
           

REPUBLIKA E KOSOVËS / REPUBLIKA KOSOVA 

 

Në çështjen juridike  të:                                                                                     AC-I-20-0060 

 

A Zh  Prishtinë.        Paditësja/ankuesja 

 

Kundër:  

                                                                                                          E paditura 

Agjencisë Kosovare të Privatizimit(AKP), rr. “Dritan Hoxha” nr. 55 , Lakrishte , Prishtinë. 

     

 

 

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 Mr.sc Sahit Sylejmani gjyqtarë, duke vendosur lidhur me ankesën e paditëses të 

parashtruar kundër Aktvendimit të Shkallës së parë të DHPGJS-së C-IV.-14-4829, të datës 05 

shkurt 2020, pas seancës vendimmarrëse të mbajtur më 28 prill 2022, lëshon këtë: 

 

A K T V E N D I M 

 

Ankesa e paditësit e datës 04 mars 2020, e parashtruar kundër Aktvendimit të Shkallës së 

parë të DHPGJS-së C-IV-14-4829, të datës 05 shkurt 2020, konsiderohet si e tërhequr. 

 

Rrethanat faktike dhe procedurale: 

 

Me datë 17 qershor 2014, paditësja kishte parashtruar ankesë në DHPGJS-së kundër Vendimit të 

Autoritetit të Likuidimit të NSH “Amortizatorët”- Prishtinë, e administruar nga AKP(AL i AKP-
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së) PRN047-0118 të datës 15.05.2014 me të cilin ishte refuzuar kërkesa e paditëses për 

kompensimin e pagave të papaguara për periudhën 2000-2005,  në shumë prej 5.000,00 euro.  

 

Me datë 27 nëntor 2017, AKP dorëzon mbrojtjen në ankesë me të cilën  pohon se e kundërshton 

ankesën e paditëses duke pohuar se Autoriteti i Likuidimit ka kryer një vlerësim të saktë  të 

rrethanave faktike dhe se dispozitat ligjore gjithashtu janë zbatuar saktësisht.  Tutje AKP pohon 

se kërkesa e paditëses është parashkruar në bazë të nenit 608 të Ligjit mbi Punën e Bashkuar.  

 

Me datë 05 shkurt 2020, shkalla e parë e DHPGJS me Aktgjykimin C-IV-14-4829, ankesën e 

paditëses e refuzon si të pabazuar, e vërteton vendimin e ankimuar të Autoritetit të Likuidimit 

PRN047-0118 të datës 15.05.2014, si të drejtë dhe të bazuar në ligj.  

 

Me datë 04 mars 2020 (përmes postës) paditësja ( në tekstin e mëtejmë ankuesja) dorëzon një 

ankesë ndaj Aktgjykimit të shkallës së parë të DHPGJS-së C-IV-14-4829 të datës 05.02.2020 për 

të gjitha bazat ankimore.  Ankuesja edhe me ankesë i përsëritë pretendimet e saja të thëna në padi.  

 

Me datë 05 mars 2020, Zyra për Financa e DHPGJS-së ia ka dërguar një vërejtje ankueses që të 

paguaj taksën gjyqësore prej 20 eurosh në emër të ankesës në Kolegjin e Apelit. Kjo vërejtje është 

pranuar nga ankuesja 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 Aktgjykimin e ankimuar ishte refuzuar kërkesa e ankueses për kompensimin e pagave të 

papaguara në periudhën 2000-2005 në shumë prej 5.000,00 euro, me arsyetimin se kërkesa ishte 

parashkruar në bazë të nenit 608 të Ligjit të Punës së Bashkuar.  



Pas parashtrimit të ankesës nda ankuesja ndaj këtij Aktgjykimi, Zyra për Financa e DHPGJS-së 

kishte kërkuar nga ankuesja 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”. 

 

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 

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

 

Pasi që ankuesja nuk e ka paguar taksën gjyqësore siç është kërkuar nga ajo  përmes njoftimit 

(vërejtjes) së datës 05 mars 2020, e cila është pranuar nga ankuesja më 09 mars 2020, dhe ajo 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  28 prill 2022. 

 

 

Ilmi Bajrami, Gjyqtar kryesues  ____________________ 

 



 

 

 

 


