
 

                                                                                                AC-I-17-0245 

 

Në ankesën e                                                                       Paditësi/Ankuesi 

 

A.M. Istog,   

Përfaqësuar nga Shoqëria e Avokatëve, Prishtinë  

 

Kundër                                                                        E paditura/Ankuesja  

                                                                                                                                 

Agjencia Kosovare e Privatizimit , rr. ’’Agim Ramadani’’ Nr. 23, Prishtinë   

  

 

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 Sabri 

Halili, si gjyqtar kryesues, Mr.sc. Sahit Sylejmani dhe, Diellza Hoxha gjyqtarë, duke 

vendosur në ankesat e parashtruara të paditësit dhe të paditurës kundër 

Aktgjykimit të Kolegjit të Specializuar të DHPGJS-së C-IV-14-3940 të datës 28 prill 

2017, pas seancës vendimmarrëse të mbajtur më 22 gusht 2019, lëshon këtë  

 

                                             A K T GJ Y K I M 

 

1. Ankesa e paditësit dhe e të paditurës refuzohen si të pa bazuara. 

 

REPUBLIKA E KOSOVËS 
REPUBLIKA KOSOVA – REPUBLIC OF KOSOVO 

GJYKATA SUPREME E KOSOVËS 
VRHOVNI SUD KOSOVA – SUPREME COURT OF KOSOVO 



2. Vërtetohet Aktgjykimi i Kolegjit të Specializuar i DHPGJS C-IV-14-3940 i 

datës 28 prill 2017. 

 

Rrethanat procedurale dhe faktike  

 

Më 28 prill 2014, paditësi dorëzoi në Dhomën e Posaçme, padi për anulimin e 

vendimit të Bordit të Agjencisë Kosovare të Privatizimit (më tutje AKP ose Agjencia) 

nr. 6922/2 datë 4 shkurt 2014 me të cilin ishte anuluar tenderi për Njësinë nr. 66 

Prishtinë, Shitja e Aseteve nr. 23. Paditësi pohon se kishte marrë pjesë në tenderin 

publik të shpallur nga Agjencia dhe kjo e fundit e kishte shpallur paditësin fitues të 

përkohshëm të tenderit për këtë njësi. Me shkresën nr. 6922/2 datë 4 shkurt 2014 

e njoftoi paditësin se Bordi i AKP-së pas mbledhjes së mbajtur me 31 janar 2014 ka 

marr vendim për anulimin e tenderit për njësinë në fjalë (objekt me karakter të 

përkohshëm), bazuar në Rregullat e Tenderit nenet 17.1 dhe 17.2 (c). Paditësi më 

tej pohon se është hera e dytë që ai shpallet fitues i përkohshëm i tenderit për të 

njëjtin aset nga AKP-ja (Shitjet me likuidim nr. 21 dhe 23) dhe është hera e dytë 

që Bordi i AKP-së nuk e aprovon shitjen me arsyetimin e njëjtë. Sipas paditësit, 

AKP po aplikon standarde të dyfishta lidhur me ofertat e shitjes dhe në këtë rast 

vlen të ceket se disa metra larg këtij objekti Bordi i AKP-së ka aprovuar shitjen me 

çmim të përafërt, gjegjësisht paditësi ka ofruar çmimin më të lartë se çmimi i 

ofertës së aprovuar për lokalin në afërsi (në të cilin përfshihej edhe transferi i 

tokës). Andaj, mendimi i Bordit për çmimin racional vlen vetëm kur ekziston 

aplikimi i një standardi të mirëfilltë të vendosur paraprakisht dhe publikisht dhe jo 

të vendoset ad hoc për çmimin racional ose joracional. Së bashku me padinë, 

paditësi dorëzoi edhe një kërkesë për masë të përkohshme më të cilën i propozoi 

gjykatës që t’ia ndalojë AKP-së shitjen apo tjetërsimin e lokalit objekt i padisë, deri 

në zgjidhjen definitive të kësaj çështje. Paditësi i ka bashkëngjitur padisë në kopje, 

Njoftimin e AKP-së datë 13 dhjetor 2013 për shpalljen ofertues me çmimin më të 

lartë, Njoftimin për anulim të tenderit të AKP-së datë 4 shkurt 2014, Njoftimin për 

paraqitjen e padisë në gjykatë datë 14 shkurt 2014 si dhe autorizim për përfaqësim 

nga avokati. 

