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                                                            AC-I-20-0384-A0001 

Në çështjen kontestimore të  

D. K nga  Prizreni të cilën e përfaqëson av T Zh, nga Prishtina,  

         Paditësja/ankuesja                  

Kundër 

NSH “ P” - Prizren, e përfaqësuar nga Agjencia Kosovare e Privatizimit  

(AKP), Rr. ”Agim Ramadani” nr. 23, Prishtinë. 

                                                                                        E paditura  

 

Kolegji i Apelit i Dhomës së Posaçme të Gjykatës Supreme të Kosovës për çështje që lidhen me 

Agjencinë Kosovare të Privatizimit (DHPGJSK), i përbërë nga Ilmi Bajrami si gjyqtar kryesues, 

Sabri Halili dhe Mr.sc. Sahit Sylejmani gjyqtarë, duke vendosur lidhur me  ankesën e paditëses  

të paraqitur kundër Aktvendimit të Kolegjit të Specializuar të  DHPGJSK-së, C-III.-19-0141 të 

datës 11 shtator 2020, pas seancës vendimmarrëse të mbajtur më 15 tetor 2020, lëshon këtë:   

 

     A K T V E N D I M 

 

1. Ankesa e paditëses është e bazuar. 

2. Ndryshohet Aktvendimi i Kolegjit të Specializuar të  DHPGJSK-së, C-III.-19-0141 i 

datës 11 shtator 2020. 

3. Propozimi i paditëses për lëshimin e masës së sigurisë aprovohet.  

4. I ndalohet AKP-së shitja apo ndryshimi i statusit aktual të ngastrave kontestuese: 

Nr. 0114, ZK P, arë e klasit IV me sipërfaqe prej 1.98.16 ha, vendi i quajtur “R-do-

puta”, Nr. 0115, ZK P, me sipërfaqe prej 0,55.24 ha, vendi i quajur “R- k”, Nr. 0354/0 

ZK P, arë e klasit të III, me sipërfaqe prej 0,43.65ha, vendi i quajtur “L- vishe-
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jaglenice”, Nr.0043, ZK P, arë e klasit IV me sipërfaqe prej 0,63.85 ha, vendi i quajtur 

“R ”, Nr.0030, ZK P, arë e klasit të IV me sipërfaqe prej 0,63.85ha, vendi i quajtur “B-

”, Nr.0100, ZK P, arë e klasit të IV me sipërfaqe prej 0,58.49 ha, vendi i quajtur “R ”, 

Nr.0099 ZK P, arë e klasit të IV me sipërfaqe prej 0,56.60 ha, vendi i quajtur “R- i”, 

Nr, 0078, ZK P, arë e klasit të IV me sipërfaqe prej 0,49,86 ha vendi i quajtur “R ”, Nr. 

0075 ZK P, arë e klasit të IV me sipërfaqe prej 0,96.10 ha, vendi i quajtur “R ”, Nr.0052 

ZK P, arë e klasit të IV, me sipërfaqe prej 0,51.92ha, vendi i quajtur “R p”, Nr.0125, 

ZK P, arë e klasit të IV me sipërfaqe prej 1,89.50 ha, vendi i quajtur “R-vise pojate”, 

Nr.0041 ZK P, arë e klasit të IV, me sipërfaqe prej 0,67.53 ha vendi i quajtur “r”, Nr. 

0355/0 ZK Petrovë, arë e klasit të III, me sipërfaqe prej 0.43,73 ha, vendi i quajtur 

“L”, Nr. 0044, ZK P, arë e klasit të III me sipërfaqe prej 2,01.39 ha, vendi i quajtur “R 

”, Nr. 0083, ZK P, arë e klasit të IV, me sipërfaqe prej 0.67,96 ha, vendi i  quajtur “R 

ispod puta”, Nr.0081, ZK P arë e klasit të IV, me sipërfaqe prej 1,26.96 ha, vendi i 

quajtur “R ”, Nr. 6527, ZK P, arë e klasit të II, me sipërfaqe prej 0.61,57 ha, vendi i 

quajtur “P”, Nr. 1090, ZK L, arë e klasit të IV me sipërfaqe prej  0,27.19 ha, vendi i 

quajtur “K- G D”, Nr. 1092 ZK Lubizhdë, arë e klasit të IV, me sipërfaqe prej 0.57.47 

ha, vendi i quajtur “K”, Nr. 6471, ZK Kadastrale, Prizren, arë e klasit të III, me 

sipërfaqe prej 0,51.10 ha, vendi i quajtur Prizren, Nr.5191, ZK Prizren, arë e klasit të 

