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                                   REPUBLIKA E KOSOVËS / REPUBLIKA KOSOVA 

 

C-III-20-0172                                                                                                                                                                                                                                                  
                                                 Paditësi 

Z R Komuna e Lipjanit  

       Përfaqësuar nga Av. Jovana Filipović, Gračanice rr.Cara Lazara pn   

 

Kundër 
                                                                                                                    Te  paditura 

 

1.Agjencia Kosovare e Privatizimit (AKP), rr. “Agim Ramadani” nr. 23 Prishtinë 

2. Kooperativa Bujqësore –Lipjan  

 

                                     

Për: Palët 

 

 

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

të Privatizimit (AKP), Kolegji i përbërë nga Diellza Hoxha  gjyqtare kryesuese, Gazmend Sylaj  

dhe Hajrie Shalal , gjyqtarë, pas seancës vendimmarrëse të mbajtur me datë 15 nëntor 2021, lëshon 

këtë: 
 

 

A K T V E N D I M  

 

1. Aprovohet si e bazuar kërkesa e paditësit për lëshimin e Masës se Sigurimit. 

  

 

2. Obligohet e paditura që mos të ndërmerr asnjë veprim lidhur me ngastrën 

kadastrale nr.1226/1  në vendin e quajtur “P”, me kulture are  e kl.4, në sipërfaqe 

prej 0.92,17 ha, ZK Livagje duke përfshirë privatizimin apo  tjetërsimin dhe 

ngarkimin me barrë reale apo hipotekë gjer në vendimin përfundimtar të DHPGJS 

përfshirë edhe vendimin e Kolegjit të Apelit në rast të ndonjë ankese. 

 

3. Nuk  caktohen shpenzimet gjyqësore . 
 

 

 
Rrethanat faktike dhe procedurale 
 
Me 14.12.2020, paditësi parashtroi padi në DHPGJS, kundër të paditurës  Kooperativa Bujqësore 

Lipjan dhe Agjencisë Kosovare të Privatizimit. Paditësi ka kërkuar që të vërtetohet se është pronarë 

i paluajtshmerisë PK.nr.1226/1 vendin e quajtur “P ”, me kulture are   e kl. 4, në sipërfaqe prej 

0.92,17 ha, ZK L  (prona kontestuese).  

http://sq.wikipedia.org/wiki/Skeda:Coat_of_arms_of_Kosovo.svg
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Paditësit me padi ka kërkuar edhe caktimin e masës së sigurisë. Paditësi pohon  se nga shkaku i 

rrezikut permanent se kjo paluajtshmëri kontestuese do të tjetërsohej tani në valën e shitjes dhe të 

ndërmarrët ndonjë veprim tjetër, propozojë që të caktohet masa e përkohshme e sigurisë dhe ti 

ndalohet të paditurave shitja e kësaj paluajtshmërie që është objekt i këtij kontesti. 

Paditësi thekson se me aktgjykimin Cnr.288/94 të datës 20.02.1995 i lëshuar nga Gjykata 

Komunale në Lipjan është anuluar kontrata e shiteblerjes e lidhur në mes të K b dhe parardhëses 

së tij R R  dhe që nga ajo kohë e ka  në posedim të qetë dhe të pa penguar nga askush . Prona 

kontestuese në operatin kadatral ende evidentohet në emër të paditurës K B –Lipjan  . 

 

Padisë si dëshmi ka  bashkangjitur: 

 

-    Kopjen e Akgjykimit P.br.288/94 të datës 20.02.1995 të lëshuar nga Gjykata Komunale në 

Lipjan. .     

    

Me 30.03.2021, e paditura AKP parashtroi përgjigje në kërkesën për masë të sigurimit, në të cilën 

pohoi se i kundërshton të gjitha pretendimet e paditësit të paraqitura në padinë e tij, duke i 

konsideruar si të pa bazuara në ligj. E paditura pohoi se paditësi nuk ka legjitimitet real aktiv për 

me qenë palë ndërgjyqëse në këtë çështje juridike, pasi që nuk kanë paraqitur asnjë dëshmi te 

ndonjë vendimi gjyqësor, me të cilën paditësi është shpallur trashëgimtarë i paraardhësve  të tij 

juridik. Po ashtu e paditura pohoi se konsideron se paditësi në asnjë rrethanë nuk ka paraqitur 

argumente ligjore se për cilat arsye gjykata  duhet caktuar mase të sigurimit  në kërkesën e tij. 

