
 

REPUBLIKA E KOSOVËS / REPUBLIKA KOSOVA 

 

AC-I.-22-0180-A0001 

Paditësja/Ankuesja 

H M Lipjan, me përfaqësues sipas au av Sh S,  Lipjan 

 

Kundër 

E paditura 

Agjencia Kosovare e Privatizimit, rr. ”Dritan Hoxha”, nr.55, Lakrishtë, 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 lidhur me ankesën e paditëses të 

paraqitur kundër Aktvendimit të shkallës së parë të DHPGJS-së, C-IV-14-6217 i datës 28 mars 

2022, pas seancës vendimmarrëse të mbajtur më 03 shkurt 2023, lëshon këtë:        

                                                  

                                                        A K T V E N D I M         

Jepet pëlqimi  për tërheqjen e ankesës e ushtruar kundër Aktvendimit  të Shkallës së I-rë të 

DHPGJS-së, C-IV-14-6217 të datës 28 mars 2022.  

 

Rrethanat faktike dhe procedurale 

http://sq.wikipedia.org/wiki/Skeda:Coat_of_arms_of_Kosovo.svg


Me datë 8 prill 2022, paditësi kishte paraqitur një ankesë kundër Aktvendimit të shkallës së parë 

të DHPGJS C-IV-14-6217 i datës 28 mars 2022, për shkak të zbatimit të gabuar të dispozitave të 

procedurës, vërtetimit të gabuar dhe jo të plotë të gjendjes faktike dhe zbatimit të gabuar të së 

drejtës materiale, duke i propozuar Kolegjit të Apelit që ankesën t’ia miratoj në tërësi si të bazuar 

dhe të anuloj Aktvendimin e ankimuar ashtu që çështjen ta kthej në ri procedurë dhe rivendosje. 

Aktvendimin e lartcekur e kishte ankimuar për faktin se kishte konsideruar se ushtrimi i ankesës 

ka bazë ligjore pasi që komunikimi lidhur me urdhrin për pagesën e taksës gjyqësore nuk ishte 

bërë në harmoni me dispozitat ligjore dhe si rezultat i këtij mos komunikimi e njëjta nuk kishte 

pasur mundësi ta paguaj taksën gjyqësore dhe e njëjta ishte konsideruar si e tërhequr.  

Me datë 17 maj 2022, paditësja kishte paraqitur një parashtresë në të cilën kërkon tërheqjen e 

ankesës të ushtruar ndaj Aktvendimit C-IV-14-6217 i datës 28 mars 2022, me të cilin ishte 

konsideruar si e tërhequr ankesa e ankueses H M. Tutje thekson se ndaj të njëjtit Aktvendim kishin 

ushtruar edhe propozim për kthim në gjendjen e mëparshme, ashtu që me vendimin C-IV-14-6217 

të datës 19 prill 2022 ishte aprovuar propozimi i ankueses dhe ishte lejuar kthimi në gjendjen e 

mëparshme.  

Arsyetimi ligjor 

Kolegji i Apelit pas shqyrtimit të kërkesës, vendosi që të jap pëlqimin për tërheqjen e ankesës së 

ushtruar ndaj Aktvendimit C-IV-14-6217 i datës 28 mars 2022.  

Neni 34 paragrafi i Ligjit për DHPGJS nr. 06/L-086 parasheh që “Paditësi mund ta tërheqë 

kërkesën apo ankesën e tij në çdo kohë me pajtimin e Dhomës së Posaçme. Me dhënien e pëlqimit 

të tillë, Dhoma e Posaçme merr parasysh interesin e të gjitha palëve të tjera...”. Pra, në pajtim me 

dispozitën e lartcekur parashtruesja e ankesës mundet ta tërheqë ankesën apo kërkesën e saj në çdo 

kohë me pëlqimin e Dhomës së Posaçme.  

Neni 64 paragrafi 2 i Ligjit për DHPGJS, parasheh se “Rregullat e punës dhe provat që rregullojnë 

procedurën pranë shkallës së parë të Dhomës së Posaçme zbatohen mutatis mutandis për 

procedurat e ankesës para Kolegjit të Apelit. Kryesuesit e Kolegjit të Apelit, në konsultim me 

Kryetarin e Gjykatës Supreme, mund të lëshojë udhëzime mbi praktikën që adreson aspektet e 

hollësishme për zhvillimin e procedurave para Kolegjit të Apelit”. 



E në rastin konkret Kolegji i Apelit i DHPGJS nuk sheh ndonjë arsye për të ndërhyrë në vullnetin 

e paditëses që do të mund të ishte në kundërshtim me interesin e drejtësisë.  

Prandaj, duke pasur parasysh interesin e të dy palëve si dhe faktin se paditëses i është aprovuar 

kërkesa për kthim në gjendjen e mëparshme me Aktvendimin C-IV-14-6217 të datës 19 prill 2022 

(pra se procedura në këtë çështje vazhdon), Kolegji i Apelit jep pëlqimin për tërheqjen e ankesës 

përderisa nuk ekziston ndonjë shqetësim serioz në lidhje me mundësinë që njëra nga palët nuk 

është në dijeni të pasojave nga një kërkesë e tillë. Andaj, e njëjta duhet të pranohet.  

Prandaj, duke pasur parasysh të lartcekurat, është vendosur si në dispozitiv të këtij aktvendimi. 

Kjo nuk kontestohet nga asnjë palë. 

U vendos nga Kolegji i Apelit i DHPGJS-së më 03 shkurt 2023. 

 

Ilmi Bajrami, Gjyqtar kryesues                _______________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 