IV, me sipërfaqe prej 0.96,62 ha, vendi i quajtur “K”, Nr. 5128 ZK Prizren, arë e klasit 

III, me sipërfaqe prej 0,24.99 ha, vendi i quajtur “K”, Nr.0045 ZK Petrovë, arë e klasit 

të IV, me sipërfaqe prej 0,72.05 ha, vendi i quajtur “R- pored puta”, Nr.0126, ZK P, 

arë e klasit të IV, me sipërfaqe prej 0,49.22 ha, vendi i quajtur “R vise pojata”, deri 

në një aktgjykim përfundimtar të DHPGJSK-së lidhur me meritat e padisë. 

5. Nuk caktohen taksa gjyqësore për këtë procedurë ankimore. 

 

Rrethanat procedurale dhe faktike: 

Më 29 nëntor 2019, paditësja e dorëzoi në DHPGJSK një padi pronësore kundër të paditurës 

NSH “P”- Prizren, me të cilën ajo kërkon njohjen e të drejtës pronësore lidhur me ngastrat 

kadastrale: Nr. 0114, ZK P, arë e klasit IV me sipërfaqe prej 1.98.16 ha, vendi i quajtur “R-do-

puta”, Nr. 0115, ZK P, me sipërfaqe prej 0,55.24 ha, vendi i quajur “R- k- B”, Nr. 0354/0 ZK P, arë 

e klasit të III, me sipërfaqe prej 0,43.65ha, vendi i quajtur “L- v”, Nr.0043, ZK P, arë e klasit IV me 

sipërfaqe prej 0,63.85 ha, vendi i quajtur “R ”, Nr.0030, ZK P, arë e klasit të IV me sipërfaqe prej 

0,63.85ha, vendi i quajtur “B”, Nr.0100, ZK P, arë e klasit të IV me sipërfaqe prej 0,58.49 ha, vendi 

i quajtur “R ”, Nr.0099 ZK P, arë e klasit të IV me sipërfaqe prej 0,56.60 ha, vendi i quajtur “R- 
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ispod d”, Nr, 0078, ZK P, arë e klasit të IV me sipërfaqe prej 0,49,86 ha vendi i quajtur “R ”, Nr. 

0075 ZK P, arë e klasit të IV me sipërfaqe prej 0,96.10 ha, vendi i quajtur “R p”, Nr.0052 ZK P, 

arë e klasit të IV, me sipërfaqe prej 0,51.92ha, vendi i quajtur “R p”, Nr.0125, ZK P, arë e klasit të 

IV me sipërfaqe prej 1,89.50 ha, vendi i quajtur “R v”, Nr.0041 ZK P, arë e klasit të IV, me 

sipërfaqe prej 0,67.53 ha vendi i quajtur “r j”, Nr. 0355/0 ZK P, arë e klasit të III, me sipërfaqe prej 

0.43,73 ha, vendi i quajtur “L”, Nr. 0044, ZK P, arë e klasit të III me sipërfaqe prej 2,01.39 ha, 

vendi i quajtur “R ”, Nr. 0083, ZK P, arë e klasit të IV, me sipërfaqe prej 0.67,96 ha, vendi i  quajtur 

“R ispod puta”, Nr.0081, ZK P arë e klasit të IV, me sipërfaqe prej 1,26.96 ha, vendi i quajtur “R”, 

Nr. 6527, ZK P, arë e klasit të II, me sipërfaqe prej 0.61,57 ha, vendi i quajtur “P”, Nr. 1090, ZK 

L, arë e klasit të IV me sipërfaqe prej  0,27.19 ha, vendi i quajtur “K”, Nr. 1092 ZK L, arë e klasit 

të IV, me sipërfaqe prej 0.57.47 ha, vendi i quajtur “K”, Nr. 6471, ZK Kadastrale, Prizren, arë e 

klasit të III, me sipërfaqe prej 0,51.10 ha, vendi i quajtur Prizren, Nr.5191, ZK Prizren, arë e klasit 

të IV, me sipërfaqe prej 0.96,62 ha, vendi i quajtur “K”, Nr. 5128 ZK Prizren, arë e klasit III, me 

sipërfaqe prej 0,24.99 ha, vendi i quajtur “K”, Nr.0045 ZK P, arë e klasit të IV, me sipërfaqe prej 

0,72.05 ha, vendi i quajtur “R”, Nr.0126, ZK P, arë e klasit të IV, me sipërfaqe prej 0,49.22 ha, 

vendi i quajtur “R”, nga Fondi i Pronës Shoqërore.  

