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Në çështjen juridike të:                                                      AC-I-19-0149 

 

V.B. Lipjan                                                                                      Paditësi 

Përfaqësuar nga Avokat  A.K. Prishtinë 

 

Kundër: 

                                                                                      E paditura/ankuesja 

M.E.  Prishtinë, përfaqësuar nga 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 Ilmi 

Bajrami, Gjyqtar Kryesues, Sabri Halili dhe Mr.sc. Sahit Sylejmani, gjyqtarë, duke 

vendosur sipas ankesës së të paditurës të paraqitur kundër Aktvendimit të Kolegjit 

të Specializuar të DHPGJS-së, C-I-19-0008  të datës 20 gusht 2019, pas seancës 

vendimmarrëse të mbajtur më  04 tetor  2019, lëshon këtë: 

 

A K T V E N D I M 

 

1. Ankesa, refuzohet si e pabazuar. 

2. Vërtetohet, Aktvendimi i Kolegjit të Specializuar të DHPGJS-së C-I-

19-0008 i datës 20 gusht 2019. 

 

REPUBLIKA E KOSOVËS 
REPUBLIKA KOSOVA –REPUBLIC OF KOSOVO 

GJYKATA SUPREME E KOSOVËS 
VRHOVNI SUD KOSOVA – SUPREME COURT OF KOSOVO 
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3. Nuk caktohen taksa gjyqësore për procedurën ankimore. 

 

Rrethanat procedurale dhe faktike  

 

Me datë 02 gusht 2019, paditësi ka parashtruar në DHPGJS një kërkesë për masë 

të sigurimit kundër Vendimit të Bordit të Drejtorëve të AKP-së nr. 4798-2, lidhur 

me anulimin e tenderit për Njësinë 75 (tashmë 98) ME lokali në Lipjan, shitja 

përmes likuidimit shitja e Aseteve 46 (tashmë 49). Paditësi në padinë e tij ka 

pohuar se është shpallur tri herë nga AKP-ja fitues i përkohshëm i Njësisë nr. 48 

ME lokali në Lipjan përmes likuidimit SHA 32. Tutje paditësi pohon se i ka bërë të 

gjitha pagesat me qëllim të realizimit të këtij transaksioni, prandaj ka shitur edhe 

banesën edhe automjetin personal. 

 

 Me datë 20.09.2017 paditësi ka kërkuar nga Agjencia që të korrigjoj   sipërfaqen 

e lokalit afarist ngase nga matjet ka rezultuar se lokali ka sipërfaqen 90m2, e jo 

123 m2, mirëpo me datë 27.12.2017 AKP e ka refuzuar kërkesën e tij. 

 Me datë 03.08.208 AKP ka shpallur për herë të dytë paditësin si fitues të 

përkohshëm të lokalit mirëpo edhe kjo është anuluar për shkak se çmimi i ofertës 

më të lartë nuk është i arsyeshëm në krahasim me çmimet mesatare të shitjeve  

të mëparshme. 

 Me datë 13.05.2019 AKP ka shpallur për herë të tretë paditësin si fitues të 

përkohshëm të lokalit të cekur, mirëpo edhe kjo është anuluar për shkak të masës 

së përkohshme për ndalim të shitjes nga DHPGJS-ja C-I-19-0002 të datës 07 maj 

2019 e prishur nga kolegji i Apelit, AC-I-19-0065 me datën 06 qershor 2019. 

 

Me datë 14 gusht 2019, paditësi dorëzon një padi lidhur me Vendimin nr. 4798-2 

të AKP-së të datës 07.06.2019. Në padi paditësi pohon të gjitha ato që janë cekur 

në kërkesën për masë të përkohshme. Në fund i propozon DHPGJS që të  

aprovohet kërkesëpadia e paditësit, të anulohet vendimi i cekur i AKP-së, dhe të 

lejohet  transferimi  i njësisë tenderuese tek ofertuesi me çmimin më të lartë V.B. 
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Me datë 15 gusht 2019, AKP dorëzon përgjigjen në kërkesën e masës së 

përkohshme. AKP  e kundërshton në tërësi propozimin e masës së përkohshme 

pasi që sipas AKP-së paditësi nuk e ka mbështetur me prova relevante dhe të 

besueshme, nuk përmban arsyetim të bazuar në fakte të argumentuara se për 

mos aprovimin e urdhrit paraprak paditësit do ti shkaktohej dëm i pariparueshëm 

dhe i menjëhershëm. AKP pohon se paditësi me  kërkesën e tij  nuk i ka plotësuar 

kriteret e nenit 61.1 të Ligjit të DHPGJS-së 06/L-086. Po ashtu AKP thekson se 

lidhur me objektin e kësaj kërkese është vendosur me Aktvendimin AC-I-19-0065 

nga Kolegji i Apelit  me datë 06.06.2019 ku është aprovuar ankesa e AKP-së si e 

bazuar dhe e ka ndryshuar Aktvendimin e Kolegjit të Specializuar C-I-19-0002 

datë 07.05.2019, dhe njëkohësisht e ka refuzuar kërkesën e paditësit për 

aprovimin e masës së sigurisë. AKP pohon se nuk është kontestuese se paditësi ka 

qenë fitues i përkohshëm dhe që ka pasur çmim më të lartë por kjo shitje nuk 

është aprovuar nga Bordi  i Drejtorëve i cili sipas nenit 14.3 (a) të rregullave të 

tenderit, ka të drejtë të anuloj në çdo kohë dhe për çfarëdo arsye tenderin. AKP 

kërkon nga DHPGJS që kërkesën e paditësit ta refuzon si të pabazuar në ligj. 

