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REPUBLIKA E KOSOVËS / REPUBLIKA KOSOVA 

 

                                                                                                    AC-I-22-0111 

Në ankesën e  

                                                                                          Paditësja/Ankuesja 

K M  R e S 

 

kundër 

                                                                                 E paditura 

NSH Energoinvest(në likuidim) e përfaqësuar nga Agjencia Kosovare e 

Privatizimit, rr. “Dritan Hoxha” nr.55, Lakrishtë, Prishtinë 

 

    
 

Kolegji i Apelit i Dhomës së Posaçme e Gjykatës Supreme të Kosovës për çështje që 

lidhen me Agjencinë Kosovare të Privatizimit (DHPGJS), i përberë nga Sabri Halili, 

Gjyqtar Kryesues, Bajram Miftari dhe Mr.sc. Sahit Sylejmani, gjyqtarë, duke 

vendosur sipas ankesës së paditësit  të paraqitur kundër Aktvendimit të shkallës së 

I-rë të DHPGJS-së, C-IV-14-0116 të datës 25 gusht 2021, pas seancës 

vendimmarrëse të mbajtur më 02 mars 2023, lëshon këtë: 

 

A  K  T  V  E  N  D  I  M 

 

1. Ankesa e paditëses është e bazuar. 

2. Anulohet Aktvendimi i shkallës së I-rë të DHPGJS-së, C-IV-14-0116 i 

datës 25 gusht 2021. 

3. Lënda kthehet në rishqyrtim në shkallën e I-rë të DHPGJS tek gjyqtari 

përkatës. 

4. Nuk caktohen taksa gjyqësore për procedurën ankimore. 

 

http://sq.wikipedia.org/wiki/Skeda:Coat_of_arms_of_Kosovo.svg
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Rrethanat faktike dhe procedurale: 

 

Me datë 08 janar 2014, paditësja e dorëzoi në DHPGJS një ankesë kundër vendimit 

të Autoritetit të Likuidimit PRN048-0463 të datës 18 dhjetor 2013 me të cilin ishte 

refuzuar si e pa vlefshme kërkesa për pagesën e pagave të papagzuara për një 

periudhë dhe shumë të pa specifikuar nga NSH “Energoinvest”-Prishtinë, me 

arsyetimin se paditësja nuk e ka mbështetur kërkesën me prova, dhe këtë edhe pas 

kërkesës për të ofruar dokumentacion shtesë. Paditësja pohon se vendimi i ankimuar 

është i padrejtë, pasi që ajo ka ofruar provat që i kishte në dispozicion, që sipas saj 

vërtetojnë se ajo ishte punëtore e NSH-së dhe ka të drejtë në këto paga. 

 

Në bazë të Urdhrit të gjykatës për të specifikuar shumën e kërkuar në emër të 

pagave, paditësja me parashtresën e datës 25 janar 2021 e ka precizuar ankesën 

dhe ka kërkuar 6000 euro për vite. 

 

Më 21 korrik 2021, gjyqtari përgjegjës i lëndës i shkallës së I-rë të DHPGJS-së  ka 

lëshuar një Urdhër  për pagesën e taksës gjyqësore, prej 30 euro për ankesën nr.C-

IV-14-0116, brenda 15 ditësh. Me anë të këtij Urdhri, paditësja  është paralajmëruar 

se nëse nuk e paguan taksën brenda afatit ligjore prej 15 ditësh, ankesa e tij sipas 

nenit  253.4 dhe 253.5 të Ligjit për Procedurë Kontestimore (LPK), nenit 6.4, 6.5 dhe  

10.40 të Udhëzimit Administrativ 01/2017 për Unifikim të tarifave të  gjykatës, do të 

konsiderohet e tërhequr. Paditësja po ashtu është njoftuar se mund të parashtron 

kërkesën për lirim nga taksa gjyqësore në rast të mungesës së mjeteve financiare.   

 

Urdhri është  dorëzuar  tek  paditësja  më datë 09 gusht 2021.  

 

Me datë 16 gushtë 2021, paditësja e dorëzoi në DHPGJS një Kërkesë që të lirohet 

nga pagesa e taksës gjyqësore. Bashkë me këtë kërkesë paditësja ka bashkangjitur 

një Certifikatë të lëshuar nga Shërbimi i punësimit në Kurshumli, sipas së cilës 

paditësja vërtetohet se është person i shpërngulur dhe merr të ardhura të 

përkohshme në bazë të Konkluzionit të Qeverisë së Serbisë 05.nr.02-4586/2003 të 

datës 17.07.2003. Sipas kësaj Certifikate paditësja ka marrë për periudhën 

01.07.2021-31.07.2021, 8.526,00 dinar. 
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Me datë 25 gusht 2021, shkalla e I-rë e DHPGJS-së me pikën I të dispozitivit të 

Aktvendimit C-IV-14-0116 e refuzon kërkesën e paditëses që të lirohet nga pagesa 

e taksës gjyqësore, ndërsa me pikën II të dispozitivit, ankesën e paditëses të 

paraqitur kundër vendimit të Autoritetit të Likuidimit e konsideron si të tërhequr. 

