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Në ankesën e  AC-I-18-0151 

 

Paditësi/Ankuesi 

B (M) L Klinë, përfaqësuar nga Av B I  Prishtinë 

 

Kundër: 

E paditura 

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 Hajrie Shala, gjyqtarë, duke vendosur lidhur me ankesën e  

paditësit të paraqitur kundër Aktvendimit  të Kolegjit të Specializuar të DHPGJS-së, C-II-16-

0370-C-0001 të datës 23 shkurt 2018, pas seancës vendimmarrëse të mbajtur më 15 prill  

2021,  lëshon këtë: 

 

A K T V E N D I M 

 

1. Ankesa e paditësit refuzohet si e pabazuar. 

2. Vërtetohet, Aktvendimi i Kolegjit të Specializuar të DHPGJS-së,  C-II-16-0370-C-0001 i 

datës 23 shkurt  2018. 

3. Nuk caktohen taksa gjyqësore për procedurën ankimore. 

 

Rrethanat procedurale dhe faktike 

 

Me datë 14 tetor 2016, paditësi e ka dorëzuar një padi në DHPGJS  për kompensimin e 

pagave të papaguara dhe  ka kërkuar nga gjykata  që ta obligon të paditurën që  ti paguan  

 

REPUBLIKA E KOSOVËS / REPUBLIKA KOSOVA 

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


2 

 

pagat e papaguara për periudhën 01.01.1991-31.05.1999 në shumë prej 21.473.85 euro, pastaj 

periudhën prej 01.02.2002-31.03.2010  në shumë prej 12.902.94 euro . Paditësi në këtë padi 

për pagat e papaguara kërkon shumën e përgjithshme prej 34.376.79 euro, pastaj kërkon 

kamatën në shumë prej 7.793.22 euro  prej datës 20.11.2013 e deri në përmbushjen 

përfundimtare të detyrimeve, si dhe kërkon shpenzimet e përfaqësimit në bazë të tarifës së 

OAK në shumë prej 104.00 euro. Paditësi në padi pohon se me datë 15.11.2013, ka bërë një 

kërkesë në NSH për njohjen e borxhit lidhur me pagat e papaguara,  ndërsa ky borxh është 

pranuar me vendimin e Bordit të Drejtorëve të NSH-së “B K” me se seli në Klinë Nr.406 të 

datës 10.10.2016. Andaj ai pohon se NSH-ja pasi që e ka pranuar borxhin, atëherë ky borxh 

duhet të paguhet për periudhat e cekura kohore.  

 

Me datë 23 shkurt 2018,  Kolegjit i Specializuar të DHPGJS-së me Aktvendimin C-II-16-

0370-C0001 padinë e paditësit e konsideron si të tërhequr. Kolegjit i Specializuar ka 

arsyetuar se me datë 16.12.2016 është lëshuar një urdhër për paditësin me të cilin është 

kërkuar që të paguhet taksa gjyqësore për padinë në shumë prej 30 euro, duke u 

paralajmëruar në urdhër për pasojat e mos pagimit të kësaj takse gjyqësore. Tutje Kolegji i 

Specializuar ka arsyetuar se paditësi urdhrin e ka pranuar me datë 26.01.2017, ndërsa avokati 

i paditësit me datë 25.01.2017, mirëpo ai nuk e ka paguar taksën gjyqësore, andaj në bazë të 

Udhëzimit Administrativ nr.01-2017 për unifikimin e taksave gjyqësore, padia duhet të 

konsiderohet si e tërhequr. 

 

Me datë 08 mars 2018, paditësi (në tekstin e mëtejmë ankuesi) e dorëzon një ankesë të 

afatshme kundër Aktvendimit të Kolegjit të Specializuar të DHPGJS C-II-16-0370-C0001 të 

datës 23 shkurt 2018, dhe kërkon  nga Kolegji i Apelit që të aprovohet  ankesa e tij si e 

bazuar, të anulohet Aktvendimi i ankimuar, dhe lënda të kthehet në rishqyrtim për të 

vazhduar procedura. Për më tepër në ankesë paditësi ka pohuar se së bashku me padinë ai e 

ka dorëzuar edhe kërkesën për lirim nga taksa gjyqësore, për shkak se ai nuk kishte mundësi 

të paguaj taksën gjyqësore për shkak të kushteve të vështira ekonomike. Tutje ai pohon se ka 

besuar se gjykata do ta liroje atë nga pagesa e taksës gjyqësore, për shkak të kushteve të 

vështira ekonomike, duke marr parasysh se ai nuk ka marrë kurrfarë të ardhurash nga 

Ndërmarrja Shoqërore ku ka punuar. Paditësi po ashtu pohon se po ta kuptonte se padia e tij 

do të hidhej poshtë, ai do të bënte të pamundurën për ti gjetur mjetet për pagesën e taksës. 

