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                                                                                          AC-I.-19-0161-A0001 

Në çështjen juridike të: 

E. I, Ferizaj. 

                                                                                            Paditësi/ankuesi                                                                                        

Kundër                                                                            

NSH “U”-Prishtinë, 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 (DHPGJS), i përbërë nga Ilmi Bajrami 

gjyqtar kryesues, Sabri Halili dhe Mr.sc Sahit Sylejmani gjyqtarë, duke vendosur lidhur 

me ankesën e paditësit të parashtruar kundër Aktvendimit të Kolegjit të Specializuar C–

III-19-0072 të datës 28 gusht 2019, në seancën vendimmarrëse të mbajtur më ...2019  

lëshon këtë: 

 

A K T V E N D I M  

 

1. Ankesa e paditësit refuzohet si e pa bazuar. 

2. Vërtetohet Aktvendimi i Kolegjit të Specializuar C-III-19-0072 i datës 28 gusht 

2019. 

3. Nuk caktohen taksa gjyqësore për këtë procedurë ankimore. 

 

Rrethanat faktike dhe procedurale 

Me 12 korrik 2019 paditësi parashtroi padi me propozim për lëshimin e masës së 

sigurisë pranë DHPGJS. Paditësi pretendon se ishte shpallur ofertuesi me çmimin më të 
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lartë të ofertuar për blerjen e Lokalit afarist “U” nr. 98 (tani e tutje: L), por me Vendimin të 

Bordit të AKP të datës 27 qershor 2019 procedura e tenderit është anuluar. Paditësi tani 

kërkon anulimin e Vendimit. 

 

Paditësi propozon gjithashtu edhe lëshimin e masës së sigurisë me të cilën do të 

obligohet e paditura që lokalin afarist mos ta shes, ta ngarkojë me ndonjë barre reale si 

dhe cilën do formë tjetër të tjetërsimit si dhe në të ardhmen mos të hap tender gjerë në 

vendimin përfundimtar nga ana e Gjykatës. 

 

AKP në përgjigjen e saj ndaj kërkesës për masë të sigurisë pohon se kërkesa 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). Andaj, AKP  propozon që MS  ta hedhë si të 

papranueshëm ose refuzoj si të pabazuar. 

 

Më 28 gusht 2019 Kolegji i Specializuar i DHPGJSK-së e kishte marrë Aktvendimin C-

III.-19-0072 me të cilin kërkesa për masë të përkohshme ishte refuzuar si e pabazuar. 

Në arsyetimin ligjor të këtij aktvendimi Kolegji i Specializuar thekson se, pa paragjykim të 

vendosjes së plotë lidhur mbi padinë, gjykata konstaton se në këtë rast, paditësi nuk ka 

ofruar dëshmi të besueshme, që do të arsyetonte lëshimin masës së përkohshme. 

Paditësi nuk ka parashtruar asnjë dëshmi mbi ekzistimin e rrezikut të dëmit dhe për më 

tepër të parashtrojë asnjë dëshmi e që do të argumentonte që dëmi i menjëhershëm dhe 

i pariparueshëm do të shkaktohej në qoftë se masa e përkohshme nuk do të lëshohej.     

 

Ankuesi thekson se gjykata me rastin e vendosjes lidhur me padinë nuk ka 

marrë parasysh faktin se paditësi ka marrë pjesë në procesin e shitjes përmes 

likuidimit 47 dhe i njëjti është shpallur  ofertuesi me çmim më të lartë për blerjen e 

asetit kontestues. Ankuesi konsideron se ky vendim i Bordit të AKP-së është i padrejtë  

dhe i paligjshëm. Ankuesi propozon që të aprovohet ankesa, të anulohet aktvendimi i 

ankimuar, të vërtetohet se paditësi është shpallur fitues i tenderit për asetin kontestues 

me çmim më të lartë,  të detyrohet AKP që paditësit t’i paguaj shpenzimet e 

procedurës, dhe t’i ndalohet AKP-së shitja ose ngarkimi me ndonjë barrë për ngastrën 

Njësia nr. 90-Urata lokali 98 në Prishtinë deri në vendimin e formës së prerë lidhur me 

këtë kontest. 

 

Më 25 shtator 2019, kjo ankesë i është dërguar AKP-së për përgjigje. Në përgjigjen e  
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saj AKP thekson se ankuesi as në këtë fazë të procedurës nuk ka arritur që të ofroj  

ndonjë bazë juridike të besueshme e as të konstatoj një gjendje tjetër faktike nga ajo që  

ishte konstatuar nga Kolegji i shkallës së parë me aktvendimin e ankimuar. Për këtë  

arsye AKP propozon që të refuzohet ankesa dhe të vërtetohet aktvendimi i ankimuar.     

 

Arsyetimi ligjor  

 

Ankesa është e pabazuar. 

Në bazë të nenit 9.9 të Ligjit nr. 06/L-086 mbi Dhomën e Posaçme të Gjykatës Supreme 

të Kosovës për çështje që lidhen me Agjencinë Kosovare të Privatizimit (LDHP) dhe 

nenit 69.1 të këtij ligji, Kolegji i Apelit vendosi të mos mbajë pjesën gojore të procedurës. 

                        

Kolegji i Specializuar me aktvendimin e ankimuar kishte konstatuar se, pa paragjykim të 

vendosjes së plotë lidhur mbi padinë, gjykata konstaton se në këtë rast, paditësi nuk ka 

ofruar dëshmi të besueshme, që do të arsyetonte lëshimin masës së përkohshme. 

Paditësi nuk ka parashtruar asnjë dëshmi mbi ekzistimin e rrezikut të dëmit dhe për më 

tepër të parashtrojë asnjë dëshmi e që do të argumentonte që dëmi i menjëhershëm dhe 

i pariparueshëm do të shkaktohej në qoftë se masa e përkohshme nuk do të lëshohej.     

 

Ankuesi thekson se gjykata me rastin e vendosjes lidhur me padinë nuk ka 

marrë parasysh faktin se paditësi ka marrë pjesë në procesin e shitjes përmes 

likuidimit 47 dhe i njëjti është shpallur  ofertuesi me çmim më të lartë për blerjen e 

asetit kontestues. Ankuesi konsideron se ky vendim i Bordit të AKP-së është i padrejtë  

dhe i paligjshëm. 

 

Kolegji i Apelit konsideron se ankesa e paditësit nuk është e mbështetur në argumente 

ligjore dhe në prova të besueshme që determinon lëshimin e një mase të përkohshme 

në rastin konkret. Vendimi i Bordit të drejtorëve të AKP-së për anulimin e tenderit është i 

bazuar në ligj në rregullat tenderuese, andaj kjo është një e drejtë e pakontestueshme e 

këtij Bordi. Paditësi në këtë rast ka të drejtë që në ritenderim të marrë pjesë me një 

ofertë tjetër, andaj nuk ka asnjë arsye që në këtë rast të lëshohet masa e përkohshme. 

 

Me sa u tha më sipër e në bazë të nenit 9.10 të LDHP-së është vendosur si në dispozitiv 

të këtij aktvendimi. 
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Ky aktvendim mbi masën e përkohshme nuk prejudikon zgjidhjen përfundimtare sipas 

padisë. 

 

Taksat gjyqësore: 

 

Meqenëse ankuesi tashmë ka paguar taksën gjyqësore prej 100 eurosh, në emër të 

ankesës së parashtruar, ai nuk ngarkohet me taksë shtesë. 

 

Lëshuar nga Kolegji i Ankesave i DHPGJS-së, më  ... 2019. 

 

Ilmi Bajrami, Gjyqtar Kryesues    __________________ 
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