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                                                                                                                 C-III-13-0142  

 

M. Sh. H Rahovec                                      Padites  

 

                                                          

Kundër    

 1.K . Rahovecit                                                                           Te paditur                                                                                                                                       

2. N. R  përfaqësuar nga Agjencia  Kosovare e Privatizimit (AKP-ja) rr.Agim Ramadani” 

nr.23 Prishtine  

3. B. F H nga Rahoveci    

 

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

Kosovare të Privatizimit (DHPGJS), Kolegji i përbërë nga Diellza Hoxha Gjyqtare 

kryesuese, Gazmend Sylaj dhe Hajrie Shala  Gjyqtar, pas seancës vendimmarrëse të 

mbajtur më 11.02. 2020, merr këtë: 

 

AKTVENDIM  

 

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

 

2. Nuk ngarkohen shpenzime gjyqësore.  

 

 

Rrethanat faktike dhe procedurale 

 

Me 28 mars 2002, paditësi parashtroi padi për vërtetimin e pronësisë ne Gjykatën 

Komunale ne Rahovec . 

 

Me 29.10.2003 Gjykata Komunale ne Rahovec me aktvendimin e saj Cnr.51/2002 e 

ndërprenë procedurën për shkak te vdekjes se paditurit te trete . 

 

Me 4.04.2007 Gjykata Komunale ne Rahovec me aktvendimin e saj Cnr.288/03 e 

ndërprenë procedurën për shkak te fillimit te procedurës se likuidimit te N” R”. 

Gjykata Komunale ne Rahovec ka udhëheqë procedurën deri ne vitin 2012. 

 

REPUBLIKA E KOSOVËS 

REPUBLIKA KOSOVA – REPUBLIC OF KOSOVO 

GJYKATA SUPREME E KOSOVËS 

VRHOVNI SUD KOSOVA – SUPREME COURT OF KOSOVO 
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Me 17.12.2012 Gjykata Komunale ne Rahovec me aktvendimin e saj e shpall in 

kompetencën lëndore. 

 

Me 1 mars 2013 Gjykata Themelore ne Gjakove i dërgon shkresat e lendes ne DHPGJS 

Lënda merr numrin C-III-13-0142 . 

 

Me 22.11.2013 AKP-ja parashtroi mbrojtjen duke theksuar se NB “R” është ne likuidim 

qe nga 29.01.2007.  

 

Kolegji i Specializuar i DHPGJS me 19.12.2013 me aktvendimin C-III-13-0142 e 

pezulloi procedurën per shkak te likuidimit te NB Rahovecit.  

 

Me 14.01.2014 Paditësi kundër këtij aktvendimi parashtroi ankese Kolegjit te Apelit . 

 

Me 5.11.2018 Paditësi parashtroi kërkesë për lëshimin e urdhrit paraprak gjyqësor 

(UPGJ) pasi qe ngastrat ne fjale janë shpall për shitje.   

 

Me 10.10.2019 Kolegji i Apelit vendosi lidhur me ankesën te cilën e aprovoi e anuloi 

vendimin për pezullim, refuzoi kërkesën për UPGJ dhe lenden e dërgoi për procedim 

shkalles se pare. 

 

Paditësi me padi ka  kërkuar qe te vërtetohet qe është pronar i ngastrave kadastrale : 

 

NK nr.147 e quajtur “L” ne sipërfaqe prej 0.06.46 ha  

NK nr.391 e quajtur “B” ne sipërfaqe prej 0.04.70 ha, 

NK  nr.1377 e quajtur “L” ne sipërfaqe prej 0.11.38 ha  

NK nr.1588 e qajtur “S”  ne sipërfaqe prej 0.09.58 ha , 

NK nr.1650 e quajtur “R” ne sipërfaqe prej 0.01.84 ha, 

NK nr.2044 e quajtur “L. A” ne sipërfaqe prej 0.03.74 ha  

NK nr.2088 e quajtur “S” ne sipërfaqe prej 0.08,71 ha  

NK nr.2195 e quajtur “B” ne sipërfaqe prej 0.06.50 ha te gjitha këto ngastra te evidentuar 

ne listën poseduese nr.258 nen numër 08/453 te regjistruar ne emër  te paditurës se pare 

dhe te dyte , dhe NK nr.1672 e quajtur “R” ne sipërfaqe prej 0.12.56 ha nga lista 

poseduese nr.54 ZK Rahovec e regjistruar ne emër  te paditurit te trete . (prona 

kontestuese).   

 

Paditësi më tutje kërkon  që prona kontestuese, pranë organit kadastral, të evidentohet në 

emër të tij. 

 

Paditësi pohon se te paditurat  kur nuk kane qene pronare dhe poseduese te  pronës 

kontestuese ngase ato gjithmonë i ka  shfrytëzuar dhe punuar babi i tij i ndjerë  e pas tij  

edhe tani ai i punon dhe i shfrytëzon pa kurrfarë pengese. Pohimet e  të paditurave që 

ngastrat kadastrale kane kaluar në pronësi të tyre në bazë te lutjes së të ndjerit   për faljen 

e këtyre ngastrave me aktvendimin e  Kuvendit Komunal Rahovec me nr.3690/1 të datës 

06.07.1964 dhe kontratës nr.05/3690/1 e cila nuk është e nënshkruar e as e vërtetuar në 

Gjykate nuk qëndrojnë sepse ai është i vetmi pronar e posedues dhe shfrytëzues i pronës 

kontestuese .  
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Padisë i janë bashkangjitur: 

- Kopja e fletës poseduese për ngastrat ne fjale te cilat janë te evidentuar në emër te 

Komunës e Rahovecit ku si shfrytëzues është  N R  . 

