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REPUBLIKA E KOSOVËS 

REPUBLIKA KOSOVA – REPUBLIC OF KOSOVO 

GJYKATA SUPREME E KOSOVËS 

VRHOVNI SUD KOSOVA – SUPREME COURT OF KOSOVO 

  

 

                                                                                                                                                                                                                                                   

C-III-14-0107 
  

 

Paditësit 

1.I. S M  

2.N. M M  

3.K. M M Shtime 

Perfaqsuar nga avokatja Z. B nga Ferizaji  

Kundër 

E  paditura 

 

PSH K Shtime (ne likuidim) të cilën e përfaqëson Agjencioni Kosovar i Privatizimit 

(AKP), “Ilir Konushevci” 8, Prishtinë 

 

 

 

 

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 shkurt  2020, merr këtë: 

 

 

AKTVENDIM  

 

1. Pjesërisht aprovohet si e bazuar kërkesa për lëshimin e masës se Sigurimit.  

 

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

kadastrale nr. P-72809015-00374-0 në sipërfaqe prej 0.77.52 ha       

evidentuar ne fletën poseduese nr.194 ZK V –Shtime duke përfshirë 

privatizimin apo  tjetërsimin dhe ngarkimin me barrë reale apo hipotekë 
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gjer në vendimin përfundimtar të DHPGJS përfshirë edhe vendimin e 

Kolegjit të Apelit në rast të ndonjë ankese. 

 

3. Kërkesa e paditësve për lëshimin e masës se sigurimit  lidhur me ngastrën 

kadastrale nr. P-72809015-00396-0 ne sipërfaqe prej 00.19.63,ne vendin e 

quajtur “L”  zona kadastrale V –Shtime refuzohet  si e pabazuar . 

 

4. Nuk  caktohen shpenzimet gjyqësore . 

 

 

 

 

Rrethanat faktike dhe procedurale 

 

Me 1 prill 2014, pranë DHPGJS, paditësit parashtruan një padi pronësore. 

 

Paditësit fillimisht përfaqësoheshin, nga avokati H. I. 

 

Paditësit me padi kërkojnë vërtetimin e drejtës se bashkëpronësisë nga 1/3 për ngastrat  

kadastrale: 

Pjesës se ngastrës kadastrale   nr. P-72809015-00326 në sipërfaqe prej 1.10.00 ha    ne 

vendin e quajtur “Z” , NK nr. P-72809015-00342 ne sipërfaqe prej 0.69.68 ha ne vendin 

e quajtur “A. J B”,NK nr. P-72809015-00374-0 në sipërfaqe prej 0.77.52 ha,NK nr. P-

72809015-00200-0 ne sipërfaqe prej 00.23.13 ha,NK P-72809015-00210-0 ne sipërfaqe 

prej 00.99.51 ha, NK nr. P-72809015-00228-0 ne sipërfaqe prej 01.38.06 ha , NK nr. P-

72809015-00391-0 ne sipërfaqe prej 01.66.02 ha te gjitha këto ne vendin e quajtur “L H 

dhe pjesës se NK nr. P-72809015-00414-0 ne sipërfaqe prej 1.66.00 ha ne vendin e 

quajtur “Rr” të gjitha këto të evidentuara në certifikatën pronësore nr.565/14 ZK V  të 

cilat janë në emër te K. Shtime (prona kontestuese). 

 

Paditësit kërkojnë që të obligohet Zyra Komunale kadastrale në Shtime që pronën 

kontestuese ta regjistroj në emër të paditësve.   

 

Paditësit të drejtën mbi pronën kontestuese e bazojnë në Aktvendimin e Komisionit për 

kthimin e tokave te Komunës se Shtimes me nr.465-58 te datës 12.02.1993 .  

  

Padisë si dëshmi kane  bashkangjitur: 

 

- Kopjen e Procesverbalit te Komisionit për kthim te tokave te datës  21.02.1992 . 

- Kopjen  e Aktvendimit te Komisionit për kthimin e tokave me nr.465-58 ta datës 

12.02.1993 . 

- Kopjen e kërkesës  se lëshuar nga Zyra se Kadastrit ne Shtime drejtuar AKP-së ne 

Prishtine  për dhënien e  pëlqimit për regjistrimin e pronës ne emër te paditësve  

me nr.558/2009 te datës 14.08.2009 gjegjësisht ekzekutimin e Aktvendimit te 

Komisionit te vitit 1993. 

