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Në çështjen juridike të:                                                            AC-I-16-0065  

                                                                  Parashtruesi i Revizionit /Ankuesi  

H. B, Istog,  

Përfaqësuar nga Av. B. J, nga Prishtinë. 

 

Kundër: 

                                                                                                 

S, Istog,                                                                       E paditura 

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

Prishtinë 

 

                            

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

në lidhje me Agjencinë Kosovare të Privatizimit (DHPGJS), i përbërë nga Ilmi 

Bajrami, gjyqtar kryesues, Sahit Sylejmani, Sabri Halili, gjyqtarë, duke vendosur 

lidhur me Revizionin e parashtruar kundër Aktgjykimit të Kolegjit të Apelit të 

DHPGJS-së, AC-I-15-0249-A0002  të datës  10 shkurt  2016, pas seancës 

vendimmarrëse të mbajtur më 15/10/2020 lëshon këtë:  

 

                                     A K T V E N D I M 

 

Hedhet poshtë si i papranueshëm, Revizioni i paraqitur me datë 12 gusht 

2016,  kundër Aktgjykimit të Kolegjit të Apelit të DHPGJS-së,  AC-I-15-

0249-A0002  të datës  10 shkurt  2016. 

 

REPUBLIKA E KOSOVËS 

REPUBLIKA KOSOVA – REPUBLIC OF KOSOVO 

GJYKATA SUPREME E KOSOVËS 

VRHOVNI SUD KOSOVA – SUPREME COURT OF KOSOVO 
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Rrethanat procedurale dhe faktike: 

 

Më 10 shkurt 2016, Kolegji i Apelit me Aktgjykim nr. AC-I-15-0249, e refuzoi 

ankesën e paditwsit  si të pabazuar dhe vërtetoi Aktgjykimin e Kolegjit të 

Specializuar të DHPGJS-së. SCL-11-0012, i datës 26 tetor 2015 me arsyetim se 

paditësi nuk dëshmuar me prova se ndonjëherë, akti i konfiskimit ishte anuluar dhe 

se pronat e kërkuar tashmë janë ne pronësi të personave të tretë dhe se kthimi i 

tyre tashme është i pamundur. Gjithashtu Kolegji i Apelit kishte konstatuar se 

paditësi nuk ka një titull të vlefshme ligjor  andaj edhe kërkesa e tij për kompensim 

financiar ishte refuzuar si e pa bazuar.  

 

Kundër këtij Aktgjykimi më  31/03/ 2016 paditësi, parashtroj në DHPGJS-së,  

Revizion, për shkak të shkeljeve të dispozitave të procedurës kontestimore nga të 

dy Aktgjykimet  dhe për shkak të zbatimit të gabuar të së drejtës materiale dhe 

propozon që ta aprovojë revizionin si të bazuar dhe ta prishë Aktgjykimet e 

atakuara, dhe që lëndën ta kthejë në rigjykim. Më tutje parashtruesi pohoi se  të dy 

Aktgjykimet janë nxjerre për shkak te interpretimit te gabuar te Vendimit për 

konfiskimin e patundshmërisë . Anulimi i konfiskimit ka mundur të behet nëpërmjet 

nenit 104 al.1. të Ligjit mbi Marrëdhëniet e  Detyrimeve.   

 

 

Me 09 gusht 2019, e paditura AKP-ja ka parashtruar përgjigje në revizion, duke  e 

kundërshtuar në tërësi revizion dhe të gjitha pretendimet e parashtruesi të tij duke 

i konsideruar si të pa bazuara dhe të kundërligjshme, po ashtu e paditura ka 

pohuar se kundër vendimeve të Kolegjit të Apelit të Dhomës së Posaçme nuk 

lejohet paraqitja e asnjë mjeti juridik, vendimet e tilla janë të plotfuqishme dhe të 

ekzekutueshme. 

 

Arsyetimi ligjor:  

 

Revizioni është i papranueshëm 
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Në bazë të nenit 69.1 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) Kolegji i Apelit vendosi të mos mbajë pjesën gojore të procedurës. 

Parashtruesi i Revizionit kërkon prishjen e dy Aktgjykimeve te DHPGJS së dhe 

çështjen te kthejë ne rishqyrtim në shkallë të parë. 

 

Kolegji i Apelit vlerëson se në bazë të nenit 9 paragrafi 14 i Ligjit Nr. 06/L-086 të 

Dhomës së Posaçme të Gjykatës Supreme të Kosovës, në çështjet lidhur me 

Agjencinë Kosovare të Privatizimit (LDHP), të gjitha Aktgjykimet dhe Aktvendimet e 

Kolegjit të Apelit të DHPGJS janë të prera dhe nuk i nënshtrohen asnjë apeli tjetër.  

 

Neni 9 paragrafët 14 dhe 15 të LDHP-së përjashtojnë zbatueshmerinë e dispozitave 

të Ligjit për Procedurë Kontestimore sa i përket mjetit të jashtëzakonshëm juridik.  

