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REPUBLIKA E KOSOVËS / REPUBLIKA KOSOVA 

 
AC-I-20-0083-A0001 

Në çështjen juridike të: 

J M T Serbi, e përfaqësuar nga P Graçanicë.  

Paditësja/ankuesja 

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

paditëses të parashtruar kundër Aktvendimit të Shkallës së parë të DHPGJSK-së C-IV.-13-

3234, të datës 28 shkurt 2020, pas seancës vendimmarrëse të mbajtur më.04 mars 2021, 

lëshon këtë: 

 

A K T V E N D I M 

 

1. Ankesa e paditësit është e bazuar. 

2. Anulohet Aktvendimi i Shkallës së parë të DHPGJSK-së C-IV.-13-3234, i datës 28 

shkurt 2020. 

3. Lënda dërgohet në rigjykim tek gjyqtari i njëjtë në Shkallë të parë të DHPGJSK-

së. 

4. Nuk caktohen taksa gjyqësore për këtë procedurë ankimore.  

 

Rrethanat faktike dhe procedurale 
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Më 22 nëntor 2013, paditësja kishte parashtruar ankesë kundër Vendimit të Autoritetit të 

Likuidimit të NSH “A” e administruar nga AKP (AL I AKP-së) PRN047-0369 të datës 23 tetor 

2013. Me këtë vendim ishte refuzuar kërkesa e paditëses për kompensimin e tri pagave të pa 

paguara në shumën prej 10.313,000 euro. 

 

Më 02 dhjetor 2019 Zyra e Regjistrit e DHPGJSK-së kishte lëshuar një vërejtje për ankuesen 

për pagesën e taksës gjyqësore duke ia përkujtuar ankueses se nëse nuk e paguan taksën 

ankesa do të konsiderohet e tërhequr. Më 24 dhjetor 2019 paditësja kishte parashtruar një 

parashtresë në të cilën thuhej se më 22 nëntor 2013 kishte parashtruar së bashku me padinë 

kishte parashtruar kërkesë për lirim nga pagesa e taksës gjyqësore e për të cilën gjykata ende 

nuk ka sjellë një vendim. Marrë parasysh se ajo është person i larguar(refugjat), kërkon që të 

vendoset për kërkesën e saj  dhe ta liroj nga pagesa e taksës. 

 

Më 28 shkurt 2020 Shkalla e parë e DHPGJSK-së kishte marrë Aktvendimin C-IV.-13-3234 

me të cilin ankesa ishte konsideruar e tërhequr, pasi që nuk ishte paguar taksa gjyqësore 

edhe pas vërejtjes së dërguar nga DHPGJSK-së të datës 02 dhjetor 2019. 

 

Më 12 mars 2020 paditësja ka parashtruar ankesë kundër këtij aktvendimi për shkak të të 

gjitha arsyeve ankimore. Ankuesja parashtron pyetjen nëse zyra e regjistrit e ka bashkangjitur 

këtë kërkesë në shkresat e lëndës apo jo, se për ndryshe do të duhej që të kishte një vendim 

lidhur me këtë. Ankuesja thekson se ajo kishte parashtruar një parashtresë në të cilën e 

njoftonte gjykatën se më 22 nëntor 2013 kishte parashtruar së bashku me padinë edhe 

kërkesë për lirim nga pagesa e taksës gjyqësore. Meqenëse se ajo është person i 

shpërngulur(refugjat), kërkon që të vendoset për kërkesën e saj  dhe të lirohet nga pagesa e 

taksës gjyqësore. 

 

Më 27 janar 2021 Kolegji i Apelit këtë ankesë ia ka dërguar AKP-së për përgjigje. Në 

përgjigien e saj të datës 09 shkurt 2021 AKP propozon që ankesa të refuzohet dhe të 

vërtetohet aktvendimi i ankimuar për arsyet që janë dhënë nga AKP në mbrojtejn  e saj ndaj 

ankesës fillestare.  

 

Arsyetimi ligjor  

 

Ankesa është e bazuar. 
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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 të mos e dërgoj ankesën për përgjigje. 