 



Lënda u regjistrua nën numrin C-I-14-0018, dhe me aktvendimin e datës 14 maj 

2014, lënda u dërgua në kompetencë te Kolegji i Specializuar për likuidime –IV dhe 

u regjistrua me numrin C-IV-14-3940. 

 

Më 10 maj 2014, Dhoma e Posaçme ia dërgoi padinë AKP-së. Në përgjigjen e saj të 

datës 04 qershor 2014, AKP-ja kundërshtoi kërkesën e paditësit si të pabazuar dhe 

të pa mbështetur në prova të besueshme dhe relevante. Sipas të paditurës, i 

padituri ka dështuar të ofrojë dëshmi të besueshme për ta bindur gjykatën se ai ka 

gjasa reale për të fituar rastin dhe se është i dëmtuar me fajin e të paditurës. E 

paditura konsideron se Bordi i drejtorëve e ka anuluar shitjen dhe urdhri për ri 

tenderim është bërë për shkak të çmimit të lirë sepse objekti afarist në qendër të 

Prishtinës nuk mund të shitet nën çmimin 1.000 Euro për m2. Andaj, e paditura 

propozoi që kërkesëpadia e paditësit të refuzohet në tërësi.  

 

Më 10 qershor 2014, e paditura dorëzoi në gjykatë parashtresë për plotësimin e 

mbrojtjes në të cilën ka theksuar se ne pajtim me nenin 17.3 të Rregullave të 

Përgjithshme të Tenderit, Bordi i AKP-së, më 31 janar 2014, ka refuzuar shitjen e 

Njësisë nr. 23, me arsyetimin se çmimi ka qenë i ulët nëse krahasohet me çmimin e 

3 lokaleve të së njëjtës ndërmarrje, të shitura shumë afër sallonit të mobileve për 

të cilin është anuluar tenderi. Parashtresës i ka bashkangjitur edhe vendimin e 

bordit dhe tabelën krahasuese të çmimeve.  

 

Më 15 qershor 2015, paditësi paraqiti në Dhomën e Posaçme përgjigjen në 

mbrojtjen e të paditurës, të cilën mbrojtje e kundërshtoi, duke theksuar se e 

paditura qëllimisht po i shmanget pretendimeve të bazuara dhe argumentuara  të 

paditësit dhe fakti se AKP-ja për të bërë krahasim të çmimit i referohet lokaleve të 

shitura në rr. “Nënë Tereza”, vërehet qartë se ka për qëllim ta dezorientoj gjykatën 

sa i përket çmimit të tregut kur dihet se lokali kontestues gjendet në rrugën “FG”. 

 

Paditësi theksoi se çmimet e lokaleve në rrugën “Nënë Tereza” nuk mund të 

krahasohen me asnjë çmim të lokaleve në çfarëdo rruge të Kosovës, kur dihet se 

në këtë rrugë çmimet e paluajtshmëve janë më të lartat.  



 

Më 18 qershor 2014, Kolegji i Specializuar e miratoi kërkesën për masë të 

përkohshme me të cilën iu ndalua AKP-së shitja e Njësisë nr. 66 në Prishtinë, Shitja 

e Aseteve nr. 23, deri në marrjen e vendimit përfundimtar për padinë (objektin e 

kontestit), me kusht të pagesës së depozitës prej 2,000 euro, të cilin kusht paditësi 

e plotësoi duke paguar depozitën e caktuar brenda afatit të paraparë kohor.   

 

AKP-ja parashtroi ankesë kundër aktvendimit të Kolegjit të Specializuar me të cilën 

pretendon shkeljen esenciale e dispozitave të procedurës kontestimore, konstatimit 

të gabuar dhe jo të plotë të gjendjes faktike dhe zbatimit të gabuar të së drejtës 

materiale.     

 

Me aktvendimin e Kolegjit të Apelit, AC-I-14-0214, të datës 02 tetor 2014, ankesa 

e të paditurës kundër aktvendimit të Kolegjit të Specializuar të datës 18 qershor 

2014 u refuzua si e pabazuar. 

