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REPUBLIKA E KOSOVËS / REPUBLIKA KOSOVA 

AC-I.-20-0056-A0001 

Në procesin gjyqësor të,  

D M Prizren, i përfaqësuar nga av 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 (DHPGJSK), i përbërë nga Ilmi Bajrami gjyqtar 

kryesues,  Sabri Halili dhe Hajrie Shala gjyqtarë, duke vendosur lidhur me ankesën e paditësit 

të parashtruar kundër Aktvendimit të Shkallës së parë të DHPGJSK-së C-IV.-14-1780, të 

datës 11 shkurt 2020, pas seancës vendimmarrëse të mbajtur më 02 prill 2021, lëshon këtë: 

 

A K T V E N D I M 

 

Ankesa e paditësit e datës 27 shkurt 2020 e parashtruar kundër Aktvendimit të Shkallës 

së parë të DHPGJSK-së C-IV.-14-1780, të datës 11 shkurt 2020, konsiderohet si e 

tërhequr. 

 

Rrethanat faktike dhe procedurale: 

Më 18 prill 2014, paditësi kishte parashtruar ankesë në DHPGJSK-së kundër Vendimit të 

Autoritetit të Likuidimit të NSH NIN “R S”- Prishtinë, e administruar nga AKP(AL i AKP-së) 

PRZ017-0004/0046, të datës 10 mars 2014. Me këto vendime ishte refuzuar si e pa vlefshme 

kërkesa për kompensimin e pagave të pa paguara për periudhën kohore 01 korrik 1999 deri 

më 13 dhjetor 2005, në shumën prej 2.065,00 euro. 

Më 17 korrik 2014 DHPGJSK e kishte lëshuar një vërejtje për pagesën e taksës gjyqësore për 

ankuesin. Në vërejtjen është udhëzuar ankuesi që nëse ka mungesë të mundësive financiare, 
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ai mund të bëjë kërkesë për lirim nga pagesa e taksës, conform nenit 7 të Udhëzimit 

Administrativ për Unifikimin e Taksave Gjyqësore të KGJK-së. 

 

Më 31 korrik 2014, ankuesi kishte parashtruar kërkesë për lirim nga pagesa e taksës 

gjyqësore për ankesën e parashtruar. 

 

Më 30 shtator 2015 paditësi e ka plotësuar ankesën fillestare duke sqaruar se shuma 2.065,00 

euro ishte shumë bruto, ndërsa ai kërkon shumën neto në lartësinë prej 1.237,00 euro. 

 

Me Aktvendimin C-IV.-14-1780 të datës 20 dhjetor 2019, gjyqtari përgjegjës i kësaj lënde e 

kishte refuzuar kërkesën për lirim me kusht dhe me të njëjtin aktvendim e ka obliguar paditësin 

që të paguaj taksën gjyqësore në shumën prej 20 eurosh, duke ia tërhequr vërejtjtjen se nëse 

nuk paguhet kjo taksë Brenda 15 ditësh, ankesa do të konsiderohet e tërhequr. 

 

Më 11 shkurt 2020 Shkalla e parë e DHPGJSK-së e kishte marrë Aktvendimin C-IV.-14-1780 

me të cilin ankesa e paditësit ishte konsideruar e tërhequr me arsyetimin se nuk ishte paguar 

taksa për ankesën e parashtruar përkundër vërejtjes së Zyrës për financa të DHPGJSK-së 

dhe Aktvendimit për refuzimin e kërkesës për pagesën e taksës gjyqësore. Shkalla e parë ka 

arsyetuar se paditësi është i obliguar të paguaj taksën gjyqësore conform nenit 63 të 

LDHPGJSK-së në lidhje me Udhëzimin Administrativ të KGJK-së për Unifikimin e Taksave 

Gjyqësore nr. 01/2017. Aktvendimi refuzues ishte pranuar nga përfaqësuesi i paditësit më 26 

dhjetor 2019, por nuk e ka bërë pagesën brenda afaftit të përcaktuar prej 15 ditësh, e as deri 

në vendosjen e këtij aktvendimi. Në këtë situatë, gjykata konsideron se ankuesi nuk ka interes 

për çështjen juridike të tij, andaj në këtë rast ankesa konsiderohet e tërhequr. 