 

Me datë 20 gusht 2019, Kolegji i Specializuar i DHPGJS me Aktvendimin C-I-19-

0008 e aprovon kërkesën e paditësit për masë të sigurimit si të bazuar  dhe i 

ndalon të paditurës shitjen e njësisë 98 në valën 49, lokali në Lipjan ME në 

sipërfaqe të përgjithshme prej 90 m2, (sipas shpalljes publike 91m2). Kolegji i 

Specializuar në arsyetimin e tij ligjor ka konstatuar se paditësi në bazë të fakteve 

të dorëzuara  dhe pohimeve në padi, në këtë fazë të procedurës ka bërë të 

besueshëm faktin se ekziston e drejta subjektive e tij lidhur me objektin e kësaj 

çështje. Tutje Kolegji i Specializuar ka konstatuar se dëmi mund të jetë i 

menjëhershëm ngase sipas njoftimit të përfaqësuesit të paditësit dhe verifikimit të 

gjykatës në web faqe të AKP-së, shihet se e paditura përsëri e ka shpallur tenderin 

për shitjen e asetit që është objekt kontesti dhe nëse nuk lëshohet masa e 

sigurimit e paditura do të jetë në gjendje të vazhdoj procedurën e tenderimit për 

shitjen e aseteve kontestuese dhe dëmi në këtë rast për paditësin do të ishte i 

menjëhershëm. 
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 Gjithashtu Kolegji i Specializuar konstaton se në rast të fitimit eventual të së 

drejtës së paditësit në blerjen e asetit kontestues në fund të kontestit do të ishte i 

vështirë caktimi real i dëmit eventual që mund të pësonte paditësit dhe kësisoj do 

të vështirësohet apo nuk do të jetë e mundur zhdëmtimi në mënyrë të arsyeshme 

me anë të një kompensimi financiar.  

 

Me datë 28 gusht 2019, e paditura ( në tekstin e mëtejmë ankuesja)  parashtron 

ankesë në DHPGJS kundër Aktvendimit të Kolegjit të Specializuar të DHPGJS-së C-

I-19-008 të datës 20.08.2019 për shkak të shkeljes esenciale të dispozitave të 

procedurës kontestimore, vërtetimit të gabuar apo jo të plotë të gjendjes faktike 

dhe zbatimit të gabuar të së drejtës materiale. AKP kërkon që të aprovohet si e 

bazuar ankesa e AKP-së, të anulohet Aktvendimi i ankimuar si dhe kërkesa e 

paditësit për lëshimin e masës së sigurisë të refuzohet si e pabazuar. AKP ka 

pohuar se konstatimet e dhëna të Kolegjit të Specializuar në Aktvendimin e 

ankimuar janë tërësisht të gabuara dhe si të tilla edhe të pabazuara në ligj. AKP 

edhe në ankesë i përsërit pohimet e saj të dhëna në përgjigjen ndaj kërkesës për 

masë të përkohshme.           

 

Me datë 19 shtator 2019, paditësi paraqet përgjigje ndaj ankesës me të cilën i 

përsërit pohimet e tij të dhëna në padi dhe në kërkesë për masë të përkohshme. 

Nga Kolegji i Apelit kërkon që të refuzohet ankesa e të paditurës dhe të vërtetohet 

Aktvendimi i ankimuar i Kolegjit të Specializuar të DHPGJS-së. 

 

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.  
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Merita e ankesës dhe vlerësimi i Kolegjit të Apelit 

Kolegji i Apelit konsideron se Kolegji i Specializuar ka arsyetuar saktë kur ka 

miratuar masën e sigurimit. Kërkesat e nenit 61.1 të LDHP-së janë përmbushur 

prandaj e refuzon ankesën si të pabazuar.  

 

Kriteret se kur duhet të lëshohet masa e përkohshme janë të parapara në nenin 

61.1 të Ligjit për Dhomën e Posaçme 06/L-086, pala duhet të japë prova të 

besueshme se do të ketë dëme të menjëhershme dhe të pariparueshme për palën 

nëse nuk miratohet masa e sigurimit. Këto kritere janë të përcaktuara në atë mënyrë 

që nëse ndonjëra prej të mësipërmeve mungon kërkesa do të refuzohet. 

 

Paditësi është shpallur tri herë fitues i përkohshëm i lokalit të cekur i cili është 

objekt kontesti , duke përmbushur kërkesat e domosdoshme, dhe në të tri rastet 

tenderi është anuluar nga Bordi i Drejtorëve të AKP-së, pa fajin e tij dhe pa asnjë 

arsyetim të bazuar nga ana e Bordit. Në bazë të provave në dosje shihet që 

paditësi ka shitur edhe automjetin dhe banesën e tij,  me qëllim të realizimit të 

pagesës së kërkuar nga AKP-ja. 