  

Më 28 prill 2017, Kolegji i Specializuar i DHPGJS-së me Aktgjykimin C-IV-14-3940 e 

anuloi vendimin e Bordit të Drejtorëve të AKP-së të marrë në mbledhjen e datës 31 

janar 2014, në lidhje me anulimin e tenderit për Njësinë nr. 66, Prishtinë, 

përkatësisht konsiderohet i pavlefshëm njoftimi 6922/2 i datës 04 shkurt 2014 si 

dhe OBLIGOHET e paditura që në pajtim me rezultatet e tenderit të procedojë me 

shitjen e objektit në fjalë me ofertuesin me ofertën më të lartë dhe paditësit i 

kthehet depozita në shumë prej 2.000.00 euro e paguar më 27 qershor 2014, 

ndërsa kërkesa e paditësit për kompensimin e shpenzimeve procedurale dhe dëmit 

në shumë prej 10,000.00 euro refuzohet si e pabazuar. 

Kolegji i Specializuar në aktgjykimin e vet konsideron se Njoftimi i AKP-së nr. 

6922/2 i datës 04 shkurt 2014, me të cilin ishte anuluar tenderi për Njësinë nr. 66 

Prishtinë - Shitja e Aseteve nr. 23, duhet të anulohet për arsyet në vijim: 

 

Paditësi ishte shpallur ofertuesi më i lartë dy herë radhazi nga AKP-ja (më 10 

shtator 2013- shitja 21 dhe shkresa nr. 6922/2 më datë 13 dhjetor 2013- shitja 23) 

në dy shitje të njëpasnjëshme për objektin në fjalë. Bordi i AKP-së e anuloi tenderin 



në fjalë për paditësin dy herë radhazi, jo pse paditësi kishte dështuar në plotësimin 

e ndonjë kriteri të përcaktuar nga e paditura në lidhje me pjesëmarrjen dhe kushtet 

tjera në tender por për arsyen se çmimi i ofertuar nga paditësi nuk kishte lidhje 

racionale me çmimin e tregut në kuptim të neneve 17.1 dhe 17.2 (c) të Rregullave 

të Tenderit - Shitja e Aseteve 2013. 

 

Kolegji konsideron se vendimi i të paditurës për anulim të tenderit është i pabazuar, 

pasi në rastin konkret nuk është ofruar asnjë arsye e vetme nga e paditura për 

anulim të tenderit, përveç një pohimi fare të thjeshtë se çmimi i ofruar nuk është 

sikurse çmimi i tregut. Në këtë mënyrë përgjithësuese çdo herë mund të anulohet 

një tender apo çdo tender mund të anulohet. Siç dihet, secili rast ka specifikat e 

veta, andaj duhet të ekzistojnë shkaqet apo arsyet në bazë të  cilave duhet të 

merret një vendim në lidhje me një procedurë apo tender siç është rasti konkret. 

Në këtë kuptim gjykata vëren se neni 17 i Rregullave të Tenderit si i tillë mund të 

jetë në kundërshtim edhe me vet synimet dhe Ligjin e AKP-së. Neni 17.1, sado 

përgjithësues që është, së paku kërkon ekzistimin e një arsyeje për anulim të 

tenderit, kërkesë e cila në rastin në fjalë nuk është plotësuar, pra nuk është dhënë 

asnjë një arsye e vetme e vlefshme për anulim.  

 

Më 16 maj 2017, AKP-ja parashtroi ankesë kundër Aktgjykimit të Kolegjit të 

Specializuar C-IV-14-3940 të datës 28 prill 2017. Në ankesën e saj AKP-ja 

pretendon shkeljen esenciale e dispozitave të procedurës kontestimore, konstatimin 

e gabuar dhe jo të plotë të gjendjes faktike dhe zbatimin e gabuar të së drejtës 

materiale. Ajo i propozon Kolegjit të Apelit që ta anulojë Aktgjykimin e ankimuar 

duke e refuzuar kërkesën si të pathemeltë.  

 

AKP-ja në ankesën e saj pohon se Kolegji i Specializuar në mënyrë të gabuar ka 

konstatuar gjendjen faktike kur ka deklaruar se nëse paditësi ishte shpallur 

ofertues fitues nuk nënkupton se është blerës legjitim i asetit, por vetëm ofertues 

me çmimin më të lartë. Kjo shpallje është e ligjshme dhe normale. Ndërsa vetëm 

Bordi mund ta shpallë atë fitues të përkohshëm. Kur bordi e aprovon blerjen, 

ofertuesi fitues bëhet blerës i përkohshëm ose fitues i përkohshëm deri në pagesën 



definitive. Në legjislacion ekziston ky dallim i këtyre termeve, të cilin Gjykata nuk e 

ka vërejtur. 

