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                                                                                                            C-III-21-0180 
  

Paditësit 

1. J Zh, nga Sh 

2. D A Komuna e G 

3. Z A, Komuna e G 

4. M A, Komuna e G 

5. Sh Sh Komuna e L, që të gjithë të përfaqësuar nga av, S K, nga L 

 

kundër 

E paditura  

K “K”, nga Lipjani, të cilën e përfaqëson Agjencia Kosovare e Privatizimit – AKP, Rr. 

“Agim Rramadani” nr. 23, Prishtinë 

 

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 28 

korrik 2021, merr këtë:  

 

AKTVENDIM  
 

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

2. Nuk caktohen shpenzime gjyqësore 
 

Rrethanat faktike dhe procedurale 
 

Me 21 qershor 2021, pranë DHPGJS, paditësit parashtruan një padi me propozim mbi lëshimin 

e masës së sigurisë (në tekstin e mëtutjeshëm: MS). 

 

Paditësi kërkuan, që paraardhësit të tyre D Zh- A (paraardhës i paditësve 1 gjer 3 respektivsht 

vjehrri i paditëses 4) ti njihet e drejta e fituar në bazë të kontratës mbi ndërrimin e 

paluajtshmërisë, e lidhur me të paditurën, K “K”, kontratë kjo e vërtetuar pranë Gjykatës 

Komunale në Lipjan, Vr.02/84 datë 9 maj 1984 (në tekstin e mëutjeshëm KONTRATA MBI 

NDËRRIMIN) dhe atë: 

 

a. pjesën e ngastrës kadstrale nr. 1486, në sipërfaqe prej 72 metra katrorë, në vendin e 

quajtur “B”; 

b. pjesën e ngastrës kadastrale nr. 1484, në sipërfaqe prej 4664 metra katrorë, në vendin e 

quajtur “B”; dhe 

c. pjesën e ngastrës kadstrale nr. 1483, në sipërfaqe prej 1209 metra katrorë, në vendin e 

quajtur “B”, të gjitha këto ngastra që gjinden në zonën kadastrale D (në tekstin e 

mëtutjeshën (PRONA KONTESTUESE).  

 

 

REPUBLIKA E KOSOVËS/REPUBLIKA KOSOVA 
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Me padi, tutje u kërkua që të vëretohet se, parardhësi i paditësve 1 gjer 4, D Zh- A ka lidhur 

kontratë mbi shitblerjen e paluajtshmërisë –pronës kontestuese, me paditësin 5, Shemsi 

Shabani, me 9 shtator 1996.  

 

Paditësit përfundimisht kërkuan që e paditura AKP, të ja njeh të drejtën e pronësisë së pronës 

kontestuese paditësit 5, Sh Sh. 

 

Me padi paditësit kërkuan lëshimin e MS dhe kërkuan që të paditurës -AKP ti ndalohet cili do 

veprim në kuptim të tjetërsimit të pronës kontestuese gjer në vendimin përfudnimtar, lidhur me 

këtë çështje. 

 

Paditësit pohojnë, se me KONTRATËN MBI NDËRRIMIN, parardhësi i paditësve 1 gjer 4, 

ka fituar të drejtën e pronësisë së ngastrës kadastrale nr. 1483, në sipërfaqe prej 00.59.27 ha, 

në vendin e quajtur “B” gjersa në emër të ndërrimit ka dhënë ngastrat kadastrale nr. 1575, nr. 

1576 dhe 1574 në vendin e quajtur “Sh”, në sipërfaqe të tërësishme prej 00.59.27 ha. 

 

Paditësit tutje pohojnë se ngastrat kadastrale, sipas KONTRATËS MBI NDËRRIMIN, të cilat 

i janë dhënë të paditurës, janë regjistruar pranë regjistrave kadastral në emër të saj gjersa 

ngastra kadastrale 1483, asnjëherë nuk është regjistruar në emër të parardhësit të paditësve. 

 

Përfundimisht, pohojnë se parardhësi i paditësve, me paditësin 5, kanë lidhur kontratë mbi 

shitblerjen e paluajtshmërisë ashtu që ngastrën kadastrale 1483 ja ka shitur paditësit 5. 

