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REPUBLIKA E KOSOVËS / REPUBLIKA KOSOVA 

 
AC-I.-19-0131-C0001 

 

Në procesin gjyqësor të,  

H M G, (në emër të tij i biri V G) i përfaqësuar nga avokati B I Prishtinë.                                                                                                            

Paditësi/ankuesi 

Kundër  

Agjencisë Kosovare të Privatizimit(AKP), rr. ’’Agim Ramadani’’ nr.23, Prishtinë. 

               E paditura 

 

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 paditësit 

të parashtruar kundër Aktgjykimit të Shkallës së parë të DHPGJSK-së C-II.-16-0259-C0001 të 

datës 19 korrik 2019, pas seancës vendimmarrëse të mbajtur më 19 nëntor 2020, lëshon këtë: 

 

A K T V E N D I M 

 

1. Ankesa e paditësit e parashtruar kundër Aktgjykimit të Shkallës së parë të 

DHPGJSK-së C-II.-16-0259-C0001 të datës 19 korrik 2019, konsiderohet si e 

tërhequr. 

2. Asnjëra palë nuk ka të drejtë në rimbursim të shpenzimeve të procedurës 

gjyqësore 

 

Rrethanat faktike dhe procedurale: 

Më 14 tetor 2016 paditësi kishte parashtruar padi në DHPGJSK kundër NSH-së “B” me seli në 

Klinë, duke kërkuar kompensimin e pagave të pa paguara për periudhat kohore nga 15 maj 

1990 deri më 31 mars 1990 shumën prej 1.959,48 euro dhe për periudhën nga 01 janar 1991 

deri më 31 maj 1999 shumën prej 35.983,09 euro. Paditësi pretendon se ky borxh tashmë 
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është njohur nga Bordi i Drejtorëve të NSH-së(paditësi thekson më 20 nëntor 2013), në fakt 

është vendimi i datës 10 tetor 2016. 

AKP e ka kundërshtuar këtë pretendim për faktin se kjo kërkesë është parashkruar konform 

nenit 608 të Ligjit mbi Punën e Bashkuar, dhe ka propozuar që kjo ankesë të refuzohet si e pa 

bazuar. 

 

Më 19 korrik 2019 gjyqtarja e vetme me kompetenca të deleguara të Kolegjit të Specializuar të 

DHPGJSK-së kishte marrë Aktgjykimin C-II.-16-0259-C0001 me të cilin padia ishte refuzuar si 

e pa bazuar. Gjykata kishte konstatuar se afati për këtë kërkesë kishte skaduar përfundimisht 

më 31 maj 2002, ndërsa kërkesa për herë të parë ishte parashtruar në Dhomën e Posaçme 

më 14 tetor 2016. Gjykata ka konstatuar se nuk është ofruar asnjë dëshmi që do të dëshmonte 

ndërprerjen e parashkrimit të kësaj kërkese. Gjykata gjeti se Vendimi i Bordit të NSH-së i datës 

10 tetor 2016 nuk e kishte ndërprerë parashkrimin, sepse ai bord ishte shkakruar nga bordi i 

AKP-së për keq menaxhim dhe se kjo kërkesë tashmë ishte parashkruar në kohën e njohjes së 

këtij borxhi. 

 

Më 19 gusht 2019 paditësi kishte parashtruar ankesë kundër këtij aktgjykimi për shkak të të 

gjitha shkqaeve ankimore. Ankuesi e kundërshton vlerësimin e gjykatës se këresa është 

parashkruar, sepse, konsideron ai, ky borxh ishte njohur paditësit nga NSH-ja dhe me këtë 

rast ka pasur ndërprerje të parashkrimit. Ai konsideron se me këtë rast I janë shkelur të drejtat 

elementare paditësit, andaj propozon që ky aktgjykim të anulohet apo ndryushohet dhe 

paditësit t’I njihet kjo e drejtë e pretenduar. Ankuesi kërkon edhe shpenzimet gjyqësore. 

 

Më 22 gusht 2019, Zyra e Regjistrit të DHPGJSK-së i kishte dërguar paditësit/ankuesit një 

vërejtje për pagesën e taksës gjyqësore për parashtrimin e ankesës, por ankuesi nuk e ka 

paguar taksën gjyqësore 

Arsyetimi ligjor 

Ankesa konsiderohet e tërhequr. 

Mbështetur në nenin 69.1 të Ligjit të Republikës së Kosovës nr. 06/L-086, për Dhomën e 

Posaçme të Gjykatës Supreme të Kosovës, për çështjet që lidhen me Agjencinë Kosovare të 

Privatizimit, Kolegji i Apelit vendosi që të heq dorë nga pjesa gojore e procedurës 
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Sipas nenit 253.4 të Ligjit të Procedurës Kontestimore (LPK): “Paditësi ka për detyrë që padisë 

t’ia bashkëngjis vërtetimin mbi taksën gjyqësore të paguar”. Neni 253.5 thotë: ”Në qoftë se 

paditësi nuk e paguan taksën gjyqësore të përcaktuar për padinë as pas vërejtjes së dërguar 

nga gjykata, edhe pse nuk ekzistojnë konditat për lirim nga detyrimi i pagimit të taksës 

gjyqësore, do të konsiderohet se padia është tërhequr”. 

Në bazë të nenit 3.1 të Udhëzimit Administrativ nr.  01/2017 të Këshillit Gjyqësor të Kosovës 

(KGJK), që ka hyrë në fuqi më 01 maj 2017, përcaktimi i taksës gjyqësore për t’u paguar në 

kohën kur është paraqitur kërkesa, është i bazuar në vlerën e kontestit, respektivisht në 

natyrën e kërkesës.     

Neni 2.4 i Udhëzimit Administrativ e përcakton se shprehja ‘kërkesë” përdoret për padi, 

kundërpadi, ankesë, kundërshtim, kërkesë, revizion, propozim për ekzekutim.     

Ky udhëzim adminsitrativ për unifikimin e taksave gjyqësore të DHPGJS-së, përcakton se 

ankuesi duhet të paguajë shumën fikse prej 20 euro kur e parashtron e ankesën.  

 

Pasi që ankuesi nuk e ka paguar taksën gjyqësore siç është kërkuar nga ai, përmes njoftimit 

(vërejtjes) së datës 22 gusht 2019, e cila iu është dorëzuar përfaqësuesit të ankuesit më 28 

gusht 2019, dhe ai nuk ka parashtruar kërkesë për t’u liruar nga pagesa e taksës gjyqësore, 

Kolegji i Apelit konsideron se ankesa është e tërhequr.  

 

Sipas nenit 11 lidhur me nenin 62.2 të Ligjit për DHPGJS-në, pala e pasuksesshme duhet të 

paguajë shpenzimet procedurale përfshirë taksat gjyqësore të palës tjetër. Ankuesi është pala 

e pasuksesshme në këtë lëndë, prandaj shpenzimet për procedurat gjyqësore janë barrë e tij.  

 

Nga ajo që u tha më sipër, u vendos si në dispozitiv.  

 

Vendosur nga Kolegji i Apelit i DHPGJS-së, më 19 nëntor 2020. 

 

Ilmi Bajrami, gjyqtar kryesues  ____________________ 
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