AKP-ka kritikon që Kolegji i Specializuar i ka vlerësuar pohimet e paditësit si shumë 

të argumentuara në këtë rast kur ai i ka mbështetur pretendimet e veta në 

krahasimet lidhur me çmimet joreale dhe të pabesueshme. AKP-ja thekson se 

Gjykata nuk i ka veçuar se cilat do të jenë pasojat për palën e paditur nëse 

aprovohet kërkesëpadia e paditësit. Kjo nga fakti se Gjykata nuk e ka marrë për 

bazë krahasimin e dorëzuar i cili gjendet në shkresat e lëndës. Nuk do të ketë 

pasoja për paditësin. Ndërsa e paditura mendon se do të dëmtohet interesi i 

përgjithshëm dhe se po krijohen shpenzimet procedurale të panevojshme.    

AKP-ja në ankesën e vet thotë se pretendimet e paditësit konsistojnë në atë që ai 

ta përvetësojë këtë pronësi me çmimin sa më të ultë, ndërsa e paditura konsideron 

se është e drejtë e ligjshme e Bordit të Drejtorëve të AKP-së që të përkujdeset dhe 

ta mbikëqyrë transformimin e aseteve pronësore të NSH-së në bazë të nenit 17 të 

Rregullave të Tenderit. Dhe duke u bazuar në këto rregulla, trupi gjykues i Kolegjit 

të Specializuar të DHPGJS-së në procesverbal ka konstatuar se Bordi i Drejtorëve të 

AKP-së ka të drejtë vetëm për shkak të çmimit të ultë ta anulojë tenderin publik 

dhe ta rishpallë prapë. E paditura duke pasur parasysh këtë krahasim të 

bashkëngjitur shkresave të lëndës së mëhershme, nga i cili shihet se lokalet 

afariste në afërsi të këtij aseti janë shitur afërsisht 10 herë më shtrenjtë se ky që 

është objekt i kontestit. I njëjti u kërkua edhe nga Bordi i Drejtorëve të AKP-së, në 

bazë të së cilit edhe tek ata u krijua bindja se shitja me atë çmim nuk duhet të 

miratohet ngase e njëjta për shkak të lokacionit mund të shitet me çmim më të 

lartë. AKP-ja konsideron se Kolegji i Specializuar me aktgjykimin e ankimuar ka 

vepruar në kundërshtim me konstatimin dhe bindjen e vet të shprehur në seancën 

dëgjimore.      

 

Më 25 maj 2017, paditësi parashtroi ankesë kundër pikës 4 të Aktgjykimit të 

Kolegjit të Specializuar C-IV-14-3940 të datës 28 prill 2017, ku kërkesa e paditësit 

për kompensimin e shpenzimeve procedurale dhe dëmit në shumë prej 10,000.00 

euro u refuzua si e pabazuar.  Në ankesën e tij paditësi pohon se nga vetë hyrja e 

Ligjit për AKP-në, shihet fare qartë qëllimi i legjislatorit, ku legjislatori shpjegon se 



AKP-ja është e autorizuar apo thënë ndryshe ka marrë mandatin dhe autoritetin për 

shitjen ose bartjen e ndërmarrjeve shoqërore/aseteve të tyre tek investitorët 

privatë përmes një procesin të hapur, transparent, konkurrues dhe pa vonesa. 

Përkundër qëllimit të mirë të ligjit në fjalë, AKP-ja e ka vonuar përtej çdo norme 

shitjen/bartjen e asetit në fjalë tek investitori në këtë rast, andaj edhe ka shkaktuar 

dëm dhe shpenzime të panevojshme të cilat duhet t’i kompensohen paditësit, andaj 

i propozon Kolegjit të Apelit që ta aprovojë ankesën e paditësit si të bazuar dhe ta 

obligojë të paditurën që t’ia kompensojë shpenzimet e procedurës gjyqësore, 

përkatësisht dëmin e shkaktuar në shumën prej 10,000.00 € (dhjetë mijë euro) në 

afat prej 15 ditësh nga plotfuqishmëria e këtij aktgjykimi. 

