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Xh. N  B,  Deçan                                                                                                      Paditesi  

Përfaqsuar nga Av.Q. M  M nga Peja  

  

Kunder  

                                                                                                                    

                                                      

Agjencia  Kosovare e Privatizimit (AKP-ja )                                                       E paditura 

Prishtine rr.Agim Ramadani nr.8  

 

 

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 Sylejman Shumolli  Gjyqtar, pas seancës vendimmarrëse të mbajtur më 12 shkurt   

2020, merr këtë: 

 

AKTVENDIM  

 

 

1. Refuzohet si e pabazuar kërkesa për lëshimin e Masës se Sigurisë. 

 

2. Nuk i ngarkohen shpenzimet gjyqësore.  

 

 

Rrethanat faktike dhe procedurale  

 

Më 28.01.2019 paditësi parashtroi padi pronësore pranë DHPGJS së bashku me propozimin për 

lëshimin e  Masës së sigurisë (MS)  

 

Paditësi me padi kërkon që ti njihet e drejta e pronësisë së ngastrës kadastrale nr. 375, në 

sipërfaqe prej 728 metra katrorë, zona kadastrale P, Komuna e Deçanit (prona kontestuese).  

 

Paditësi me MS kërkon që të paditurës ti ndalohet tjetërsimi dhe regjistrimi i pronës kontestuese  

pranë librave kadastral,  gjer në përfundimin e kësaj çështje. 

 

Paditësi thekson se prona kontestuese ka qenë ne pronësi te paraardhëses se tij deri ne vitin 1987 

dhe se kjo ngastër pa bazë juridike dhe pa dijeninë e ish pronares, paraardhëses së tij, tani te 

ndjerës H.B është regjistruar si pronë shoqërore. Sipas paditësit, ky fakt është kuptuar nga ai  

vetëm pas privatizimit te saj përmes procedurës se tenderimit te zbatuar nga e paditura me date 

30.03.2018.  

 

 
 

 

 

 

 

 



Paditësi thekson se deri te ndryshimi i titullarit të pronësisë mbi pronën kontestuese ka ardhur 

vetëm në baze të një liste te regjistrimit me numër 85 te datës 23.01.1987 të hartuar nga Komuna 

e Deçanit  e nënshkruar nga tre anëtarë të komisionit me ç ‘rast ngastra me numër 375 në 

sipërfaqe prej 728 m2 pa asnjë baze ligjore është regjistruar në emër te K. -O  K. në Pejë .  

 

Paditësi thekson se e ka pas në shfrytëzim dhe posedim të ligjshëm, i papenguar nga askush 

ngastrën kontestuese gjatë gjithë kohës e deri në momentin e privatizimit të saj.  

 

Sipas paditësit, paraardhësja e tij  kishte pasur marrëveshje jo të shkruar me O. K,  që prona 

kontestuese si pjesë tani e kompleksit bujqësor, të shfrytëzohet si servitut me të drejtë kalimi në 

ngastrat tjera kadastrale. Sipërfaqja e kësaj ngastre e cili konsiderohej si servitut ishte ne gjatësi 

prej 200m2 dhe gjerësi 4 m2 për dalje në rrugënkryesore.  

 

Paditësi mëtutje pohon se nuk disponon ndonjë provë materijale, në të shkruar.  

 

 

Padisë ka bashkangjitur : 

- Kopjen e shpalljes se Asetit per shitje përmes likuidimit njësia e tenderimit nr.48te dates 

6.12.2017   

- Kopjen e Listës se Regjistrimit nr.85, të datës 23.01.1987, te hartuar nga Komuna e 

Deçanit për ngastrat ne ZK P. ku bën pjese edhe prona kontestuese nga e cila shihet se 

janë ne emër te   NSH –se  O. K, Peje. 

-   

 

Bazuar në urdhrin e KS, të datës 15.02.2019, AKP me 20.02.2019 , parashtroj përgjigjen e saj 

ndaj propozimit për MS. AKP thekson se padia është parashtruar ne kundërshtim me nenin 18.2 

te ligjit  nr.04/L-34 ligjit për AKP-ne. AKP-ja nuk mund te jete pale e paditur ne rastin konkret si 

paditur e vetëm por mundet te paditet si administruese e NSH-se. AKP-ja thekson se paditësi 

deklaron se prona kontestuese iu është marr pa dijeninë e H.B, ky pretendim është ne 

kundërshtim me provat te cilat gjenden ne shkresa te lendes kjo ngase kjo prone iu është marr 

nga Komisioni për hartimin e listës se regjistrimit . Paditësi nuk ka prezantuar asnjë prove te 

besueshme se ish pronarja vërtet ka pasur te drejtën e pronësisë mbi pronën kontestuese .  AKP-

ja pohon se propozimi për MS nuk i plotëson kriteret sipas nenit 61.1 të Ligjit për Dhomën e 

Posaçme te Gjykatës Supreme të Kosovës për çështje në lidhje me Agjencinë Kosovare të 

Privatizimit. AKP  propozon gjykatës që kërkesën për MS ta refuzoj si të pabazuar.  

 

Arsyetimi ligjor: 
 

Në pajtim të nenit 61.1 të Ligjit për  DHPGJS mund të nxjerrë Mase te 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 paditësin. 

 

 



Kolegji  konstaton se në këtë rast, paditësi  nuk ka  ofruar dëshmi të besueshme, që do të 

arsyetonte lëshimin e  M.S. Kolegji konstaton se paditësi, nuk ka dëshmuar me asnjë prove te 

besueshme se ish  pronarja ka pasur ndonjëherë te drejtën e pronësisë mbi pronën kontestuese. 

   

Qëllimi i kërkesës për MS është ruajtja e pronës se kontestuar nga tjetërsimi apo ngarkimi me 

ndonjë barrë te vërtetë të pronës kontestuese. Nga deklarimet e palëve, si paditësit ashtu edhe të 

paditurës, shihet se prona kontestuese tani më është e privatizuar, me 30.03.2018, e çka 

nënkupton se prona gjindet në shfrytëzim të personit të tretë. Prona kontestuese nuk është tani më 

nën administrim të AKP. Andaj nga gjitha këto fakte me MS të propozuar nuk mund të obligohet 

një palë në këtë rast e paditura që mos të ndërmerr veprimet të caktuara ndaj pronës të cilën nuk e 

administron.   

 

Andaj, kërkesa për lëshimin e MS nuk i plotëson kriteret ligjore ashtu siç parashihen sipas nenit 

61.1 të Ligjit .  

 

Nga sa u tha më lartë  u vendos si në dispozitiv.  

 

Shpenzimet  

 

Paditësi ka paguar taksen 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 përgjigjes 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                                                    _________________ 

  

Sylejman Shumolli  , Gjyqtar                                             _________________  

 

 

 

 

 