-  Një fotokopje e kontratës mbi faljen te lidhur ne mes te babait te tij te ndjere Sherif 

Hoti dhe  te Komunës se Rahovecit me nr.05/3690/1 te datës 27.10.1964 por e pa 

nënshkruar nga palët .  

-  Kopje të aktvdekjes për Sh H . 

- Aktvendimin e trashëgimisë Tnr1/81 te datës 7.01.1981 për te ndjerin Sh H te lëshuar 

nga Gjykata Komunale ne Rahovec  me te cilin janë shpallur trashëgimtarë paditësi dhe 

dy vëllezërit e tij.  

 

Kërkesa për lëshimin e Mases se Sigurimit  

 

Me 6.11.2019 Paditësi parashtroi kërkesën e dyte për lëshimin e Masës se Sigurimit   

kërkoi që të obligohet AKP-ja , që pronën kontestuese mos ta tjetërsoj, deri në vendosjen 

meritore lidhur me padinë. 

 

Kësaj kërkese i bashkëngjiti; 

  

-  Vërtetim te Gjykatës ne nr. protokolli 797/2019 te datës 13.02.2019 i cili vërteton se ne 

regjistra te kësaj Gjykate nuk gjendet kontrata mbi faljen e lidhur ne mes te Sh H dhe K 

se Rahovecit. 

- Vërtetimi nr.11-2019 i datës 15.02.2019 i lëshuar nga Drejtoria për Kadastër  e 

Gjeodezi e Komunës se Rahovecit me te cilin vërtetohet se ne arkiv gjendet kontrata mbi 

faljen me nr.05-3690/1 e datës 27.10.1964 e lidhur ne mes te Komunës se Rahovecit dhe 

Sh. H por nuk është e nënshkruar.  

 

Me 24.12.2019 AKP-ja parashtroi përgjigjen e saj ndaj kërkesës për Mase te Sigurimit . 

AKP, pohon se propozimi për Mase te Sigurimit  nuk i plotëson kriteret sipas nenit 61.1 

të ligjit nr. 06/L-086 për DHPGJS. AKP i propozon gjykatës që kërkesën ta hedhë si të 

papranueshme ose refuzoj si të pabazuar.  

 

 Arsyetimi ligjor: 
 

Në pajtim të nenit 61.1 të LDHP mund të nxjerrë Mase të Sigurimit  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. Për më tepër padia do të konsiderohej si e bazuar. 

 

Andaj 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 bien mbi paditësit. 

 

Pa paragjykim të vendosjes së plotë lidhur mbi padinë, gjykata konstaton se në këtë rast, 

paditësi nuk ka  ofruar dëshmi të besueshme, që do të arsyetonte lëshimin MS. Paditësi 

nuk ka parashtruar asnjë dëshmi mbi ekzistimin e rrezikut të dëmit dhe për më tepër të 
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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.     

 

Për më tepër gjykata pas shqyrtimit të Kontratës, flet posedimit te dorëzuar nga paditësi 

konstatoj se ngastrat kadastrale, asnjëherë nuk kanë kaluar në pronësi të paraardhësit të 

paditësit.  Këto ngastra kadastrale janë në emër te Komunës se Rahovecit por shfrytëzues 

NB Rahoveci . 

Andaj, kërkesa për lëshimin e Masës se Sigurimit  nuk i plotëson kriteret ligjore ashtu siç 

parashihen sipas nenit 61.1 të Ligjit te DHPGJS-se . 

 

Andaj  u vendos si në dispozitiv.  

 

Shpenzimet  

 

Paditësi ka paguar taksën 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.  Afati i përcaktuar kohor fillon në mesnatën e ditës, kur pala 

përkatëse ka marrë vendimin me shkrim. Ankesa së bashku me Aktvendimin e ankimuar 

duhet gjithashtu të dorëzohet tek palët tjera nga Ankuesi, brenda të njëjtit afat kohor.  

 

Në pajtim me nenin 9 paragrafi 8 i Ligjit për DHPGJS, në rast se pala parashtron ankesën, 

pala tjetër e procedurës mund të dorëzojë përgjigje prej pesëmbëdhjetë (15) ditëve, që nga 

data e dorëzimit të apelit tek ajo, duke parashtruar përgjigjen tek ankuesi dhe palëve tjera 

(nëse ka), 

 

Siç përcaktohet në nenin 68 paragrafi 1.2, lidhur me nenin 38.3 të Ligjit për DHPGJS, 

parashtruesi i ankesës ka shtatë (7) ditë afat, pas dorëzimit të përgjigjejes ndaj ankesës së 

tij, të parashtrojë përgjigjen e tij ndaj asaj përgjigjeje tek Kolegji i Apelit  dhe ta dorëzojë 

atë tek pala tjetër.  

 

 

Diellza Hoxha, Gjyqtare kryesuese                                        _________________ 

 

Gazmend Sylaj, Gjyqtar                                                         _________________ 

  

Hajrie Shala , Gjyqtare                                                           _________________  