 

Më datë 7 qershor 2017 paditësi e dorëzon një parashtresë në DHPGJS dhe i 

përgjigjet ankesës së AKP-së. Në këtë parashtresë paditësi ka pohuar se nuk ka 

asnjë dilemë se ankesa e AKP-së e paraqitur kundër aktgjykimit të ankimuar të 

Kolegjit të Specializuar është e pa bazuar. Tutje paditësi pohon se është e 

çuditshme se si AKP-ja është e prirë qe vazhdimisht të kontestoj çdo gjë edhe kur 

nuk është fare kontestuese. Tutje paditësi pohon se AKP-ja asnjëherë nuk ka 

dorëzuar ndonjë provë që e kundërshton dëshmitë e ofruara nga paditësi, por 

gjithnjë ne mënyre te gjeneralizuar dhe sipërfaqësore i është përgjigjur procesit në 

fjalë. Tutje paditësi pohon se AKP-ja si institucion i pavarur profesional me qellim 

apo pa qellim e ka bërë konfuz ose thënë me saktë e ka venë në lajthim Bordin e 

saj lidhur me vendin se ku gjendet lokali kontestues. Tutje paditësi pohon se me 

ankesën e sa saj AKP-ja ka bashkangjitur dokumentin me çmimet krahasuese ne 

bazë cilit dokument Bordi i AKP-së e ka refuzuar ofertën e paditësit, ngase ne ketë 

dokument/ listë me çmime lokali kontestues krahasohet me lokalet qe gjenden ne 

bulevardin kryesor të Kryeqytetit, e kjo i bie sikur ta krahasosh rruge “Fazli 

Grajqevci” me Bulevardin kryesor të Londrës apo të New York. Prandaj ne sqarojmë 

se lokali kontestues gjendet ne rrugën “Fazli Grajqevci” ndërsa provat qe i ka 

dorëzuar AKP-ja ne DHPGJS iu referohet lokaleve qe gjenden ne Bulevardin Nëna 

Tëres. Prandaj një krahasim i tillë nuk mund të imagjinohet e lere me te behet ne 

realitet. Paditësi në këtë parashtresë po ashtu ka pohuar se AKP-ja i harron pasojat 

që ajo i ka shkaktuar paditësit të cilat vetë i ka shkaktuar me zhagitje te pa 



nevojshme te procesit . Paditësi në këtë parashtresë ka pohuar se AKP-ja asnjëherë 

me rastin e tenderimit te aseteve nuk ka vendosë të ashtu quajturin “çmim racional 

“apo minimal nën të cilin çmim ofertat do të refuzoheshin. Në këtë parashtresë 

paditësi ka pyetur edhe sa herë ka nevojë paditësi ta fitojë tenderin për asetin në 

fjalë, për të ngadhënjyer drejtësia . Paditësi po ashtu pohon se ankesa e AKP-së 

nuk ka bazë ligjore të qëndroje për faktin se sipas jurispodencës në doracakun e 

Kolegjit të Apelit anulimi i tenderit pa ndonjë arsyetim dhe pa ndonjë bazë ligjore 

është në kundërshtim me ligjin nga këto arsye paditësi në ketë parashtresë kërkon 

qe ankesa e AKP-së duhet të refuzohet si e pa bazuar në ligj. 

 

Me datë 23 korrik 2018, AKP-ja e dorëzon në parashtresë në DHPGJS dhe i 

përgjigjet ankesës së paditësit.  Në këtë parashtresë AKP-ja i kundërshton të gjitha 

pretendimet ankimore të paditësit, dhe e mbështet pikën e 4 të dispozitivit të 

aktgjykimit të ankimuar. Tutje AKP-ja në këtë parashtresë pohon se të gjitha 

veprimet e ndërmarra për anulimin e tenderit dhe urdhrit për ri tenderim janë 

veprime te drejta dhe ligjore. Andaj çdo tentim për aprovimin e kërkesës padisë së 

paditësit AKP-ja e konsideron si të pa bazë dhe te kundërligjshëm, ngase nuk 

përshihet në asnjë dispozitë ligjore që AKP-ja ti ratifikoje kontratat sipas propozimit 

të palëve. Tutje AKP-ja pohon se mbetet pranë të gjitha kundërshtimeve te 

paraqitura deri me tani ne këtë lënde. 

 

 

Arsyetimi Ligjor  

 

Ankesat  refuzohen si të pa bazuara. 

 

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.  

 

Merita e ankesave dhe vlerësimi i Kolegjit të Apelit 



 

Aktgjykimi i ankimuar i Kolegjit të Specializuar është i saktë në rezultat dhe në 

arsyetimin ligjor andaj ai duhet të vërtetohet. 

