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                                                   AC-I-20-0032-A0001 

Në çështjen juridike të,  

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

                                         Paditësi/ankuesi                                                                            

Kundër 

Agjencisë Kosovare të Privatizimit( AKP), rr.”Agim Ramadani”nr. 23, Prishtinë. 

  E paditura 

 

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

Agjencinë Kosovare të Privatizimit (DHPGJS), i përbërë nga Ilmi Bajrami gjyqtar kryesues, Sabri 

Halili dhe Mr.sc. Sahit Sylejmani gjyqtarë, duke vendosur lidhur me  ankesën e paditësit të 

paraqitur kundër Aktvendimit të Kolegjit të Specializuar të  DHPGJS-së, C-I-19-0014 të datës 15 

janar 2020, pas seancës vendimmarrëse të mbajtur më 05 mars 2020, lëshon këtë:   

 

     A K T V E N D I M 

 

1. Ankesa e paditësit refuzohet si e pabazuar. 

2. Vërtetohet Aktvendimi i Kolegjit të Specializuar C-I-19-0014  i datës 15 janar 2020. 

3. Nuk caktohen taksa gjyqësore për këtë procedurë ankimore. 

Rrethanat procedurale dhe faktike: 

 

Më 16 dhjetor 2019, paditësi, përmes përfaqësuesit të tij e kishte dorëzuar një padi në DHPGJS, 

ndaj njësisë për negocijim direkt të AKP-së, me propozim për caktimin e masës së sigurisë, sepse 

që nga viti 2003, ka pasur marrëveshje për qira lidhur me ngastrën kadastrale 2478/11 me 
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sipërfaqe prej 1030 m2 ZK Viti, pronë e NSH “A”, dhe se kjo marrëveshje ishte zgjatur disa herë, 

dhe se sipas marrëveshjes së fundit i është bashkangjitur edhe lokali afarist në sipërfaqe prej 70 

m2, ai me 18 janar 2018 dhe për këtë arsye ka bërë kërkesë për inicimin e procedurës së 

negocijimit direkt të kësaj palujtshmërie. Më 22 maj 2019 AKP e kishte informuar paditësin se nuk 

i plotëson kriteret e negocijimit direkt të përcaktuar me nenin 3 të Rregullores për shitjen e aseteve 

të caktuara të NSH. Paditësi thekson se edhe disa herë kishte tentuar të njëjtë gjë, por se kishte 

marrë informacion negativ mbi këtë çështje, andaj kërkoi aprovimin e padisë si të bazuar si dhe 

shfuqizimin e njoftimit për negocijim direkt të AKP-së të datës 18 janar 2018. Paditësi propozoi 

gjithashtu edhe caktimin e masës së përkohshme të sigurisë deri në vendosjen meritore të kësaj 

çështjeje. Paditësi thekson se, sipas aneksit të fundit të nënshkruar më 01 prill 2016, e njëjta e ka 

zgjatur afatin e qirasë deri më 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. Paditësi 

kërkon që të aprovohet padia dhe të shfuqizohet Njoftimi i Njësisë për Negocijim Direkt i AKP-së. 

 

Për faktin se paditësi e kishte në shfrytëzim për më shumë se 15 vjet këtë paluajtshmëri, ai kishte 

bërë kërkesë për negociim direkt të kësaj ngastre. Kjo kërkesë ishte refuzuar nga AKP me 

arsyetimin se nuk janë plotësuar asnjëri prej kushteve të përcaktuara me nenin 3 të Rregullores 

për Shitjen e aseteve të Caktuara të NSH-së me Negocijim Direkt. 

 

AKP më 23 dhjetor 2019, paraqet përgjigje ndaj kërkesës për caktimin e masës së përkohshme 

të sigurisë, duke e konsideruar si tërësisht të pabazuar në ligj. Në arsyetimin e saj e paditura, 

thekson se me kontratën mbi qirramarjen të bërë në vitin 23 maj 2016 e përtëritur me 31 mars 

2020, paditësi ishte pajtuar që lokalin afarist ta shfrytëzoi si autolarje, dhe se nuk do ta shfrytëzoi 

për qëllime tjera, gjersa gjatë mesit të vitit 2019, paditësi në ngastrën e cekur, ka bërë ndërtimin 

e një objekti me material të fortë, pa dijeninë e NSH “A” në Viti në likuidim. AKP pas këtij veprimi 

të kundërligjshëm të paditësit, i kishte propozuar Gjykatës Themelore në Gjilan- Dega në Viti që 

ta caktoi masën e përkohshme të sigurisë në këtë ngastër kadastrale, që të pamundësohet 

paditësi që të ndërtoi në këtë ngastër kadastrale, pasi që ishte në kundërshtim me kontratën e 

lartëcekur për qiramarrje.  