 

Edhe Gjykata Kushtetuese e Republikës së Kosovës duke vendosur lidhur me 

vlerësimin e Kushtetutshmërisë së Aktgjykimit të DHPGJS-së, ASC-11-0056-A0001, 

të datës 7 qershor 2012, në rastin Nr.KI 103/12,në pikën e 23 të Aktvendimit për 

papranueshmërinë të marrë me datë 22 mars 2013, duke argumentuar pikën lidhur 

me vlerësimin e pranueshmërisë së kërkesës të parashtruar para asaj gjykate, 

shpreh qartë  opinionin e vet ligjor. Në këtë drejtim, Gjykata verën se, në pajtim 

me nenin 113.7 të Kushtetutës dhe në pajtim me nenin 47.2 të Ligjit, parashtruesi i 

kërkesës i ka shterur të gjitha mjetet juridike të parapara me ligj.  I ngjashëm 

është opinioni i Gjykatës Kushtetuese edhe në rastin e saj nr.KI 57/13 datë 15 

korrik 2013, pika 20 e Aktvendimit për papranueshmëri i nxjerr lidhur me ankesën 

kushtetuese ndaj Aktgjykimit të Kolegjit të Apelit të DHPGJS-së,ASC-11-0035 datë 

23 nëntor 2012. 

Edhe ky opinion ligjor i Gjykatës Kushtetuese të dhënë në këto raste, e vërteton 

saktësinë e interpretimit ligjor që i bënë Kolegji i Apelit i DHPGJS-së, nenit 10.14 të 

LDHP-së. 

Palët, përveç në Gjykatën Kushtetuese në bazë të nenit 10.15 të LDHP-së, nuk 

kanë në dispozicion si u cek më lartë as një mjet tjetër juridik, përfshirë edhe 

mjetet e jashtëzakonshme juridike, për t`i atakuar vendimet e formës së prerë të 
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Kolegjit të Apelit. Dispozitat e LDHP-së si ligj special kanë përparësi aplikimi ndaj 

LPK-së si Ligj procedural i përgjithshëm. 

 

Dispozita e nenit 76 paragrafi  3 i LDHP-së e parasheh mundësin e aplikimit të 

dispozitave të LPK-së në procedurat para DHPGJS-së,”...kudo që është e nevojshme 

për ta zgjidhur një çështje procedurale që nuk trajtohet mjaftueshëm me këtë 

ligj...”,mirëpo çështja nëse mundet më tej të goditet vendimi i Kolegjit të Apelit të 

DHPGJS-së (rasti si u tha më sipër është vetëm në Gjykatën Kushtetuese të 

Kosovës, në bazë të nenit 9.15 të LDHP-së) është e rregulluar shumë qartë. 

 

Dhoma e Posaçme e Gjykatës Supreme në bazë të nenit 3.3 të LDHP-së dhe nenit 

21 të ligjit mbi Gjykatat, është pjesë e Gjykatës Supreme të Kosovës, do të thotë 

është në vijë dhe rangë me Gjykatën Supreme të Kosovës, e cila në bazë të nenit 

21.1 të ligjit mbi Gjykatat është instanca më e lartë gjyqësore në Kosovë. 

Andaj vendimet e formës së prerë të Kolegjit të Apelit si instancë e dytë gjyqësore 

e Dhomës së Posaçme të Gjykatës Supreme, në bazë të  asnjë dispozite 

procedurale të LPK-së, nuk kanë mundësi të rishqyrtohen nga asnjë Kolegj tjetër i 

Gjykatës Supreme të Kosovës, pasi që vendimi i formës së prerë i marrë në 

shkallën e dytë  nga  Dhoma e Posaçme si pjesë e Gjykatës Supreme, është 

përfundimtar dhe nuk ka mundësi ligjore që ndonjë autoritet më i lartë gjyqësor të 

bëjë shqyrtimin e mëtejmë të tij. 

Kolegji i Apelit vëren se në lëndën konkrete, AC-I-16-0065 A0001 tashmë është 

vendosur nga Kolegji i Apelit me Aktgjykimi AC-I-15-0249 të datës 10 shkurt 2016, 

i cili është i plotfuqishëm, andaj  Revizioni i parashtruar kundër Aktgjykimit të 

plotfuqishëm të Kolegjit të Apelit, si është vendosur tani më, nga jurisprudenca e tij 

(ASC-09-0106,ASC-11-0063,ASC-11-0107,AC-I-12-0145).  Revizioni duhet të 

hedhet poshtë si i pa pranueshëm.  

 

Andaj nga këto arsye, e në bazë të nenit 9.10 të LDHP-së, është vendosur sikurse  

në dispozitiv të këtij Aktgjykimi.   

 

Taksat gjyqësore: 
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Kolegji i Apelit nuk cakton taksat gjyqësore, bazuar në nenin 13.8 të Udhëzimit 

Administrativ nr. 01/2017 për Unifikimin e Taksave Gjyqësore të Këshillit Gjyqësor 

të Kosovës pasi që  parashtruesi i revizionit tashmë e ka paguar taksën gjyqësore 

me datë 13/04.2016 andaj nuk do të caktohet taksë gjyqësore.  

 

 

Lëshuar nga Kolegji i Ankesave i DHPGJS-së, më 15/10/ 2020 

 

 

 

Ilmi Bajrami , Gjyqtar Kryesues    __________________ 
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