 

Kolegji Apelit konstaton se është i saktë përfundimi i Kolegjit të specializuar se 

Njoftimi i AKP-së nr. 6922/2 i datës 04 shkurt 2014, me të cilin ishte anuluar 

tenderi për Njësinë nr. 66, Aseteve nr. 23, duhet të anulohet. Edhe Kolegji i Apelit i 

pranon si të sakta arsyet ligjore që i kishte dhënë Kolegji i specializuar kur e kishte 

aprovuar padinë.   

 

Paditësi siç ka konstatuar saktë Kolegji i specializuar, ishte shpallur ofertuesi më i 

lartë dy herë radhazi nga AKP-ja (më 10 shtator 2013- shitja 21 dhe shkresa nr. 

6922/2 më datë 13 dhjetor 2013- shitja 23) në dy shitje të njëpasnjëshme për 

objektin në fjalë. Bordi i AKP-së e anuloi tenderin në fjalë për paditësin dy herë 

radhazi, jo pse paditësi kishte dështuar në plotësimin e ndonjë kriteri të përcaktuar 

nga e paditura në lidhje me pjesëmarrjen dhe kushtet tjera në tender, por për 

arsyen se çmimi i ofertuar nga paditësi nuk kishte lidhje racionale me çmimin e 

tregut në kuptim të neneve 17.1 dhe 17.2 (c) të Rregullave të Tenderit - Shitja e 

Aseteve 2013. 

 

Kolegji i Specilizuar konsideron se vendimi i të paditurës për anulim të tenderit 

është i pabazuar, pasi në rastin konkret nuk është ofruar asnjë arsye e vetme nga e 

paditura për anulim të tenderit, përveç një pohimi fare të thjeshtë se çmimi i ofruar 

nuk është sikurse çmimi i tregut.  Këtë përfundim e mbështet Kolegji i Apelit, pasi 

qe arsyet e Anulimit duhet të shprehen saktë pasi qe çdo rast i ka specifikat e veta. 

Kolegji i Apelit vlerëson se një qasje e tillë e AKP-së  siç ka ndodhë ne këtë rast nuk 

është e saktë kur ajo i krijon  vetvetes një diskrecion kaq të hapur në rastet e 

shqyrtimit të tenderëve pa ofruar kurrfarë arsyetimi konkret ose së paku pa dhënë 

kurrfarë shpjegimi për bazën e anulimit të tenderit. Kjo qasje e  dëmton vet 

procesin e privatizimit si një proces mjaft i rëndësishëm për ekonominë në 

përgjithësi, krijon po ashtu pasiguri tek investitorët potencial, prek apo ndikon në 

interesat e palëve të përfshira si dhe është në kundërshtim edhe me vet dispozitat 



tjera të këtyre “Rregullave të Tenderit”, të cilat rregulla duhet të shihen dhe 

zbatohen si një tërësi unike dhe në mirëbesim, në gjithë këtë proces. 

Neni 10.4 i Rregullave të Tenderit parasheh se Agjencia do të shes objektin e 

tenderuar me çmimin e ofertës më të lartë. Kjo dispozitë ka për qëllim që gjithë 

këtë proces ta bëjë më të parashikueshëm dhe transparent. Në këtë mënyrë, 

ofertuesi më i lartë që tanimë ka kaluar në një fazë më të avancuar ka arsye të 

presë që do të shpallet ofertues fitues i përkohshëm, përkatësisht do të realizojë në 

vijim blerjen e objektit në fjalë. 

Pra, nga ky moment mbetet që ofertuesi më i lartë t’i plotësojë kushtet tjera të 

parapara për t’u shpallur si ofertues fitues i përkohshëm. Në pajtim me nenin 11 të 

rregullave në fjalë AKP-ja duhet ta shpallë ofertuesin më të lartë si fitues të 

përkohshëm nëse i njëjti e kalon verifikimin e historikut. Neni 11.2 më tej parasheh 

se në rast se gjenden dëshmi, atëherë ofertuesi më i lartë mund të bëhet ofertues 

me ndalesë ofertimit, çka nuk është rasti këtu, pasi kjo çështje nuk është ngritur. 

Prandaj e paditura duke vepruar në kundërshtim me këto rregulla, ka anuluar 

tenderin në fjalë, që për pasojë ka shkelur interesin e paditësit.  

