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C-I-19-0014                                                                                                                        

               Paditësi: 

 

V. R,   Viti i përfaqësuar nga Av. A. K,  Prishtinë dhe Av. G. V, Prishtinë 

 

Kundër:  

 

  E  paditura: 

 

Agjencia Kosovare e Privatizimit, Rr. “Agim Ramadani”, nr. 23, Prishtinë   

 

 

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

Kosovare të Privatizimit, kolegji i përbërë nga Teuta Ibrahimi, gjyqtare kryesuese, Diellza Hoxha 

dhe Manushe Karaqi,  gjyqtarë, pas seancës vendimmarrëse të mbajtur më 15 janar 2020, lëshon 

këtë: 

 

 

A K T V E N D I M 

 

 

1. Kërkesa për masë të sigurimit, refuzohet si e pabazuar. 

 

2. Nuk caktohen taksa gjyqësore. 

 

 

Rrethanat Faktike dhe Procedurale: 

 

Më 13 dhjetor 2019, paditësi përmes përfaqësuesve të tij ka ushtruar padi në Dhomën e Posaçme 

të Gjykatës Supreme (DHPGJS) për çështjet në lidhje me Agjencinë Kosovare të Privatizimit, 

ndaj refuzimit të njësisë për negocim direkt të Agjencisë Kosovare të Privatizimit (AKP) me 

propozim për caktimin e masës së sigurimit në Dhomën e Posaçme të Gjykatës Supreme. Në 

padi është cekur se, AKP-ja dhe paditësi Vehbi Rama që nga viti 2003 kanë pasur marrëveshje 
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për qira lidhur me ngastrën kadastrale 2478/11, me sipërfaqe prej 1030 m2, ZK Viti, pronë e 

NSH “A” e cila është nën administrimin e AKP-së. Kjo marrëveshje është zgjatur disa herë 

nëpërmjet anekseve të saj. Sipas aneksit të fundit të nënshkruar me datë 1 prill 2016, e njëjta ka 

zgjatur afatin e qirasë deri me 31 mars 2020. Në nenin 2 të këtij aneksi precizohet se përveç 

ngastrës pjesë e kësaj marrëveshje është edhe lokali afarist në sipërfaqe prej 70 m2 e cila gjendet 

në këtë paluajtshmëri.  

 

Duke marr parasysh faktin se, paditësi kishte qenë në shfrytëzim të kësaj paluajtshmërisë për më 

shumë se 15 vite i njëjti kishte bërë kërkesë për inicimin e procedurës së negocimit direkt të kësaj 

paluajtshmërisë më 18 janar 2018.  

 

Më 22 maj 2019, paditësi ishte njoftuar se kërkesa për negocim direkt ishte refuzuar me 

arsyetimin se e njëjta nuk i plotëson asnjërin nga kushtet e përcaktuara në paragrafët e nenit 3 të 

Rregullores për Shitjen e Aseteve të caktuara të NSH me Negocim Direkt.  

 

Më 28 maj 2019, paditësi kishte parashtruar Kërkesë për Rishqyrtim lidhur me kërkesën për 

negocim. AKP-ja më 1 korrik 2019, përmes një njoftimi kishte ndërprerë kontratën dhe kishte 

kërkuar lirimin e pronës nga ana e paditësit për shkak të mos përmbajtjes së  kushteve kontratës 

se qiramarrjes dhe ndërtimit ilegal në pronën e lartcekur të NSH-së. Lidhur me këtë paditësi 

përmes përfaqësuesit të tij më 19 korrik 2019, kishte parashtruar Kundërshtim për ndërprerjen e 

Kontratës.  

 

Më 7 tetor 2019, e paditura AKP duke vepruar nëpërmjet Njësisë për Negocim Direkt përmes 

shkresës e njofton paditësin se nuk i përmbush kushtet e domosdoshme për inicimin e negocimit 

të parapara në nenin 3 të Rregullores për shitjen e aseteve të caktuara të NSH-ve.  

 

Andaj paditësi kërkon që Gjykata të nxjerr Aktgjykim me të cilin aprovohet si faktikisht dhe 

juridikisht e themeltë padia si dhe të shfuqizohet Njoftimi për Negocim Direkt i AKP-së me anë 

të së cilës Njoftohet paditësi se Refuzohet Kërkesa e datës 18 janar 2018, lidhur me parcelën    

Nr. 2487/11 me sipërfaqe prej 1030m2 ZK Viti pronë e NSH “Agromorava” e cila është nënë 

administrimin e AKP-së.  

