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REPUBLIKA E KOSOVËS / REPUBLIKA KOSOVA 

 
AC-I-20-0358-A0001 

Në çështjen juridike të: 

N “P” i përfaqësuar nga pronari K K- H  

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 Sabri Halili gjyqtar kryesues,  

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

paditësit/ankuesit të parashtruar kundër Aktvendimit të Shkallës së parë të DHPGJSK-së C-

IV.-14-4184, të datës 21 gusht 2020, pas seancës vendimmarrëse të mbajtur më 22 korrik  

2021, lëshon këtë: 

 

A K T V E N D I M 

 

1. Ankesa e paditësit refuzohet si e pa bazuar. 

2. Vërtetohet Aktvendimi i Shkallës së parë të DHPGJSK-së C-IV.-14-4184, i datës 

21 gusht 2020. 

3. Nuk caktohen taksa gjyqësore për këtë procedurë ankimore. 

  

Rrethanat faktike dhe procedurale: 

 

Më 19 maj 2014 paditësi kishte parashtruar ankesë në DHPGJSK kundër Vendimit të 

Autoritetit të Likuidimit të NSH “Sh”- H, e administruar nga AKP(AL i AKP-së) GJI042-2473 të 

datës 18 prill 2014. Me këtë vendim ankuesit i ishte refuzuar e pavlefshme kërkesa për 

kompensimin e faturave të pa paguara të datës 31 dhjetor 1998, në shumën prej 38.504,95 
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euro. Ky refuzim arsyetohej se bazuar në nenin 374 të Ligjit për Kontratat dhe Detyrimet(Gaz. 

Zyrt. e RSFJ-së 29/1978, këto kërkesa parashkruhen brenda periudhës 3 vjeçare, nga 

momenti kur pretendohet se NSH nuk i ka kryer obligimet kundrejt parashtruesi si rrjedhojë e 

një marrdhënie tregtare. Që nga data 31 dhjetor 1998, kur parashtruesit nuk i është kryer 

pagesa e faturës, nuk ka ndonjë provë që dëshmon që ky parashkrim të jetë ndaluar, sepse 

kjo kërkesë nuk është parashtruar tek ndonjë gjykatë apo organ tjetër kompetent.   

 

Më 23 korrik 2014 paditësit i është dërguar vërejtja për pagesën e taksës gjyqësore nga Zyra 

për financa e DHGJSK-së, me udhëzimin se nëse nuk ka mundësi të paguaj taksën, të 

parashtroj dëshmi se mund të jetë në kategorinë e palëve të përjashtuara nga një pagesë e 

tillë. Me këtë vërejtje ishte njoftuar edhe mbi pasojat e mospagesës së taksës gjyqësore. 

Paditësi këtë vërejtje e kishte pranuar më 07 gusht 2014, por nuk e ka bërë pagesën e 

kërkuar. 

 

Më 16 maj 2017, e paditura kishte parashtruar përgjigje në ankesën e paditësit duke 

propozuar që të refuzohet ankesa dhe të vërtetohet vendimi i kundërshtuar i AL të AKP-së. 

 

Më 21 gusht 2020 Shkalla e parë e DHPGJSK-së kishte marrë Aktvendimin C-IV.-14-4184 me 

të cilin padia/ankesa ishte konsideruar e tërhequr me arsyetimin se edhe pas vërejtjes nga 

gjykata, paditësi nuk e ka paguar taksën gjyqësore, e as që ka parashtruar kërkesë për lirim 

nga kjo pagesë. 

 

Më 08 shtator 2020 kishte parashtruar ankesë H K kundër këtij aktvendimi për shkak të 

vërtetimit të gabuar dhe jo të plotë të gjendjes faktike dhe për shkak se ai nuk ka pranuar 

asnjë vërejtje për pagesën e taksës gjyqësore. Ankuesi konsideron se ai nuk ka pranuar asnjë 

urdhër nga gjykata për pagesën e taksës gjyqësore. 