Paditësja gjithashtu ka propozuar që të lëshohet masa e sigurisë duke ia ndaluar NSH-së dhe 

AKP-së tjetërsimi i paluajtshmërive kontestuese deri në vendimin e plotfuqishëm dhe ekzekutiv 

lidhur me padinë. 

Paditësja thekson se KK Prizren, Sekretariati për Urbanizëm dhe Shërbime Komunale në 

Konkluzionin nr. 02-011-049 të datës 05 shtator 1975, konform neneve 36 dhe 45 të Ligjit të 

Shpronësimit (Gazeta zyrtare e KSAK nr. 25/73), si dhe nenit 202 të Ligjit për Procedurën 

Administrative, kishte marrë Vendim me të cilin Rr nga Prizreni, për tokën ndërtimore të 

shpronësuar i dha në kompensim tokën bujqësore me të njëjtën vlerë ekonomike, ngastrat e 

potencuara si më lartë 

Në propozimin për caktimin e masës së përkohshme të sigurisë paditësja pohoi se nëse masa e 

përkohshme e sigurisë nuk aprovohet në këtë çështje kontestimore, ekziston rreziku që ngastrat 

e cekura të privatizohen nga AKP, dhe se këto të dhëna ia ka bashkangjitur padisë lidhur me 

shitjen e aseteve përmes autoritetit të likuidimit në valën nr. 44, 46 47 dhe 52.  

 

Më 27 dhjetor 2019, e paditura AKP,parashtroi përgjigje ndaj padisë, duke propozuar që padia të 

refuzohet si e pabazuar pasi që paditësja dështoi të ofroj dëshmi ose prova të besueshme 

materiale, se ekziston mundësia reale që ta fitoj objektin e kontestit. Gjithashtu paditësja nuk arriti 

ta bind gjykatën se aprovimi i kërkesës së saj për lëshimin e masës së përkohshme të sigurisë 
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është i domosdoshëm, dhe i drejtë. E paditura gjithashtu pohoi se provat, gjegjësisht vendimit të 

cilit i referohet paditësja në përshkrimin e padisë, nuk paraqesin ndonjë titull juridik, sepse mungon 

vula e plotfuqishmërisë së këtij vendimi dhe është vështirë të konfirmohet ekzistenca e saj. E 

paditura propozoi që ta refuzoj propozimin për masë të sigurisë si të pa bazuar.  

 

Më 11 shtator 2020, Kolegji i Specializuar i DHPGSJK, nxorri Aktvendimin C-III.-19-0141 me të 

cilin e refuzoi propozimin e paditëses për lëshimin e masës së përkohshme të sigurisë si të pa 

bazuar. Në arsyetimin ligjor Kolegji i Specializuar, u mbështet në dispozitat e nenit 61 të Ligjit të 

DHPGJSK, se kur Gjykata e cakton një masë të përkohshme të sigurisë, edhe atë me kusht që 

pretenduesi arrin të provoj se mos caktimi i masës së përkohshme të sigurisë, mund të i shkaktoj 

dëm të pariparueshëm dhe të menjëhershëm, nëse kërkesa e tij nuk aprovohet. Kolegji konstatoi 

se në rastin konkret nuk vërejti se ekziston një dëm i tillë, pasi që ngastrat kontestuese janë 

tjetërsuar nga ana e personave të tretë fizik, andaj kjo kërkesë nuk ka mbështetje ligjore për 

aprovim dhe si të tillë e refuzoi. 

 

Më 28 shtator 2020, paditësja parashtroi një ankesë ndaj këtij aktvendimi për shkak të të gjitha 

bazave ankimore, me kërkesë për ndryshimin e tij dhe aprovimit të propozimit të masës së 

përkohshme të sigurisë. Në arsyetim të ankesës paditësja thekson se gjykata nuk e ka bërë 

vlerësimin e plotë të provave në shkresat e lëndës të cilat janë të shumta për të mbështetur 

pretendimet për lëshimin e masës së përkohshme të sigurisë. Paditësi mendon se është i gabuar 

konstatimi i gjykatës se Vendimi i KK Prizren, nr.03/3-62-14 i datës 29 nëntor 1977, është si jo 

përfundimtar. Vendimi i lartëcekur sipas paditëses, është përfundimtar, sepse konform nenit 226 

të Ligjit mbi Procedurën Administrative nuk ishte lejuar ankesa por vetëm me konflikt administrativ 

në Gjykatën Supreme të Kosovë brenda 30 ditëve, nga data e marrjes së vendimit. Në këtë rast 

konkret KK e Prizrenit nuk ka iniciuar asnjë procedurë sepse ishte e kënaqur me këtë vendim, 

andaj ky vendim ishte bërë i plotfuqishëm.  