 

Padisë i janë bashkangjitur:  

- Kopja e librit së gjendjes civile, mbi certifikatën e lindjes  dhe certifikatën e vdekjes 

për A Zh, 

- Kopjet e ceritifikatës së vdekjes për L Zh dhe Zh Zh, 

- Kopja e certifikatës së lindjes për paditësen 1, J Zh, 

- Kopje e Aktvendimit mbi trashëgiminë, T.nr.183/2007 datë 3 tetor 2007, lëshuar nga 

Gjykata Komunale në L. Sipas këtij aktvendimi trashëgimtar të ndjerit V A janë 

shpallur M A, Z A dhe D A,  

- Kopja e KONTRATËS MBI NDËRRIMIN, 

- Kopja e shkresës, lëshuar nga Komuna e G – Drejtoria për planifikim, urbanizëm, 

kadastër dhe mbrojtjes së ambientit, datë 21 tetor 2013, 

- Kopja e Ekspertizës Gjeodezike, datë 16 qershor 2021, lëshuar nga D T - G. Sipas 

ekspertizës thuhet se: ngastra kadastrale 1483-0, evidentohet në emër të personit fizik 

Sh G; lidhur me ngastrën kadastrale 1484 është e ndarë në dy pjesë dhe atë si ngastër 

kadastrale 1484/1 e cila evidentohet në emër të paditurës, K B e Kosovës dhe 1484/2 e 

evidentuar në të personit fizik Q S (Z) dhe ngastra kadastrale nr. 1486-0, evidentohet 

në emër të personave fizik M J, Lj J dhe Z J. Tutje kjo ekpertizë, përmban përkufizimin 

e ngastrave të lartëpërmendura, masat dhe kufijtë (në tesktin e mëtutjeshëm 

EKSPERTIZA), 

- Kopjet e ortofotove të pronës kontestuese, 

- Kopje e Kontratës mbi shitblerjen e tokës (e shkruar me dorë të lirë) e lidhur me 9 

shtator 1996, në mes të Zh A, si shitës dhe Sh Sh, si blerës. Sipas kontratës shihet se 

blerësi, paditësi Sh Sh ka blerë një ngastër kadastrale, pa numër, në sipërfaqe prej 

00.59.27 ha. 

 

Duke vepruar sipas urdhrit të gjykatës, AKP me 9 korrik 2021 parashtroj përgjigjen ndaj MS. 

 

AKP pohon se kërkesa për MS nuk i plotëson kriteret ligjore, të parapara sipas nenit 61.1 të 

Ligjit nr. 06/L-086 për DHPGJS (tani e tutje: Ligjit për DHPGJS).  AKP tutje pohon se lidhur 
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me ngastrën kadastrale nr. 1483 i mungon legjitimiteti pasiv, pasi që kjo ngastër nuk 

evidentohet në emër të paditurës.  AKP pohon se me Vendimin e Qeverisë, datës 10 mars 2020, 

është pezulluar shitja – privatizimi i asteve të NSH. Nga gjitha arsyet AKP propozon që MS të 

hedhet si e papranueshme ose refuzohet si e pabazuar. 

 

AKP parashtroj përgjigjen në padi.  

 

Arsyetimi ligjor: 
 

Në pajtim të nenit 61.1 të Ligjit për DHPGJS gjykata 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. 

 

Mungesa e legjitimietetit pasiv të paditurës lidhur me ngastrat kadastrale- 1483 dhe 1486 

 

Nga EKSPERTIZA, e parashtruar nga paditësit, shihet se ngastrat kadastrale 1483 dhe 1486 

evidentohen në emër të personave fizik, Sh G respektivisht M J, Lj J dhe Z J, të cilët nuk janë 

palë të paditura në rastin konkret ( neni 61 lidhur me nenin 35 të Ligjit për DHPGJS). 

 

Të paditurës, Kooperativa Bujqësore “K” i mungon legjitimiteti real – legjitimiteti pasiv që të 

jetë palë e paditur lidhur me ngastrat kadastrale të cekura si më lartë andaj edhe AKP si 

administruese e të paditurës nuk është administruese e këtyre  aseteve - ngastrave.  

 

Për më tepër në rastin konkret sipas KONTRATËS MBI NDËRRIMIN, shihet se objekt 

kontrate ishin ngastrat kadastrale nr. 1483 e cila evidentohet në emër të personit fizik, dhe 

ngastrat kadastrale nr. 1575, nr. 1576 dhe 1574 në vendin e quajtur “Sh” dhe se paditësit edhe 

përkundër pohimeve nuk kanë dëshmuar se ngastra kadastrale 1483 përmban pjesë të ngastrave 

kadastrale nr. 1484 dhe 1486. Në anën tjetër EKSPERTIZA nuk tregon se ndonjëherë ngastrat 

kadastrale kanë pësuar ndryshime si në numra apo sipërfaqe.  

 

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 

parashtrojnë 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.      

 

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. 
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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 

pranimit të këtij aktvendimi.   

 

Gazmend Sylaj, Gjyqtar kryesues                                          _________________ 

 

Diellza Hoxha, Gjyqtare                                                                  Diellza Hoxha, Gjyqtare                                                         __________________ 

  

Sylejman Shumolli, Gjyqtar                                                   ___________________  