Më 01 korrik 2019 AKP përmes një njoftimi e kishte ndërprerë kontratën dhe kishte kërkuar lirimin 

e pronës për shkak të mospërmbajtjes së kushteve të kontratës së qiramarrjes dhe ndërtimit ilegal 

në pronën e lartëceklur. Paditësi e kishte kundërshtuar këtë njoftim për ndërprerje të kontratës 

më 19 korrik 2019. 
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Më 24 dhjetor 2019, AKP parashtroi mbrojtje në padi, duke deklaruar se padia nuk mbështetet në 

asnjë provë valide apo në ndonjë bazë të ligjore dhe si e tillë duhet të refuzohet. Në mbështetje 

të pretendimeve të saj AKP ka ofruar kontratën mbi qiranë, anekset e kontratës, aktvendimin për 

masën e sigurisë nga Gjykata Themelore në Gjilan-Dega në Viti, por edhe shumë dëshmi të tjera 

në mbështetje të pretendimeve të saj.  

 

Më 15 janar 2020, Kolegji i Specializuar e kishte marrë Aktvendimin C-I.-19-0014 me të cilin 

kërkesa për masë të sigurisë ishte refuzuar si e pabazuar. Kolegji i Specializuar gjeti se me 

Aktvendimin e Gjykatës Themelore në Gjilan- Dega në Viti C.nr.214/2019 të datës 17 qershor 

2019 ishte caktuar masa e sigurisë ndaj paditësit, dhe i ishte ndaluar paditësit që të vazhdoj 

punimet në këtë ngastër kadastrale, deri sa gjykata të vendos me një vendim të ri e të 

plotfuqishëm lidhur me këtë çështje. Paditësi dështoi të ofroj prova të besueshme se në cilën bazë 

i takon e drejta e pretenduar. Gjithashtu Kolegji vërejti se palët kontraktuese kishin një raport 

juridik mes vete mbi lokalin kontestues, sipas kontratës mbi qiranë ndërmjet palëve në të cilën 

paraqiteshin të gjitha të drejtat dhe përfitimet dhe obligimet e përcaktuara në të. Më tutje Kolegji 

vëren se këtu kemi të bëjmë me shkelje të pikës 2.6 të kontratës mbi qiranë, sepse qiramarrësi 

sipas kësaj pike nuk kishte të drejtë të bëj ndonjë ndryshim në lokalin afarist pa miratimin paraprak 

me shkrim të AKP-së. Në të kundërtën, nuk do të kompensohet nga qiradhënësi. Në rastin konkret 

paditësi nuk ka ofruar dëshmi konkrete të ketë marrë aprovim paraprak  nga qiradhënësi për 

investimet e bëra, në respekt të nenit 2.6.1 të marrëveshjes.  

 

Më 07 shkurt 2020, paditësi/ankuesi, parashtroi një ankesë kundër këtij aktvendimi, duke 

pretenduar se me moslëshimin e masës së sigurisë mund të i shkaktohet dëm i madh dhe i 

pariparueshëm për paditësin. Ai thekson se për 17 vite me rradhë e kishte në posedim parcelën 

kontestuese, dhe se i njëjti ka kryer investime të nevojshme në këtë ngastër, konform nenit 3 par.b 

të Rregullores për Shitjen e Aseteve të Caktuara të NSH-ve, mbi investimet në parcelë. Ai thekson 

se është detyruar të bëjë investime, sepse ngastra kundërmonte erë të rëndë për shkak të 

kanalizimeve dhe se kjo ishte vërtetuar në Aktgjykimin nr. 204/2019 të Gjykatës Themelore Gjilan- 

Dega në Viti, duke cituar një fjali të këtij aktgjykimi, “ngastra në disa pjesë të saj kundërmon dhe 