AKP-ja e kundërshton kërkesën e paditësit për lëshimin e masës së sigurimit në tërësi si të pa 

abazuar në ligj me arsyetimin se nuk jane plotësuar kushtet e parapara me nenin 61 te Ligjit me 

nr.06/L-086 per DHPGJS. Andaj AKP propozon që kërkesa për Masën e Sigurimit të refuzohet si 

e pabazuar në ligj  

 

Arsyetimi Ligjor  

 

 

Kërkesa për masë të sigurimit është e bazuar. 

 

Sipas nenit 61.1 të Ligjit te DHPGJS mund të nxjerr një Mase te Sigurimit me kusht që parashtruesi 

jep prova të besueshme se do të ketë dëme të menjëhershme dhe të pariparueshme për palën nëse 

nuk miratohet një MS. Dëmi konsiderohet si i 'pariparueshëm' vetëm nëse nuk mund të zhdëmtohet 

në mënyrë të arsyeshme me anë të një kompensimi financiar. Parakushti mbi kërkesën 

konsiderohet si i bazuar. 

 

Provat e besueshme 

 

Për të përcaktuar kushtet paraprake rreth miratimit të masës së përkohshme, iu është referuar 

Vendimit të Kolegjit të Apelit të DHPGJS ASC-10-0081, të datës 1 dhjetor 2010. Kolegji i Apelit 

konsideron se në mënyrë që të ‘miratohet masa e përkohshme mjafton nëse Paditësi vetëm 

dëshmon në kuptim të probatio semiplena një mundësi të lartë se padia e tij është e bazuar, 

përkatësisht, se e drejta e pretenduar ekziston. Për ta vërtetuar këtë gjendje të mundësisë së lartë 

mjafton për shembull referimi tek dokumentet, e paraqitura në këtë fazë të procedurës, nga të cilat 

mund të ngritet e drejta e pretenduar’. 

 

Pa paragjykim të vendosjes së plotë lidhur mbi padinë, bazuar në dokumentet e paraqitura, 

probatio semiplena kërkesa konsiderohet e bazuar, (Aktgjykimin P.br.288/94 te dates 20.02.1995). 

Me privatizimin eventual, para vendimit përfundimtar nga gjykata, do ti shkaktohej dëm i 

pariparueshëm paditësve . Për më tepër, varësisht prej vendosjes në padinë kryesore, një humbje 
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të pariparueshme të së drejtave pronësore të paditësit do të shkaktohej sipas nenit 1, paragrafi 1, 

protokolli 1 i Konventës Evropiane për të Drejtat e Njeriut; të drejta të cilat nuk mund të 

zhdëmtohen në mënyrë të arsyeshme me anë të një kompensimi financiar. 

Gjykata konstaton se parakushti mbi provat e besueshme është plotësuar. 

 

Dëmi i menjëhershëm 

 

Pasi që në çdo kohë, AKP mund të inicioj aktivitetet e privatizimit, Gjykata konsideron se kjo 

kërkesë i plotëson kriteret e nenit 61.1 të Ligjit në vështrim të shkaktimit dëmeve të menjëhershme. 

 

Bazuar në këto argumente kërkesa mbi MS është e bazuar dhe e paditura urdhërohet që mos të 

ndërmarrin asnjë veprim duke përfshirë tjetërsimin dhe ngarkimin me barrë reale apo hipotekë lidhur 

me pronën kontestuese, gjer në vendimin përfundimtar të DHPGJS përfshirë edhe vendimin e Kolegjit 

të Apelit në rast të ndonjë ankese 

 

Shpenzimet Gjyqësore 

Paditësi ka paguar taksën gjyqësore për kërkesën për masë të sigurimit në shumë prej 100.00 € dhe 

nuk ngarkohet me taksa shtesë.  

Këshillë Juridike: 

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

së Posaçme brenda 15 ditëve nga pranimi i këtij aktvendimi. Ankesa duhet të dorëzohet në bazë të 

nenit 9.6 të Ligjit për Dhomën e Posaçme. 

 

 

Diellza Hoxha, Gjyqtare kryesuese                ___________________ 

  

 

Gazmend Sylaj, Gjyqtar                                                                     ____________________ 

 

 

Hajrie Shala,     Gjyqtare                                                                    ____________________ 

 

 

 

 