- Certifikatën pronësore nr.565/14 te datës 28.02.2014 për pronën kontestuese e cila 

figuron ne emër te K. Shtime. 
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AKP-ja me date 18.02.2016  parashtroi mbrojtjen . 

 

Me 19.11.2019 paditësit parashtruan precizim  te padisë ne kuptim objektiv duke e 

kërkuar ngastrat  kadastrale P-72809015-00374-0 në sipërfaqe prej 0.77.52 ha dhe P-

72809015- 00396-0 ne sipërfaqe prej 00.19.63 ha  si dhe  kërkesën për lëshimin e masës 

se Sigurimit. 

 

Tani paditësit me autorizimin e parashtruar, përfaqësohen nga avokatja, Z. B. 

 

Si provë kanë bashkangjitur ;  

- Kopjen e kontratës interne për shitblerje për ngastrën kadastrale 00396-0 ne 

vendin e quajtur ‘L’ ZK V ku paditësit paraqiten si dëshmitar .   

 

Bazuar në urdhrin e datës 12.12.2019, AKP me  20.12.2020, parashtroj përgjigjen e saj 

ndaj kërkesës për Mase te Sigurimit(MS) . AKP, pohon se propozimi për MS nuk i 

plotëson kriteret sipas nenit 61.1 të ligjit për DHPGJS. AKP i propozon gjykatës që 

kërkesën për MS ta hedhë si të papranueshme ose refuzoj si të pabazuar.  

 

Ne përgjigje ne urdhrin e Gjykatës te  datës 22.01.2020 përfaqësuesja e paditësve 

avokatja Z B me 29.01.2020 parashtroi autorizimin dhe u deklarua lidhur me kërkesën 

për lëshimin e Masës se Sigurimit. Ajo deklaron se lëshimin e Masës  se Sigurimit 

kërkojnë vetëm për ngastrat P-72809015-00396-0 dhe P-72809015-00374-0 te cekuar ne 

preciz imin e padisë te datës  06.12.2019 . 

 

Arsyetimi ligjor: 

 

Kërkesa lidhur me ngastrën kadastrale P-72809015-00374-0  

 

Kërkesa për  lëshimin e Masës se Sigurimit   lidhur me ngastrën kadastrale P-72809015-

00374-0 konsiderohet si  e bazuar.  

 

Sipas nenit 61.1 të Ligjit te  DHPGJS mund të nxjerr një MS  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’. 
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Pa paragjykim të vendosjes së plotë lidhur mbi padinë, bazuar në dokumentet e 

paraqitura, probatio semiplena kërkesa lidhur me ngastrën kadastrale nr. 374-0 

konsiderohet e bazuar , bazuar në  Aktvendimin e komisionit për kthimin e tokave, mbi 

njohjen e së drejtës së pronësisë. 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 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 inicoj 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. 

 

 

Kërkesa lidhur me ngastrën  kadastrale P-72809015- 00396-0 

 

KS konstaton se ngastra e kërkuar ne precizim te padisë nuk ka qenë objekt i kërkesës 

fillestare. Sipas aktvendimit në të cilin bazohen paditësit nuk përfshihet edhe ngastra 

kadastrale  P-72809015- 00396-0.  

 

Paditësit dështuan që të parashtrojnë ndonjë fakt, dëshmi e argument ligjor lidhur me 

ngastren kontestuese. Ngastra kadastrale evidentohet ne emër te Kooperativa Bujqësore 

Shtime . 

 

Andaj kërkesa mbi MS  lidhur me ngastrën 00396-0  nuk konsiderohet si e bazuar dhe 

nuk i plotëson kriteret e parapara sipas nenit 61.1 të Ligjit te DHPGJS. Si pasojë kërkesa 

refuzohet si e pa bazuar . 

 

Nga të gjitha të lartcekurat u vendos si në dispozitiv të këtij vendimi. 

 

Gjykata me anë të këtij vendimi ka vendosur vetëm lidhur me propozimin e paditësve për 

lëshimin e MS e jo edhe në merita të lëndës.  

 

 

Shpenzimet  

 

Paditësit kane  paguar taksen 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 

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                                                    ___________________  

 

 

 

 