Shkalla e I-rë ka arsyetuar se paditësja nuk ka bashkangjitur ndonjë provë me të 

cilën do të vërtetonte se ajo i plotëson kushtet që të lirohet nga pagesa e taksës 

gjyqësore në bazë të nenit 8 të Udhëzimit Administrativ nr.01/2017, ndërsa 

certifikata e bashkangjitur me Kërkesë, dëshmon se ajo merr të ardhura në emër në 

emër të kompensimit të përkohshëm për persona të shpërngulur dhe formalisht dhe 

juridikisht konsiderohet e punësuar. Tutje shkalla e I-rë konstaton se deri më tani 

ajo nuk e ka paguar taksën gjyqësore, andaj ankesa e saj e paraqitur kundër 

Vendimit të Autoritetit të Likuidimit konsiderohet e tërhequr. 

 

Me datë 22 shkurt 2022, paditësja për mes postës e dërgoi në DHPGJS një ankesë 

kundër Aktvendimit të Shkallës së I-rë të DHPGJS-së, C-IV-14-0116 të datës 25 

gusht 2021, dhe paditësja në ankesë ka kërkuar që të prishet Aktvendimi i ankimuar 

dhe lënda të kthehet në rigjykim. Paditësja  thekson se pas pranimit të Urdhrit për 

pagesën e taksës gjyqësore, ajo e ka paraqitur një Kërkesë për lirim nga pagesa e 

taksës gjyqësore, dhe pohon se ka pritur nga gjykata që të merre një përgjigje lidhur 

me këtë kërkesë. Paitësja në ankesë pohon se ka marrë një Aktvendim refuzues 

lidhur me kërkesën, e njëkohësisht me Aktvendim është konsideruar ankesa si e 

tërhequr. Paditësja konsideron se ky vendim është i gabuar ajo nuk e ka tërhequr 

ankesën, dhe nuk është dashtë që për shkak 30 euro të taksës, të konsiderohet 

ankesa e tërhequr. Ajo pohon se pasi që kërkesa për lirim nga taksa është refuzuar 

ajo do ta paguante taksën gjyqësore. 

 

Me datë 13 prill 2022, AKP-ja e dorëzoi në DHPGJS një parashtresë dhe i përgjigjet 

ankesës së paditëses. Në këtë parashtresë AKP-ja i kundërshton pretendimet 

ankimore të paditëses duke i konsideruar si të pa bazuara në ligj, dhe e mbështet 

Aktvendimin e ankimuar të shkallës së I-rë të DHPGJS-së, duke e konsideruar si të 

drejtë dhe të bazuar në ligj. Tutje AKP-ja kërkuar që të refuzohet ankesa si e pa 

bazuar dhe të vërtetohet Aktvendimi i ankimuar si i drejtë dhe i bazuar në ligj. 
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Arsyetimi ligjor 

Ankesa e paditëses është e bazuar. 

 

Në bazë të nenit 69.1 të Ligjit të Republikës së Kosovës nr. 06/L-086 mbi Dhomën e 

Posaçme të Gjykatës Supreme të Kosovës për Çështjet lidhur me Agjencinë Kosovare 

të Privatizimit, Kolegji i Apelit vendos që të heq dorë nga pjesa gojore e procedurës.  

 

Merita e ankesës dhe vlerësimi i Kolegjit të Apelit  

 

Aktvendimi i ankimuar i Shkallës së I-rë të DHPGJS-së nuk është i saktë në rezultat 

dhe në arsyetimin ligjor, andaj  ai duhet të anulohet dhe lënda të kthehet në 

rishqyrtim.  

 

Kolegji i Apelit vëren se me datë 21 korrik 2021, gjyqtari përgjegjës i lëndës i shkallës 

së I-rë të DHPGJS-së e ka lëshuar një Urdhër  për pagesën e taksës gjyqësore, prej 

30 euro për ankesën nr.C-IV-14-0116, brenda 15 ditësh. Me anë të këtij Urdhri, 

paditësja  është paralajmëruar se nëse nuk e paguan taksën brenda afatit ligjore prej 

15 ditësh, ankesa e tij sipas nenit  253.4 dhe 253.5 të Ligjit për Procedurë 

Kontestimore (LPK), nenit 6.4, 6.5 dhe  10.40 të Udhëzimit Administrativ 01/2017 

për Unifikim të tarifave të  gjykatës, do të konsiderohet e tërhequr. Paditësja po 

ashtu është njoftuar se mund të parashtron kërkesën për lirim nga taksa gjyqësore 

në rast të mungesës së mjeteve financiare.  Urdhri është  dorëzuar  tek  paditësja  

më datë 09 gusht 2021.  