Prandaj ai kërkon nga gjykata që ti merr parasysh këto të rrethana dhe ti jep edhe një rast atij 

që të paguaj taksën dhe të vazhdohet procedura sipas padisë. 
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 Me datë 18 korrik 2020, AKP-ja e dorëzon një parashtresë në DHPGJS dhe i përgjigjet 

ankesës së paditësit. Në këtë parashtresë AKP-ja i kundërshton pretendimet ankimore të 

paditësit dhe e mbështet në tërësi Aktgjykimin e ankimuar të Kolegjit të Specializuar. Tutje 

AKP-ja pohon se paditësi nuk ka paraqit ndonjë bazë juridike të besueshëm dhe as nuk ka 

mundur të konstatoj një gjendje tjetër faktike  nga ajo që është vërtetuar me Aktgjykimin e  

ankimuar. Nga këto arsye AKP-ja kërkon nga Kolegji i Apelit që të refuzohet ankesa si e 

pabazuar dhe të vërtetohet Aktgjykimi i ankimuar si i drejtë dhe i bazuar në ligj. 

 

Arsyetimi ligjor:  

 

Ankesa e paditësit refuzohet si pabazuar.  

 

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.  

 

Aktvendimi i ankimuar i Kolegjit të Specializuar është i saktë në rezultat dhe në arsyetimin 

ligjor, andaj duhet të vërtetohet. 

 

Kolegji i Apelit vëren se gjyqtari përgjegjës i lendes i Kolegjit të Specializuar me date 16 

dhjetor 2016, ka lëshuar një urdhër për paditësin nga i cili është kërkuar që të paguaj taksën 

gjyqësore për padinë ne shume prej 30 euro. Në urdhër paditësi është njoftuar që nëse është 

përfitues i ndihmës sociale ose është duke marr ndihmë ligjore nga Zyra rajonale për ndihmë 

ligjore ti dërgon ato dëshmi gjykatës për tu liruar ai nga pagesa e taksës gjyqësore. Tutje në 

urdhër paditësi ishte paralajmëruar që në raste se nuk e paguan taksën gjyqësore ose nëse 

gjykatës nuk i ofron dëshmi se ai është i liruar nga pagesa, brenda afatit prej 15 ditësh nga 

dita e pranimit të urdhrit, gjykata padinë do ta konsideron si të tërhequr.  

 

Urdhri është pranuar nga avokati i paditësit me 25 janar 2017, dhe nga vet paditësi me date 

26 janar  2017, mirëpo paditësi ka dështuar të paguaj taksën gjyqësore në shumë prej 30 euro. 

 

Tutje Kolegji i Apelit vëren se paditësi me ankesën e tij me procedurën ankimore ka pohuar 

se së bashku me padinë ai ka dorëzuar edhe kërkesën për lirimin nga pagesa e taksa 
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gjyqësore. Ky pohim i paditësit është i saktë mirëpo ai nuk ka bashkangjitur asnjë lloj 

dokumenti të besueshëm që  të vërtetoj pohimet e tij për kushtet e vështira ekonomike.  

 

Kolegji i Apelit vëren se paditësi urdhrin për pagesën e taksës e ka pranuar, dhe ai ishte i 

njoftuar për pasojat ligjore që mund të lindin për padinë në rast të mos pagesës se taksës, dhe 

po ashtu ai ishte njoftuar se kishte mundësi ti ofroj gjykatës dëshmi se është përfitues i 

ndihmës sociale apo dëshmi tjera për të mbështetur pretendimet për pamundësinë ekonomike 

të tij për pagesën e taksës gjyqësore. Paditësi ka dështuar ti dërgoj edhe këto dëshmi të 

kërkuara nga ana e  Gjykatës. Për me tepër ai nuk ishte ofruar asnjë përgjigje ndaj urdhrit të 

lartcekur. 

 

Andaj është i drejtë Aktvendimi i ankimuar i Kolegjit të specializuar me të cilin padia është 

konsideruar e tërhequr, duke u bazuar ne Udhëzimin Administrativ nr.1/2017 për unifikimin e  

taksave gjyqësore,  të nxjerr nga Këshilli Gjyqësor i Kosovës. 

 

Prandaj nga këto arsye ankesa e paditësit refuzohet si e pa bazuar, dhe vërtetohet Aktvendimi 

i ankimuar si i drejtë dhe i bazuar në ligj. 

 

Nga se u tha më sipër në bazë të nenit 9.10 të LDHP është vendosur si në dispozitiv. 

 

 

Taksat gjyqësore 

 

Ankuesi tashmë ka paguar taksën gjyqësore për procedurën ankimore në shumë prej 30 euro 

me datë  13 korrik 2018, andaj nuk do të caktohen taksa shtesë. 

 

U vendos nga Kolegji i Apelit i DHPGJS-së më 15/04/  2021. 

 

Ilmi Bajrami, Gjyqtar kryesues                _______________ 

 

 

 



5 

 

 

 

 


