paditësit, nuk e kontestuan faktin e të drejtës pronësore ndaj ngastrave 

kadastrale të cilat ishin objekt i eksproprijimit. Në mbështetje të këtij fakti nga 

Aktvendimi i parashtruar me padi shihet prona kontestuese tani më është shpronësuar nga 

paditësit respektivisht paraardhësit e tyre, që nga vitit 1982. Gjithashtu tani më fakt që 

nuk kontestohet nga palët ndërgjyqëse është se prona kontestuese është privatizuar dhe 

gjendet në pronësi dhe posedim të paditurit të dytë. 
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Andaj, pa paragjykim të vendosjes së plotë lidhur mbi padinë, gjykata konstaton se në 

këtë rast, paditësit nuk kanë ofruar dëshmi të besueshme, që do të arsyetonin lëshimin e 

MS. Paditësit nuk kanë parashtruar asnjë dëshmi mbi ekzistimin e rezikut të dëmit dhe për 

më tepër të parashtrojë asnjë dëshmi e që do të argumentonte që dëmi i menjëhershëm dhe 

i pariparueshëm do të shkaktohej në qoftë se MS nuk do të lëshohej.      

 

Gjykata mori në konsideratë edhe vendimin e kësaj gjykate C-III-19-0055, dhe konstatoj 

se lidhur me këtë lëndë ishte një kërkesë kompensimi të pronës kontestuese dhe gjithashtu 

palë të paditura nuk janë të njëjta e që eventualisht në të kundërtën padia sipas kësaj lënde 

do të hudhej poshtë.   

 

Kërkesa për lëshimin e MS nuk i plotëson kriteret ligjore ashtu siç parashihen sipas nenit 

61.1 të Ligjit për DHPGJS.  

 

Nga të gjitha arsyet u vendos si në dispozitiv.  

 

Shpenzimet  

 

Paditësit kanë paguar taksat gjyqësore. 

 

Këshilla ligjore 

 

Në bazë të nenit 9.6 të Ligjit për DHPGJS, apeli kundër këtij aktvendimi parashtrohet me 

shkrim për Kolegjin e Apelit të DHPGJS në afat prej pesëmbëdhjetë (15) ditëve nga dita e 

marrjes së këtij aktvendimi.   

 

 

Gazmend Sylaj, Gjyqtar kryesues                                          _________________ 

 

Diellza Hoxha, Gjyqtare                                                         __________________ 

  

Sylejman Shumolli, Gjyqtar                                                   ___________________  