 

Po ashtu paditësi kërkon që Gjykata të nxjerr Aktvendim dhe të aprovoi në tërësi si të themeltë 

Propozimin për caktimin e masës së sigurimit dhe të shtyhet ekzekutimi i Vendimit të Bordit të 

Drejtorëve të Agjencisë Kosovare të Privatizimit (AKP)  i datës 31 tetor 2019, me anë të së cilit 

obligohet paditësi që të lirojë ngastrën kadastrale Nr. 2487/11 me sipërfaqe prej 1030 m2 ZK 

Viti, pronë e Ndërmarrjes Shoqërore “A”, e cila është nënë administrimin e AKP-së deri në 

vendosjen meritore lidhur me padinë nga ana e Gjykatës.  

   

Lënda në DHPGJS merr nr. C-I-19-0014. 
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Më 16 dhjetor 2019, gjyqtarja e DHPGJS për çështjet në lidhje me Agjencinë Kosovare të 

Privatizimit në bazë të Nenit 37 të Ligjit nr. 06/L-086 për Dhomën e Posaçme të Gjykatës 

Supreme të Kosovës, padia e parashtruar nga paditësi i dërgohet AKP-së për përgjigje në padi.  

 

Më 19 prill 2017, AKP-ja ka ushtruar mbrojtje në padi në të cilën deklaron se, padia është 

ushtruar në kundërshtim me parimin procedural “legitimatio ad causam” pra paditësi nuk ka 

legjitimacion aktiv për procedimin e çështjes gjyqësore për faktin se i njëjti nuk ka prezantuar 

aktvendim për trashëgimin sipas nenit 171.1 të Ligjit për Procedurën Jokontestimore Nr. 03/L-

007.  

 

Më 23 dhjetor 2019, AKP ka paraqitur përgjigje në kërkesën për aprovimin e masës së sigurisë. 

AKP ka deklaruar se, e kundërshton në tërësi propozimin për masën e sigurisë duke e 

konsideruar si tërësisht të pa bazuar në ligj.   

 

AKP ka deklaruar se lidhur me këtë çështje juridiko civile AKP-ja i bënë me dije Gjykatës se 

Autoriteti i Likuidimit i NSH “A”, Viti, me propozuesin V. R me datë 23 maj 2016, kanë lidhur 

kontratë për qiranë lidhur me lokalin afarist që gjendet në ngastrën kadastrale nr. 2487/11, me 

sipërfaqe prej 1030 m2 ZK Viti, pronë e NSH “A” Viti, ku në raport juridik e ka cilësinë e 

qiradhënësit ndërsa propozuesi në cilësi të qiramarrësit. Palët e lartcekura ishin pajtu që me 

aneks kontratë të qirasë ta vazhdonin kohëzgjatjen e kontratës mbi qiranë deri m 31 mars 2020, 

me kushtet e njëjta si në kontratën bazë të datës 23 maj 2016. Vetë propozuesi në pikën B) te 

Kontrata për qiranë të datës 23 maj 2016, ishte pajtuar që ta shfrytëzoj lokalin afarist vetëm për 

aktivitet afarist (autolarje) dhe pajtohet që mos ta shfrytëzoj për ndonjë qëllim tjetër. Mirëpo 

propozuesi duke vepruar në kundërshtim me kontratën dhe aneks kontratën  e lartcekur gjatë 

mesit të vitit 2019 në ngastrën e lartcekur ka bërë ndërtimin e një objekti me material të fortë 

krejt kjo pa lejen dhe dijeninë e NSH “A” Viti në Likuidim. Duke parë veprimet e 

kundërligjshme të tani propozuesit AKP-ja iu ka drejtuar Drejtorisë për Inspekcion në K Viti me 

kërkesë për ndalim të punimeve në Ngastrën Kadastrale Nr. 2487/11, ZK Viti. 

 

Gjithashtu AKP – Autoriteti i Likuidimit i NSH “A” Viti, me propozim për caktimin e masës së 

përkohshme ju ka drejtuar Gjykatës Themelore në Gjilan- Dega në Viti. Kjo Gjykatë me 17 

qershor 2019, cakton masën e përkohshme siguruese të propozuar nga AKP-ja dhe i ndalohet 

kundër propozuesit vazhdimi i punimeve në ndërtimin e objektit me material të fortë dhe 

çfarëdo objekti tjetër , në kuadër të ngastrës së lartcekur derisa gjykata të vendos me vendim të ri 

e të plotfuqishëm lidhur me këtë çështje.      