është vështirë të qëndrohet në afërsi të saj”. Ankuesi potencon se investimet kanë qenë në 

funksion të rritjes së vlerës së kësaj ngastre. Ai e konteston Aktvendimin e Kolegjit të Specializuar, 

duke theksuar se vet fakti që 17 vite rresht e kishte shfrytëzuar këtë ngastër, dhe se këtë 

ndërmarrje e kishte bërë fitimprurëse dhe se kishte punësuar 3 punëtorë, andaj kërkesa për masë 

së sigurisë është e besueshme.  
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Më 10 shkurt 2020, Kolegji i Apelit këtë ankesë ia dërgoi AKP-së për përgjigje. Në përgjigjen ndaj 

ankesës së paditësit AKP pos që ia ka kundërshtuar pretendimet ankimore si të pabazuara, ka 

ofruar edhe dëshmi shtesë në mbështetje të pretendimeve të saj si: Procesverbali nga vendi i 

ngjarjes të komisionit të AKP-së për largimin e paditësit nga ngastra kontestuese si dhe foto nga 

vendi i ngjarjes për gjendjen e kësaj prone. AKP ka propozuar që ankesa të refuzohet dhe të 

vërtetohet aktvendimi i ankimuar si i drejtë dhe i bazuar në ligj.    

 

Arsyetimi ligjor:  

 

Ankesa është e pabazuar. 

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.  

 

Kolegji i Apelit pasi që shqyrtoi ankesën, aktvendimin e ankimuar dhe të gjitha provat në shkresat 

e lëndës erdhi në përfundim se ankesa është e pabazuar, ndërsa aktvendimi i ankimuar, është i 

drejtë, i saktë në rezultat dhe në arsyetimin ligjor.  

 

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. 

Paditësi/ankuesi i cili kërkon masë të përkohshme duhet të dëshmoj probabilitetin se, ekziston 

rreziku i të drejtës  të cilën e kërkojnë dhe e drejta është në rrezik të drejtpërdrejtë të humbjes 

ose dëmtimit të pariparueshëm, nëse nuk lëshohet masa e sigurisë. 

 

Në lëndën në fjalë, paditësi/ankuesi, nuk ka dëshmuar se mund të ndodhë dëmi i drejtpërdrejt 

dhe i pariparueshëm ndaj të drejtave të pretenduara pronësore, nëse nuk lëshohet masa e 

përkohshme. 

 

Kolegji i Apelit vëren se paditësi/ankuesi kishte shkelur kontratën mbi qiramarrjen, në ngastrën 

në të cilën pretendon të drejtën e parablerjes, dhe se pa njoftimin dhe pëlqimin e NSH-së, kishte 
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bërë renovimin në lokalin afarist si dhe ndryshime në ngastrën kadastrale pa njohurinë dhe 

pëlqimin e AKP-së. Duke marrë parasysh këtë fakt, Kolegji i Apelit vjen në përfundim se 

megjithatë është i saktë konstatimi i Kolegjit të shkallës së parë se në këtë lëndë nuk janë 

plotësuar kushtet për të caktuar masën e përkohshme, pasi që dëmi i pretenduar nga paditësi 

nuk cilësohet si i menjëhershëm madje e as i pariparueshëm nëse nuk do të lëshohej masa e 

sigurisë.  

Kolegji i Apelit vlerëson se në këtë rast të drejtat e pretenduara lidhur me një pronë në pronësi të 

NSH-së nuk mund të pranohen, sepse paditësi nuk e ka fituar të drejtën e pronësisë por ka qenë 

vetëm në marrdhënie juridike të qiramarrjes së pronës së pretenduar. Përkundër kësaj, ai kishte 

bërë investime të paautorizuara, derisa me Aktvendimin e Gjykatës Themelore në Gjilan- Dega 

në Viti C.nr.214/2019 të datës 17 qershor 2019 ishte caktuar masa e sigurisë ndaj paditësit, dhe 

i ishte ndaluar që të vazhdoj punimet në këtë ngastër kadastrale. Andaj, kërkesa e tij për caktimin 

e masës së sigurisë, në këtë rast specifik nuk mund të aprovohet.   

Për këto arsye, rezultati i dhënë me aktvendimin e ankimuar për masë të sigurisë është i drejtë 

dhe i bazuar, ndërsa ankesa e paditësit refuzohet si e pabazuar. 

 

Ky aktvendim në asnjë mënyrë nuk prejudikon zgjidhjen përfundimtare të padisë. 

 

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

dispozitiv. 

 

Taksat gjyqësore: 

Paditësi tashmë e ka paguar taksën gjyqësore, lidhur me kërkesën për caktimin e masës së 

sigurisë, sipas urdhërpagesës së datës 10 shkurt 2020, andaj nuk do të caktohen taksa shtesë.  

 

U vendos nga Kolegji i Apelit të DHPGJS, më 05 mars 2020. 

 

 

Ilmi Bajrami, Gjyqtar Kryesues                                _________________ 
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