Ankuesja konstatoi se gjykata ka kinse ka vërtetuar se disa nga ngastrat tashmë janë privatizuar. 

Sipas paditëses, gjykata ka shkelë dispozitat e nenit 8 të LPK-së, dhe dispozitat e Ligjit të 

DHPGJSK. Andaj sipas paditëses, aktvendimi i ankimuar është i kundërligjshëm dhe si i tillë të 

ndryshohet apo të anulohet. Paditësja thekson se ngastra kontestuese janë në procedurë të 

likuidimit dhe ky fakt mund të paraqes bazë të mjaftueshme ligjore që të nxirret masa e 

përkohshme e sigurisë.  
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Më 05 tetor 2020 Kolegji i Apelit këtë ankesë e ka dërguar për përgjigje tek AKP. Në përgjigjen e 

saj të datës 12 tetor 2020, AKP i kundërshton pretendimet ankimore të paditëses si të pa bazuara, 

duke e mbështetur aktvendimin e shkallës së parë si të drejtë dhe të bazuar në ligj. Sipas AKP-

së, këtij propozimi për masë të sigurisë i mungojnë argumentet ligjore dhe mungojnë prova të 

besueshme që e drejta e pretenduar ekziston si dhe rreziku i mundshëm për shkaktim të dëmit  

është i pa riparueshëm. 

AKP propozon që të refuzohet ankesa dhe të vërtetohet aktvendimi i ankimuar si i drejtë dhe i 

bazuar në ligj. 

 

Arsyetimi ligjor:  

 

Ankesa është e bazuar. 

Në bazë të nenit 69.1 të Ligjit të Republikës së Kosovës nr. 06/L-086 mbi Dhomën e Posaçme të 

Gjykatës Supreme të Kosovës për Çështjet lidhur me Agjencinë Kosovare të Privatizimit, Kolegji 

i Apelit vendos që të heq dorë nga pjesa gojore e procedurës.  

 

Aktvendimi i ankimuar i Kolegjit të Specializuar të DHPGJS-së, nuk është i saktë në rezultat dhe 

në arsyetimin ligjor, andaj duhet ndryshuar.  

 

Kriteret se kur duhet të lëshohet masa e përkohshme përcaktohen në nenin 61.1 të Ligjit për 

Dhomën e Posaçme: Pala duhet të ofrojë dëshmi të besueshme se do të rezultojë me humbje 

dhe dëmtim të drejtpërdrejtë dhe të pariparueshëm nëse nuk miratohet kërkesa. Këto kritere janë 

përcaktuar në atë mënyrë që nëse ndonjëra nga të mësipërmet mungon, kërkesa do të refuzohet. 

Kërkesa për dëshmi të besueshme i përmban që të dyja: fumus boni iuris (propabiliteti se ekziston 

e drejta e kërkuar, presupozimi i bazës së mjaftueshme ligjore), dhe  periculum in mora (rreziku i 

dëmtimit i pashmangshëm dhe i pariparueshëm ndaj kësaj të drejte), pasi që humbja dhe dëmtimi 

i drejtpërdrejtë dhe i pariparueshëm mund të ndodhë vetëm nëse ekziston në të vërtetë e drejta 

e pretenduar (shih jurisprudencën e përhershme të Kolegjit të Ankesave të DHPGJS-së: cf., inter 

alia, ASC-10-0079, ASC-10-0081, ASC-10-0017, ASC-10-0049, ASC-10-0088). 

Me fjalë të tjera, pditësit/ankuesit të cilët kërkojnë masë të përkohshme, duhet të dëshmojnë 

probabilitetin ekzistimit të të drejtës së pretenduar dhe kjo e drejtë është në rrezik të drejtpërdrejt 

të humbjes ose dëmtimit të pariparueshëm në aspektin monetar, nëse nuk lëshohet masa e 

përkohshme e cila kërkohet. 



6 

 

Në lëndën në fjalë, ankuesja ka dëshmuar probabilitet të lartë të të drejtës së pretenduar, ka 

dëshmuar se mund të ndodhë dëmi i drejtpërdrejt dhe i pariparueshëm ndaj të drejtave të 

pretenduara pronësore, nëse nuk lëshohet masa e përkohshme. 