 

Edhe vet AKP-ja pohon se paditësi është shpallur tri herë fitues i përkohshëm i 

lokalit “ME” në Lipjan.  

 

Kolegji i Apelit vlerëson se AKP-ja nuk ka konstatuar se procesi i tenderimit ka 

pasur të meta apo se ofertuesi nuk ka përmbushur kërkesat e domosdoshme, as 

edhe ndonjë arsye të vetme ligjore që do të mund të justifikonte Vendimin e 

Bordit për anulimin e tenderit. 

 

Arsyet e dhëna nga ana e AKP-së se çmimi i ofertës më të lartë nuk është i 

arsyeshëm në krahasim me çmimet mesatare të shitjeve të mëparshme, nuk 

përmban arsye ligjore për një gjë të tillë, përderisa Bordi nuk ka dhënë arsye se 

cilat kanë qenë çmimet mesatare të shitjeve të mëparshme. 
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AKP-ja nuk ka të drejtë të anulojë një tender në bazë të zgjedhjes së Bordit të 

Drejtorëve të AKP-së sipas dispozitave të nenit 14 të rregullave të tenderit të 

shtyjë apo të anulojë një tender në çfarëdo kohe ose për çfarëdo arsye. Kjo liri e 

veprimit nuk është e pa kufizuar. Neni 14.7 i rregullave të tenderit nuk lejon 

anulimin pa arsye dhe zgjedhja e Bordit të drejtorëve mund të ushtrohet vetëm në 

kuadër të kërkesave të trajtimit të drejtë të ofertuesve përkatës interesat 

legjitime të të cilëve duhet të merren parasysh nga AKP-ja para se të anulohet një 

tender.  

 

Procedura e drejtë në këtë kuptim kërkon si vijon:  

 

Vendimi për shtyrje apo anulim të tenderit duhet të jetë eksplicit, të jetë i 

arsyetuar dhe t’i dërgohet ofertuesit përkatës. Përndryshe, ai mund të shpie 

që një vendim i tillë të konsiderohet si i pavlefshëm.  

 

Duhet të jetë një arsye e vlefshme që arsyeton anulimin e tenderit, pas së 

cilës arsye e vlefshme është vetëm ajo që është në pajtim me obligimin e 

AKP-së që të veprojë brenda synimeve dhe qëllimeve të përcaktuara me 

Ligjin mbi AKP-në dhe në bazë të mirëbesimit dhe praktikës së arsyeshme. 

 

Deri më tani AKP-ja nuk ka dhënë ndonjë arsye të vlefshme për të anuluar 

tenderin që do ta arsyetonte vendimin e Bordit.  

 

Duhet të vihet në pah se qëndrimi i AKP-së siç paraqitet në këtë lëndë nuk është 

në pajtim me synimet dhe qëllimet e përcaktuara me Ligjin mbi AKP-në dhe në 

bazë të mirëbesimit dhe praktikës së arsyeshme dhe mund të ketë ndikim negativ 

tek investitorët e mundshëm.   

 

Kolegji i Apelit gjithashtu pajtohet me konstatimin e Kolegjit të Specializuar që 

dëmi është i menjëhershëm sepse AKP-ja tashmë ka  rishpallë tenderin për asetin 

në fjalë. 
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Edhe Kolegji i Apelit pajtohet plotësisht me konstatimin e Kolegjit të Specializuar 

se dëmi mund të jetë i pariparueshëm për paditësin në rast të fitimit eventual të 

së drejtës së paditësit për blerjen e asetit kontestues, në fund të kontestit do të 

ishte i vështirë caktimi real i dëmit eventual që mund të pësonte paditësi, ashtu 

që do të vështirësohet apo  nuk do të jetë e mundur të zhdëmtohet në mënyrë të 

arsyeshme me anë të një kompensimi financiar për shkak të natyrës së tij dhe 

llogaritjes së vështirë.   

 

Nga arsyet e mësipërme dhe në bazë të nenit 9.10 të LDHP-së u vendos si në 

dispozitiv. 

 

Ky Aktvendim në asnjë mënyrë nuk prejudikon zgjedhjen  përfundimtar në merita 

të  padisë.  

 

Taksat gjyqësore 

 

E paditura/ankuesja tashmë e ka paguar taksën gjyqësore me datë 04.09.2019, 

andaj nuk do të caktohet taksë gjyqësore.  

 

 

 

 

U vendos nga Kolegji i Apelit i DHPGJS-së më 04/10/2019. 

 

 

 

Ilmi Bajrami, Gjyqtar kryesues                _______________ 
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URDHËR PËR  ZYRËN E REGJISTRIMIT: 

 

Ju lutem dërgojeni këtë Aktvendim tek: 

 Palët, 

 Kolegji i Specializuar i DHPGJS-së në lëndën C-I-19-0008 

 

 

 

Ilmi Bajrami,  Gjyqtar Kryesues          ____________________ 

 