Sa i përket çmimit të tregut, apo faktit se çmimi i ofertës më të lartë nuk ka lidhje 

racionale me vlerën e reale të artikujve të tenderuar, Kolegji i Apelit konstaton se 

në parim ekziston mundësia e anulimit të një tenderi mbi këtë bazë, pra kur çmimi i 

ofertës është shumë i ulët. Çmimi i ulët  duhet të konstatohet duke përfillur së paku 

një procedurë të caktuar me disa kritere paraprakisht të shpallura, e jo siç është 

vepruar në rastin konkret.    

Përveç pohimeve, e paditura as gjatë procedurave me shkrim, as në seancën 

dëgjimore, nuk ka arritur të dëshmoj se ekziston ndonjë “mospërputhje e hapur” në 

mes të çmimit të ofertuar dhe atij që në kohën e anulimit të tenderit mund të ishte 

çmim i tregut. 

Kolegji i Apelit konstaton se është i saktë vlerësimi i Kolegjit të specializuar  se e 

paditura është e obliguar që ta mbrojë dhe ruajë interesin e aseteve të 

ndërmarrjeve shoqërore të cilat i ka nën administrim dhe në këtë mënyrë është e 

mundur që në vazhdimësi të procesit të privatizimit/likuidimit të orvatet të realizojë 

një çmim sa më të lartë për asetet në shitje, çmim i cili varet nga disa faktorë, ndër 

ta edhe vet çmimi i ofruar nga ofertuesit, të cilët e paditura duhet t’i ketë parasysh. 



Në anën tjetër, e paditura duhet të veproj në mirëbesim ashtu që tendenca për të 

arritur çdoherë një çmim sa më të lartë të mundshëm, të jetë në proporcion me 

interesin apo interesat e ofertuesve potencialë, pjesëmarrës në këtë procese. Secili 

tender që publikohet nga e paditura përveç tjerash ka edhe kosto të caktuara për 

ofertuesit përfshirë shpenzime dhe tarifa për pjesëmarrje në tender, të cilat janë të 

pakthyeshme, pavarësisht rezultatit në tender. Gjithashtu ofertuesit duhet të 

përgatisin plane dhe të gjejnë mënyra financimi, të gjitha këto marrin kohë dhe për 

pasojë krijojnë pritje të caktuara për ofertuesit. Andaj, e paditura duhet t’i ketë 

parasysh të gjitha këto, para se të vendosë për anulimin e një tenderi për çmimin e 

ofruar. 

 

Po ashtu është i saktë Konstatimi i Kolegjit të specializuar se nuk është as në 

interesin e të paditurës as në interesin e përgjithshëm që një tender të anulohet 

dhe zvarritet pambarimisht dhe për më keq pa kurrfarë baze, duke u thirrur 

përgjithësisht vetëm në kriterin se “çmimi i ofertës më të lartë nuk ka lidhje 

racionale me vlerën e perceptuar të artikujve të tenderuar”, i cili nën këto rrethana 

mbetet vetëm një supozim. Kjo qasje dëmton dhe zvarrit edhe vet procesin e 

privatizimit i cili është shumë më i rëndësishëm se sa eventualisht çmimi i një 

tenderi për një apo disa asete edhe sikur ai çmim të ishte shumë i ulët, e që ky rast 

nuk është i tillë. Nëse çmimi është i ulët, duhet të bëhet një vlerësim i saktë, se për 

çfarë vlere apo përqindje është çmimi më i ulët dhe në këtë mënyrë të jepen arsyet 

e detajuara në lidhje me të. 

  

Kolegji i Apelit vëren se në rastin konkret e paditura në parashtresën për plotësimin 

e mbrojtjes në padi të datës 10.06.2014 ka ofruar tabelën e shitjeve të tri lokaleve 

të shitura të së njëjtës ndërmarrje siç ka theksuar “shumë afër sallonit të mobileve 

për të cilën është anuluar tenderi”. Sipas tabelës së paraqitur, është e qartë se 

çmimet për metër katror për këto tri lokale që gjenden në rrugën “Nënë Tereza” në 

Prishtinë ishin dukshëm më të larta në raport me lokalin që është objekt kontesti. 

Mirëpo, ajo që i bënë këto çmime më të larta është lokacioni, vendi dhe de stinimi i 

tyre, në kuptimin kur dihet se rruga “Nënë Tereza” është qendra e kryeqytetit me 

një bulevard atraktiv në shërbim të qytetarëve, atëherë është shumë e arsyeshme 



dhe e logjikshme që lokalet për rreth këtij sheshi (apo në rrugën Nënë Tereza) kanë 

një çmim për metër katror shumë më të lartë. 