 

Më 27 shkurt 2020 paditësi ka parashtruar një parashtresë në të cilën e konfirmon se më 26 

dhjetor 2019 e ka pranuar Aktvendimin C-IV.-14-1780 me të cilin ishte refuzuar kërkesa për 

lirim nga pagesa e taksës gjyqësore. Përfaqësuesi i paditësit sqaron se më 10 janar 2020 

kanë dorëzuar një parashtresë përmes postës lidhur me aktvendimin për lirim nga pagesa e 

taksës gjyqësore, ku është sqaruar se pse nuk kanë mundësi ta kontaktojnë palën  dhe me 

këtë parashtresë është kërkuar që gjykata t’ia dorëzoj palës në  adresën e tij të përhershme  

Prizren. Pas pranimit të Aktvendimit me të cilën ankesa është konsideruar e tërhequr, më 14 

shkurt 2020 kemi shikuar shkresat e lëndës dhe kemi vërejtur se kjo shkresë nuk ka qenë në 

shkresat e lëndës, ndërsa posta është përgjigjur se kjo parashtresë është dorëzuar në gjykatë 
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më 13 janr 2020. Kjo vërtetohet nga shkresa zyrtare e Postës e quajtur “zbërthim i kërkimit” që 

është e vulosur dhe e protokoluar. 

Për këtë arsye parashtruesi kërkon që DHPGJSK të marrë në shqyrtim parashtresën e datës 

10 janar 2020 lidhur me aktvendimin për refuzimin e lirimit nga pagesa e taksës gjyqësore, 

duke nxjerr një vendim të ri, ose kjo parashtresë të konsiderohet ankesë dhe Kolegji i Apelit të 

kërkoj nga Shkalla e parë e DHPGJSK-së të nxjerr një aktvendim apo aktgjykim ku do të 

përfshihet edhe parashtresa e lartëcekur. 

 

Më 04 mars 2020 Zyra për Financa e DHPGJSK-së ia ka dërguar një vërejtje ankuesit që të 

paguaj taksën gjyqësore prej 20 eurosh në emër të parashtyresës në Kolegjin e Apelit. Kjo 

vërejtje është pranuar nga përfaqësuesi i paditësit më 09 mars 2020, por nuk është paguar 

taksa gjyqësore. 

 

Arsyetimi i ligjor 

 

Ankesa konsiderohet e tërhequr. 

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 dhe që mos e dërgoj ankesën për 

përgjigje. 

 

Me aktvendimin e ankimuar ankesa ishte konsideruar si e tërhequr, pasi që nuk ishte paguar 

taksa gjyqësore në vlerën prej 20 eurosh. 

Pas parashtrimit të një parashtrese ndaj këtij aktvendimi, Zyra për Financa e DHPGJK-së 

kishte kërkuar nga ankuesi që të paguaj taksën gjyqësore në emër të ankesës së parashtruar 

para Kolegjit të Apelit. 

Sipas nenit 253.4 të Ligjit të Procedurës Kontestimore (LPK): “Paditësi ka për detyrë që 

parashtresës t’ia bashkëngjet 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”. 
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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 04 mars 2020, e cila iu është dorëzuar përfaqësuesit të ankuesit më 09 

mars 2020, dhe ai nuk ka parashtruar kërkesë për t’u liruar nga pagesa e taksës gjyqësore, 

Kolegji i Apelit konsideron se ankesa është e tërhequr.  

 

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

 

Vendosur nga Kolegji i Apelit i DHPGJS-së, më 02 prill 2021. 

 

Ilmi Bajrami, Gjyqtar kryesues  ____________________ 
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