 

Nga provat në dosje të lëndës Kolegji i Apelit gjeti se me Vendimin nr. 03/3-62-14 të datës 29 

qershor 1977 të Sekretariatit për Urbanizëm, dhe për Çështje Banesore- Shërbimi për Çështje 

Pronësoro-Juridike të Komunës së Prizrenit, për pronat ndërtimore të eksproprijuara, 

paraardhësit të paditëses i ishin dhënë si kompensim pronat bujqësore me vlerë të njëjtë 

ekonomike, në këtë çështje kontestimore, pronat kontestuese. Me Vendimin e plotfuqishëm për 

shpronësim nr. 03/5-46 të datës 08 maj 1975 pasuria e pronarit të ligjshëm Rrustem Kuqi i është 

konfiskuar parcela nr. 703 kopsht të klasit të dytë në sipërfaqe prej 2.87,41 ha, sipas listës 

poseduese nr.507 dhe pjesa 1/1 e parcelës nr. 0004 në sipërfaqe prej 6.53,30 ha, sipas aktit të 

titullit  nr. 507 KO Prizren, pjesa 1/1 e parcelës nr. 714-1 në sipërfaqe prej 3,93,70 ha sipas listës 

Poseduese nr.507 në vendin e quajtur “Prizren”, në sipërfaqe të përgjithshme prej 13.34,41 ha, 

kopsht i klasit II me qëllim të ndërtimit të objekteve ndërtimore, sipas detajeve të planit urbanistik-

Prizren. Ky vendim ishte bërë i plotfuqishëm dhe ekzekutiv. 

Si kompensim për këto prona të konfiskuara ishin dhënë pronat që janë kontestuese. 

 

Duke u bazuar në këto prova si më lartë, Kolegji i Apelit konsideron se masa e sigurisë në këtë 

rast specifik është e domosdoshme të lëshohet në mënyrë që të ndalohet AKP që t’i tjetërsoj 

pronat kontestuese deri në një vendim përfundimtar në meritat e padisë. 

Kolegji i Apelit konstaton se lidhur me kontestimin e AKP-së për mungesën e klauzolës së 

plotfuqishmërisë së Vendimit nr. 03/3-62-14 të datës 29 qershor 1977 të Sekretariatit për 

Urbanizëm, dhe për Çështje Banesore- Shërbimi për Çështje Pronësoro-Juridike të Komunës së 

Prizrenit, i mbetet Kolegjit të Shkallës së parë të DHPGJSK-së të vërtetoj nëse ky vendim është 

i formës së prerë apo jo, gjatë zgjidhjes së padisë në meritat e saj. Kolegji i Apelit në këtë fazë të 

procedurës nuk është në gjendje të konstatoj nëse ky Aktvendim është, ose jo i formës së prerë, 

pasi që në dosje ende nuk ka dëshmi për të dhënë një konstatim adekuat. 

 

Kolegji i Apelit konsideron se pala paditëse në këtë fazë të procedurës megjithatë ka ofruar 

dëshmi të mjaftueshme për këtë fazë të procedurës që dëshmon probabilitetin e ekzistimit të të 

drejtës së pretenduar, dhe nëse këto pronat kontestuese do shiten nga AKP në procedurë të 

likuidimit, atëherë dëmi do të jetë i menjëhershëm dhe i pa riparueshëm. 
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Për këto arsye si më lartë, ankesa e paditëses aprovohet si e bazuar, ndryshohet aktvendimi i 

ankimuar, dhe aprovohet masa e sigurisë me të cilën ndalohet shitja apo ndryshimi në çfarëdo 

mënyre i statusit aktual të këtyre ngastrave deri në një vendim përfundimtar të Dhomës së 

Posaçme. 

 

Ky aktvendim ka të bëjë vetëm me masën e përkohshme të sigurisë dhe në asnjë mënyrë nuk 

prejudikon zgjidhjen e padisë në meritat e saj. 

 

Në bazë të këtyre arsyeve e në mbështetje të nenit 9.10 të LDHP-së është vendosur si në 

dispozitiv të këtij aktvendimi. 

 

Taksat gjyqësore: 

 

Ankuesja tashmë e ka paguar taksën gjyqësore për procedurën ankimore në shumë prej 100 

euro, andaj ajo nuk do të ngarkohet me taksa shtesë. 

 

U vendos nga Kolegji i Apelit të DHPGJS, më 15 tetor 2020. 

 

 

Ilmi Bajrami, Gjyqtar Kryesues              _________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