 

Në këtë kuptim, është normale që çmimet të jenë jo-proporcionale, varësisht nga 

sipërfaqet e këtyre aseteve, pra për lokalet afariste më të vogla çmimi i tregut për 

metër katror të jetë më i madh ose dukshëm më i madh përderisa, për lokalet 

afariste apo objektet që kanë një sipërfaqe më të madhe, çmimi për metër katror të 

jetë më i ulët apo dukshëm më i ulët. Çmimi prej 558,555 € për njësinë nr. 25 

është i arsyeshëm për faktin se kjo njësi ishte shitur bashkë me 500 metra katrorë 

tokë dhe ishte afër rrugës “Nëna Terezë”, çfarë nuk është rasti me lokalin 

kontestues.  

 

Ky lokal nuk gjendet në shëtitoren qendrore te qytetit dhe nuk është shitur bashkë 

me tokën, prandaj çmimi më i ulët se sa i Njësisë nr. 25 është absolutisht normal. 

    

Andaj, për këto arsye edhe Kolegji i Apelit pajtohet me  përfundimin e Kolegjit të 

specializuar se vendimi i AKP-së nuk mund të mbetet në fuqi pasi i njëjti nuk 

përmban kurrfarë arsyetimi të themeltë dhe bindës.  

 

Ankesa e paditësit lidhur me kompensimin e dëmit dhe shpenzimeve 

procedurale 

 

Kolegji i Apelit konsideron se ankesa e paditësit lidhur me kompensimin e dëmit 

dhe shpenzimet procedurale, duhet të refuzohet si e pabazuar, pasi që në këtë 

gjykatë ka qenë në pritje kjo lëndë lidhur me këtë kontest ndërmjet palëve. Andaj 

AKP-ja nuk ka mund të ndërmarr asnjë veprim të mëtejmë në këtë proces 

tenderues, për derisa nuk është zgjidhur në merita padia e paditësit me Aktgjykim 

të formës së prerë të kësaj gjykate. Për më tepër kjo gjykatë në bazë të kërkesës 

së paditësit ka vendosur masën e përkohshme dhe AKP-ja nuk ka mund të veproj 

më tutje në këtë proces tenderues. Prandaj AKP-ja nuk mbanë përgjegjësi për 

ndonjë vonesë të pretenduar në përmbylljen e Kontratës së shitjes. Vonesat e 

pretenduara nga paditësi janë pasojë e masës së përkohshme të vendosur nga 



gjykata në bazë të kërkesës së tij, dhe pasojë e asaj që deri në këtë kohë kjo lëndë 

nuk ka mund të mbyllet, andaj dëmi i pretenduar nga paditësi që potencialisht 

mund të jetë shkaktuar, nuk mund ti me vishet  përgjegjësisë së AKP-së. 

 

Nga këto arsye ankesa e paditësit refuzohet si e pabazuar dhe vërtetohet pika e 4 e 

dispozitivit të Aktgjykimit të ankimuar të Kolegjit të specializuar si i drejtë dhe i 

bazuar në ligj. 

 

Kolegji i Apelit pajtohet me vendimin e Kolegjit të specializuar që Depozita e paguar 

nga paditësi në pajtim me nenin 55.4 të Shtojcës së Ligjit për Dhomën e Posaçme, 

në shumë prej 2,000 € (dy mijë euro), ti kthehet atij në afatin dhe mënyrën e 

caktuar si në pikën 3 të dispozitivit të  aktgjykimit të ankimuar. 

 

Në bazë të asaj që u tha më lartë dhe në bazë të nenit 9.10 të LDHP-së , u vendos 

si në dispozitiv. 

 

Taksat gjyqësore 

 

Ankuesit tashmë i kanë paguar taksën gjyqësore për procedurën ankimore me datë 

5 dhe 12 shtator 2018, andaj nuk do të caktohen taksa shtesë. 

 

Sabri Halili, Gjyqtar kryesues                _______________ 

 

             

 

 

 

            



 

 

 

                

 

 

 

 

 

 

 

 

URDHËR PËR  ZYRËN E REGJISTRIMIT 

 

Ju lutem dërgojeni këtë Aktgjykim  tek: 

 Palët, 

 Kolegji i Specializuar i DHPGJS-së në lëndën C-IV-14-03940 

 

Sabri Halili,  Gjyqtar Kryesues          ____________________ 

 

 

 

 



 