 

Gjyqtarja e Dhomës së Posaçme të Gjykatës Supreme të Kosovës për çështjet në lidhje me 

Agjencinë Kosovare të Privatizimit, më 26 dhjetor 2019 lëshon Urdhër në                                    

bazë të Nenit 38 të Ligjit nr. 06/L-086 për Dhomën e Posaçme të Gjykatës Supreme të 
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Kosovës, parashtruesi i ankesës gjegjësisht të autorizuarit e tij  detyrohen që në afat prej shtatë 

(7) ditëve nga pranimi i këtij urdhri të dorëzojë në Gjykatë Përgjigje ndaj përgjigjes së AKP-së në 

kërkesën e paditësit për lëshimin e masës së sigurimit. 

 

 

Arsyetimi Ligjor:  

 

Kërkesa për masë të sigurimit është e pabazuar. 

 

Në bazë të nenit 2.4 dhe nenit 77.1.1 të Ligjit Nr. 06-L-086 të Dhomës së Posaçme të Gjykatës 

Supreme të Kosovës, gjykata zbaton dispozitat procedurale të këtij ligji. 

 

Sipas Nenit 61 të Ligjit Nr. 06/L-086 për Dhomën e Posaçme të Gjykatës Supreme të Kosovës 

për çështje në lidhje me Agjencinë Kosovare të Privatizimit (Ligji për Dhomën e Posaçme), 

Dhoma e Posaçme mund të caktojë një masë të sigurimit me kusht që parashtruesi të ofrojë 

prova të besueshme për ekzistimin e kërkesës apo të së drejtës subjektive të tij dhe se do të ketë 

dëme të menjëhershme dhe të pariparueshme për palën nëse nuk miratohet masa e sigurimit. 

Dëmi konsiderohet si i “pariparueshëm” vetëm nëse nuk mund të zhdëmtohet në mënyrë të 

arsyeshme me anë të një kompensimi financiar. 

 

Sipas formulimit të mësipërm Dhoma e Posaçme mund të nxjerr një masë të sigurimit me kusht 

që parashtruesi të ofrojë prova të besueshme se do të ketë dëme të menjëhershme, ndërsa në 

rastin konkret nuk është paraqitur ndonjë rrethane nga ana e paditësve, me anë të së cilës do të 

bëhej i besueshëm fakti se dëmi është i menjëhershëm dhe i pa riparueshëm. 

 

Paditësi i cili kërkon masën e sigurimit duhet të dorëzoj dëshmi të besueshme se: 

1. ekziston e drejta, dhe  

2. kjo e drejtë mund të dëmtohet në mënyrë të pariparueshme nëse nuk miratohet masa e 

sigurimit.  

 

Barra e provës është tek paditësi, kështu që paditësi përveç që duhet të ofrojë dëshmi të 

besueshme se e drejta e rrezikuar ekziston, duhet të ofrojë dëshmi dhe ta bëjë të besueshme 

faktin se do të shkaktohet dëm i menjëhershëm dhe i pariparueshëm, nëse nuk aprovohet 

kërkesa për masë të sigurimit. 

 

Gjykata gjen se, në bazë të provave të ofruara në shkresat e lëndës nga AKP-ja Gjykata 

Themelore në Gjilan Dega – Viti me datë 17 qershor 2019, me Aktvendimin C.nr. 214/2019 

caktohet masa e përkohshme siguruese e propozuar nga propozuesi AKP-ja – Zyra Rajonale në 

Gjilan, Autoriteti i Likuidimit për NSH “A” në Viti dhe i ndalohet kundërshtarit të sigurimit 

Vehbi Rama nga Vitia vazhdimi i punimeve në ndërtimin e objektit me material të fortë dhe 
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çfarëdo objekti tjetër në kuadër të ngastrës kadastrale nr. 2487-11, me sipërfaqe prej 1030 m2, në 

vendin e quajtur “J. S v”, në zonën kadastrale Viti deri sa gjykata të vendos me vendim të ri e të 

plotfuqishëm lidhur me këtë çështje.   

 

Sipas vlerësimit të Gjykatës, paditësi përveç pohimit nuk ka ofruar asnjë dëshmi materiale apo 

bazë ligjore me të cilën do t’ia bëjë gjykatës të besueshëm faktin se ekziston e drejta e 

pretenduar. Paditësi nuk ka paraqitur ndonjë dëshmi për të vërtetuar pretendimet e tij – faktin se 

mbi cilën bazë i takon e drejta e parablerjes dhe faktin se ka bërë investime në lokalin që është 

objekt i kontestit, si dhe nuk ka ofruar ndonjë dëshmi apo fatura të besueshme për të arsyetuar 

investimet e pretenduara.  

