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C-III-19-0068 
  

 

          Paditësit 

1. F.M K, nga Peja, 

2. S. S K, nga Peja,  të cilët i përfaqëson av.. B. K, nga Prishtina 

 

Vs. 

Të  paditurat 

1. OPB “M”, Malishevë, të cilë cilën e përfaqëson Agjensioni Kosovar i Privatizimit 

(AKP), “Agim Ramadani’’ Nr. 23,  Prishtinë 

2. Agjensioni Kosovar i Privatizimit (AKP), “Agim Ramadani’’ 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 Shkelzen Sylaj gjyqtar, pas seancës vendimmarrëse të 

mbajtur më 12 qershor 2020, merr këtë: 

 

AKTVENDIM  

 

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

 

2. Nuk ngarkohen shpenzime gjyqësore.  

 

 

Rrethanat faktike dhe procedurale 

  

Paditësit, fillimisht me 14 qershor 2019, parashtruan një propozim mbi lëshimin e masës 

së sigurisë (MS) me anë të së cilës kërkuan që të paditurave, ti ndalohet shitja, tjetërsimi, 

posedimi dhe bartja në persona të tretë, e ngastrave kadastrale 359, 360, 361, 362, 363, 

404, 405, 464, 721, 734, 735, 896, 905, 925, 928 dhe 929, të cilat sipas paditësve 

evidentohen në emër të paditurës së parë.  

 

Propozimit mbi MS i janë bashkangjitur: 

 

REPUBLIKA E KOSOVËS 

REPUBLIKA KOSOVA – REPUBLIC OF KOSOVO 

GJYKATA SUPREME E KOSOVËS 

VRHOVNI SUD KOSOVA – SUPREME COURT OF KOSOVO 
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- Një kopje e listës poseduese, nr. 6, ( data e lëshimit e palexueshme si dhe nuk shihen 

ngastrat kadastrale), në emër të K. I Xh.  

- Kopje të njoftimit mbi shitjen përmes likudimit, lëshuar nga AKP. 

- Kopje të prices verbalit, nga seanca e Gjykatës komunale në Malishevë, sipas padisës së 

N. K kundër të paditurave OPB “M” dhe KK Malishevë. 

- Kopje të kërkesës, drejtuar Kunvendit Komunal në Rahovec, nga M. Xh K, mbi kthimin 

e tokave ( nuk shihet data dhe vula e pranimit). 

 

Me 20 qershor 2019, gjykata lëshoj një urdhër për paditësit, me të anë të cilit u informuan 

se propozimi për MS duhet dorëzuar me padinë ose ti referohen padisë e cila ishte 

dorëzuar në gjykatë. 

 

Duke vepruar sipas urdhërit, paditësit me 19 shtator 2019, parashtruan padinë. 

 

Paditësit me padi kërkojnë të drejtën e pronësisë së ngastrave kadastrale nr. 359, 360, 

361, 362, 363, 404, 405, 464, 721, 734, 735, 896, 905, 925, 928,  929, 934 dhe 992, zona 

kadastrale T (prona kontestuese).  

 

Paditësit pohuan se parardhësi i tyre Xh. I K, ishte pronar faktik dhe juridik i pronave 

kadastrale gjer me 1948 kur pushteti i atëhershëm e ka shpronësuar si sankcion pasi që 

nuk ishin përmushur kërkesave të tepricave të prodhimeve bujqësore. Mëtutje sipas 

paditësve, prona kontestuese në periudhën e vitetve 50’ me formimin e koperativave 

bujqësore barten në pronësi të KB “ D” Malishevë. 

 

Me padi janë bashkangjitur: 

- Kopje të listave poseduese, nr. 6,  ( njëra me datë të palexueshme të e lëshimi) dhe 

kopja tjetër e datuar me 26 korrik 1961, nga të cilat shihen të listuara ngastrat kadastrale  

të evidentuar në emër të K. I .Xh. 

- Kopja e Deklaratës së nëshkruar nga një grup të qytetarëve, nga fshati T. 

- Kopje e listës poseduese nr. 72, zona kadastrale T, e lëshuar me 26 maj 2003, nga e cila 

shihet se prona kontestuese evidentohet në emër të paditurës së parë.  

 

Duke vepuar sipas urdhërit të gjykatës, përfaqësuesi i paditësve me parashtresën e datës 9 

qershor 2020, parashtroj Aktvendimim mbi trashëgiminë, T.nr. 28/2003 të datës 8 dhjetor 

2003. Sipas këtij aktvendimi trashëgimtar të ndjerit Xh. K, janë shpallur H. M K, F. M K, 

M. S K dhe I S. K. Me po të njëtën parashtresë përfaqësuesi i paditësve, parashtroj edhe 

kopjen e autorizimit për paditësin e dytë, S. K.  

 

AKP me 5 qershor 2020, parashtroj përgjigjen e saj ndaj kërkesës për MS.  

  

AKP pohon se kërkesa për MS nuk i plotëson kriteret ligjore, të parapara sipas nenit 61 të 

Shtojcës së ligjit mbi nr. 06/L-086 për DHPGJS (tani e tutje: LDHP).  AKP kontestoj 

legjitimitetin e aktiv të paditësve. Mëtutje AKP pohoj se përveç ngastrave kadastrale nr. 

734 dhe 735, të tjerat janë pronë e të paditurës së parë dhe se të njëjtat nuk janë 

privatizuar. Andaj, AKP  propozon që MS  ta hudhë si të papranueshme apo refuzoj si të 

pabazuar. 

 

AKP përgjigjes i ka bashkangjitur: 



3 

 

- Kopje të ekstraktit nga certifikata pronësore, lëshuar me 31 janar 2020, të 

ngastrave kadastrale të evidentuara në emër të paditurës së parë. 

 

AKP parashtroj përgjigen në padi. 

 

Arsyetimi ligjor: 

 

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

  

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. 

 

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 arsyetonte lëshimin 

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 SHTOJCËS.  

 

Nga të gjitha arsyet u vendos si në dispozitiv.  

 

Shpenzimet  

 

Paditësit kanë paguar taksat 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.   

 

 

Gazmend Sylaj, Gjyqtar kryesues                                          _________________ 

  

Diellza Hoxha, Gjyqtare                                                         __________________ 

  

Shkelzen Sylaj, Gjyqtar                                                         ___________________  