Për këto arsye ankuesi propozon që Kolegji i Apelit të nxjerr një vendim me të cilin e anulon 

aktvendimin e ankimuar dhe çështjen ta dërgoj në rigjykim ku do të mbahej një seancë 

dëgjimore. 

Së bashku me ankesë janë bashkangjitur edhe dëshmi materiale në mbështetje të kërkesës 

për lirim nga pagesa e taksës gjyqësore. 

 

Më 26 janar 2021 Kolegji i Apelit këtë ankesë e ka dërguar për përgjigje tek AKP. Në 

përgjigjen e saj të datës 01 shkurt 2021 AKP thekson se duhet referuar mbrojtjes së AKP-së 
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në shkallë të parë dhe asgjë tjetër nuk ka se çka të shtohet. Për këtë arsye AKP propozon që 

të refuzohet ankesa si e pa bazuar dhe të vërtetohet aktvendimi i ankimuar si i drejtë dhe i 

bazuar në ligj.  

 

Arsyetimi i ligjor 

 

Ankesa është e pa bazuar. 

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. 

 

Shkalla e parë e DHPGJSK-së e kishte konsideruar padinë si të tërhequr, me arsyetimin se 

edhe pas vërejtjes nga gjykata, ai nuk e ka paguar taksën gjyqësore e as që ka parashtruar 

kërkesë për lirim nga kjo pagesë. 

Në ankesën ndaj këtij aktvendimi, ankuesi konsideron se ai nuk ka marrë asnjëherë një 

vërejtje për pagesën e taksës gjyqësore. 

 

Kolegji i Apelit pasi që shqyrtoi pretendimet ankimore të ankuesit, aktvendimin e ankimuar dhe 

provat në shkresat e lëndës dhe gjeti se ankesa është e pa bazuar. 

Ankuesi nuk e kishte paguar taksën gjyqësore sipas kërkesës nga Zyra për financa e 

DHPGJSK-së e as që kishte kërkuar lirim nga kjo pagesë, ashtu siç ishte paralajmëruar me 

këtë vërejtje. 

Ankuesi thekson se ai nuk ka marrë asnjëherë një vërejtje për pagesën e taksës gjyqësore. 

Megjithatë, Kolegji i Apelit vëren se kjo vërejtje i është dërguar palës paditëse me udhëzimin 

që, nëse nuk ka mjete financiare, mund të parashtroj një kërkesë të argumentuar për lirim nga 

pagesa e taksës, dhe me vërejtjen se nëse nuk e paguan taksën apo nuk bënë kërkesë për 

lirim nga kjo pagesë, padia do të konsiderohet e tërhequr. Edhe pse paditësi thotë se nuk e ka 

pranuar një vërejtje të tillë, në dosje të lëndës gjendet fletkthesa postare ku shihet se kjo 

vërejtje është pranuar më 07 gusht 2014 dhe është e nënshkruar nga K.K. Në rastin konkret 

Shkalla e parë e DHPGJSK-së ka vepruar drejtë dhe konform dispozitave ligjore. 

  

Për këto arsye, Kolegji i Apelit konsideron se ankesa e paditësit është e pa bazuar dhe 

rrjedhimisht e vërteton aktvendimin e ankimuar si të drejtë dhe të bazuar në ligj.  
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Nga ajo që u tha më sipër, u vendos si në dispozitiv të këtij aktvendimi.  

 

Taksat gjyqësore 

 

Pasi që tashmë paditësi/ankuesi ka parashtruar dëshmi të bollshme për lirim nga pagesa e 

taksës gjyqësore në emër të ankesës në shkallë të dytë, ai nuk ngarkohet me taksë gjyqësore.  

 

Vendosur nga Kolegji i Apelit i DHPGJS-së, më 22 korrik 2021. 

 

 

 

Sabri Halili, Gjyqtar kryesues  ____________________ 
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