 

Pa paragjykuar rrezikun në të ardhmen dhe themelësinë e kërkesës kryesore, e drejta e 

pretenduar nuk është bërë e besueshme edhe për faktin se palët ndërgjyqëse në këtë çështje, kanë 

krijuar një raport juridik mes vete lidhur me lokalin kontestues, sipas kontratës për qiranë në mes 

të palëve të paraqitura në këtë kontest të datës 23 maj 2016 me nr. 24909 pika 2 .5 qiradhënësi ka 

të drejtë që në çdo kohë të ndërpresë marrëdhënien e qirasë dhe transferoj qiranë e Lokalit 

Afarist të përcaktuar me Kontratën të qirasë dhe të gjitha të drejtat e saj, përfitimet dhe obligimet 

të përcaktuara në të, pa marrë pëlqimin e qiramarrësit. Qiradhënësi apo AKP-së, pa qenë e 

kufizuar në rastet në të cilat AKP-ja vendos që të shesë në likuidim Qiradhënësin (NSH-në) apo, 

asetet e tij (duke përfshirë lokalin afarist), në përputhje me mandatin e tij sipas Ligjit Nr.04/L-

034, për themelimin e AKP-së. Kjo e gjitha sa i përket propozimit të paditësit rreth pritshmërisë 

se i njëjti do të zhvilloj aktivitetet e tij deri më datën e skadimit të kontratës.  

 

Kurse sipas pikës 2.6 të kontratës për qiranë, qiramarrësi nuk mund të bëjë ndonjë ndryshim 

strukturor apo dekorativ në Lokalin Afarist pa miratimin paraprak me shkrim nga AKP-ja si 

administruese e Qiradhënësit, në të kundërtën nuk do të kompensohet nga qiradhënësi, në rastin 

konkret paditësi nuk ka pohuar dhe nuk ka ofruar ndonjë provë se lidhur me investimet e 

pretenduara ka marrë aprovim paraprak apo pëlqim nga ana e qiradhënësit – të paditurës (pika 

2.6.1). 

 

Në këtë aspekt gjykata konstaton se nuk janë plotësuar kushtet e dispozitës së nenit 61 të Ligjit 

Nr. 06/L-086 për Dhomën e Posaçme të Gjykatës Supreme për caktimin e Masës së sigurimit, 

pasi që paditësit nuk pritet të pësojë ndonjë dëm te menjëhershëm dhe te pariparueshëm, meqë 

sipas kërkesave ligjore përveç që duhet të bëhet e besueshme e drejta e pretenduar, duhet që 

paditësi të dorëzojë dëshmi të besueshme se kjo e drejtë mund të dëmtohet në mënyrë të 

pariparueshme nëse nuk miratohet kërkesa. Në rastin konkret paditësi nuk ka ofruar prova të 

besueshme materiale për aprovimin e propozimit për caktimin e masës së sigurimit në atë 

mënyrë që Gjykata ta shtyjë ekzekutimin e Vendimit të Bordit të Drejtorëve të AKP-së i datës 31 

tetor 2019, me anë të së cilës obligohet paditësi që ta lirojë ngastrën kadastrale kontestuese andaj 

gjykata vlerëson se kërkesa për masë të sigurimit është e pa bazuar.  
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Nga arsyet e theksuara Gjykata konstaton se propozimi i paditësit për caktimin e masës së 

sigurimit nuk ka mbështetje në dispozitën e nenit 61 të Ligjit Nr. 06/L-086 për Dhomën e 

Posaçme të Gjykatës Supreme, prandaj kërkesa si e tillë u refuzua. 

 

 

Shpenzimet Gjyqësore: 

 

Paditësi tanimë e ka paguar taksën gjyqësore lidhur me kërkesën për masë të sigurimit në shumë 

prej 100.00 €, sipas urdhërpagesës së datës  23 dhjetor 2019 dhe nuk ngarkohet me taksa shtesë.  

 

 

Këshillë Juridike: 

 

 

Kundër këtij Aktvendimi mund të parashtrohet ankesë me shkrim në Kolegjin e Apelit të 

Dhomës së Posaçme brenda 15 ditëve nga pranimi i këtij aktvendimi. Ankesa duhet të dorëzohet 

në bazë të nenit 9.6 të Ligjit për Dhomën e Posaçme.  

 

 

 

Teuta Ibrahimi, Gjyqtare Kryesuese  ______________________,    

 

Diellza Hoxha, Gjyqtare    ______________________, 

 

Manushe Karaqi, Gjyqtare              _______________________, 

 