 

Me aktvendimin e ankimuar, ankesa ishte konsideruar e tërhequr me arsyetimin se nuk ishte 

paguar taksa gjyqësore.  

Ankuesja thekson se ajo kishte parashtruar një parashtresë në të cilën e njoftonte gjykatën se 

më 22 nëntor 2013 kishte parashtruar së bashku me padinë edhe kërkesë për lirim nga 

pagesa e taksës gjyqësore. Meqenëse se ajo është person i shpërngulur(refugjat), kërkon që 

të vendoset për kërkesën e saj  dhe të lirohet nga pagesa e taksës gjyqësore. 

Kolegji i Apelit shqyrtoi pretendimet ankimore të paditëses, aktvendimin e ankimuar dhe provat 

në të cilat referohet ankuesja dhe erdhi në përfundim se ankesa është e bazuar. 

Kolegji i Apelit konstaton se aktvendimi i ankimuar nuk është i saktë në rezultat dhe në 

arsyetimin ligjor, andaj si I tillë duhet të anulohet. Përkundër faktit se Zyra e Financave të 

DHPGJSK-së ia kishte dërguar një vëerjtje ankueses për pagesën e taksës gjyqësore, Shkalla 

e parë e DHPGJSK-së e kishte një kërkesë për lirim nga pagesa e taksës që ishte parashtruar 

në vitin 2013, por edhe një parashtresë të datës 24 dhjetor 2019, me të cilën kërkohej lirim 

nga kjo pagesë, duke u bazuar edhe në kërkesën e vitit 2013. 

Përkundër kësaj, Shkalla e parë, pa lëshuar një urdhër shtesë për të kërkuar nga ankuesja 

dëshmi mbështetëse për kërkesën e saj për lirim nga kjo pagesë, e kishte konsideruar 

ankesën të tëhequr. Në bazë të nenit 5, paragrafi 3 të Udhëzimit Administrativ të KGJK-së për 

Unifikimin  e Taksave Gjyqësore, nr. 01/17, “Në rastet kur pagesa nuk realizohet në Zyrën e 

pranimit të parshtresave, gjykatësi apo kryetari i trupit gjykues të cilit i është caktuar lënda, 

urdhëron me vërejtjtje të posaçme pagesën e taksës në mënyrën e paraparë me nenin 5.2 

(me njoftimin për pasojat ligjore të mospagesës së saj), sipas vlerës së kontestit dhe 

parametrave të tjerë të përcaktuar me TTGJ, si në nenin 12 dhe 13 të këtij Udhëzimi, ose 

vendos sipas kërkesës së palës për tu liruar nga pagesa e të njëjtës, nëse ka këso kërkese”.  

Është e qartë se Shkalla e par në kundërshtim me këtë dispozitë të lartëcituar, nuk ka dërguar 

vërejtje shtesë, e as që ka marrë vendim për lirim apo refuzim të kërkesës për lirim nga 

pagesa e taksës gjyqësore. 
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Për këto arsye, ankesa e paditëses është e bazuar, anulohet aktvendimi i ankimuar dhe lënda 

ktheht tek gjyqtari i njëjtë në Shkallë të parë të DHPGJSK-së për rigjykim, kësaj radhe në 

meritat e ankesës. 

 

Taksat gjyqësore 

Pasi që tashmë paditësi/ankuesi ka paguar taksën gjyqësore në emër të ankesës së 

parashtruar, ai nuk ngarkohet me taksës shtesë gjyqësore.  

 

Vndosur nga Kolegji i Apelit i DHPGJS-së, më 04 mars 2021. 

 

Ilmi Bajrami, Gjyqtar kryesues  ____________________ 
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URDHËR PËR ZYRËN E REGJISTRIMIT 

 

 

Aktvendimi i lëshuar tu dërgohet : 

 

- Palëve. 

- Kolegjit të Specializuar të DHPGJS-së në lëndën me numër C-IV.-13-3234. 

 

 

Ilmi Bajrami, Gjyqtar kryesues       ___________________                            

 

 

 

 

 

 