 

Tutje Kolegji i Apelit vëren se me datë 16 gushtë 2021, paditësja e dorëzoi në DHPGJS 

një Kërkesë që të lirohet nga pagesa e taksës gjyqësore. Bashkë me këtë kërkesë 

paditësja ka bashkangjitur një Certifikatë të lëshuar nga Shërbimi i punësimit në 

Kurshumli, sipas së cilës paditësja vërtetohet se është person i shpërngulur dhe merr 

të ardhura të përkohshme në bazë të Konkluzionit të Qeverisë së Serbisë 05.nr.02-

4586/2003 të datës 17.07.2003. Sipas kësaj Certifikate paditësja ka marrë për 

periudhën 01.07.2021-31.07.2021, 8.526,00 dinar. 

 

Shkalla e I-rë e DHPGJS-së me të njëjtin Aktvendim e refuzon kërkesën e paditëses 

që të lirohet nga pagesa e taksës gjyqësore, dhe ankesën e saj e konsideron si të 
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tërhequr. Shkalla e I-rë ka arsyetuar se paditësja nuk ka bashkangjitur ndonjë provë 

me të cilën do të vërtetonte se ajo i plotëson kushtet që të lirohet nga pagesa e 

taksës gjyqësore në bazë të nenit 8 të Udhëzimit Administrativ nr.01/2017, ndërsa 

certifikata e bashkangjitur me Kërkesë, dëshmon se ajo merr të ardhura në emër në 

emër të kompensimit të përkohshëm për persona të shpërngulur dhe formalisht dhe 

juridikisht konsiderohet e punësuar. 

 

Kolegji i Apelit konsideron se ky veprim i shkallës së I-rë të DHPGJS-së kur vendos 

njëkohësisht me të njëjtin Aktvendim edhe për kërkesën edhe për ankesën është i 

gabuar.  

 

Shkalla e I-rë e DHPGJS-së me Aktvendim të veçantë është dashtë të vendos për 

kërkesën për lirim nga pagesa e taksës gjyqësore, pastaj vendimi ti dërgohet 

paditëses, dhe ti jepet rasti asaj të paguan taksën gjyqësore, kur ajo do të kuptonte 

se kërkesa e saj është refuzuar.  

 

Paditësja ka pasur pritje legjitime nga gjykata që ajo të merrte një vendim të veçantë 

lidhur me kërkesën për taksë gjyqësore, dhe pastaj nëse ai vendim do të ishte 

refuzues, do të mbetej në zgjedhjen e saj, të paguan ose jo taksën gjyqësore për 

ankesën e paraqitur ndaj Vendimit të Autoritetit të Likuidimit.  

 

Në këtë rast paditësja ka marrë një Aktvendim refuzues për kërkesën për lirim nga 

taksa dhe njëkohësisht vendimin që ankesa e saj konsiderohet e tërhequr, ende pa 

ju dhënë mundësia që ajo të paguante taksën, pas refuzimit të kërkesës së saj.  

 

Andaj veprimi i shkallës së I-rë nuk ka ndjekur hapat e duhur kohor procedural, dhe 

për shkake të kësaj Aktvendimi konsiderohet jo ligjor. 

 

Prandaj nga këto arsye, Aktvendimi i ankimuar i Shkallës së I-rë, me të cilin ankesa 

e paditëses e dorëzuar në DHPGJS me datë 08 janar 2014, është konsideruar si e 

tërhequr, është Aktvendim jo ligjor.  
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Në bazë të arsyeve të cekura, ankesa e paditëses aprovohet si e bazuar, anulohet  

Aktvendimi i ankimuar i Shkallës së I-rë të DHPGJS-së, dhe lënda kthehet në 

rishqyrtim që të shqyrtohen aspektet tjera të pranueshmërisë së ankesës.  

 

Me sa u tha më sipër e në bazë të nenit 9.10 të LDHP-së është vendosur si në 

dispozitiv. 

 

Taksat gjyqësore: 

Ankuesja tashmë e ka paguar taksën gjyqësore për procedurën ankimore në shumë 

prej 30 euro me datë 07 prill 2022, andaj nuk do të caktohen taksa shtesë për 

procedurën ankimore. 

 

U vendos nga Kolegji i Apelit, me datë 02 mars 2023. 

 

 

Sabri Halili, Gjyqtari kryesues  ____________      
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