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REPUBLIKA E KOSOVËS/REPUBLIKA KOSOVA 

 

                                                                                                                                     C-IV-13-2129 

 

 

 

DHOMA E POSAÇME E GJYKATËS SUPREME TË KOSOVËS për Çështjet në lidhje 

me Agjencinë Kosovare të Privatizimit e përbërë nga gjyqtari Hamdi Ibrahimi, në çështjen 

kontestimore - të Parashtruesit të kërkesës/ankesës tani paditësit S S Jagodina Republika e 

Serbisë, kundër të paditurës  NSH “Vinex”  ( në likuidim) e përfaqësuar nga Agjencia Kosovare 

e Privatizimit, me adresë: rr. “Dritan Hoxha”, nr. 55, Lakrishtë, Prishtinë, me rastin e shqyrtimit 

paraprak të Ankesës/padisë së ushtruar në dt.  9 Tetor 2013 , për rishikimin e Vendimit të 

Autoritetit të Likuidimit GJI065-0706 i dt. 23.08.2013 ,në AKP i evidentuar edhe me  

nr.0420/113-OUT dt. 23.08.2013,  në dt.05.04.2022 merr këtë:  

 

                                                                                                                                              

                    AKTVENDIM  

 

 

Ankesa/padia e tani paditësit S S  për rishikimin e Vendimit të Autoritetit të Likuidimit 

GJI065-0706 i dt. 23.08.2013 , KONSIDEROHET E TËRHEQUR, për arsye se Paditësi   nuk ka 

paguar taksën gjyqësore. 

 

 Secila palë i bartë shpenzimet e veta. 

 

Arsyetim 

 

 

Parashtruesi i kërkesës kreditore te Autoriteti i Likuidimit/tani ankesës S S  në dt. 9 Tetor 

2013 ka ushtruar ankesë kundër Vendimit të Autoritetit të Likuidimit GJI065-0706 i dt. 

23.08.2013, në AKP i evidentuar edhe me nr. 0420/113-OUT në dt. 23.08.2013. 

 

Sipas përmbajtjes në ankesë të vendimit tani të ankimuar, rezulton se paditësja te 

Autorieti i Likuidimit kishte dorëzuar kërkesën kreditore për kompensimin e pagave të 

papaguara në shumë prej  15,500.00  €. 

 

Autoriteti i Likuidimit me Vendimin tani të ankimuar sipas ankesës ka refuzuar kërkesën 

kreditore të tani paditëses si të pa vlefshme. 

 

Me rastin e ushtrimit të ankesës-paditësja nuk ka paguar taksën gjyqësore.  
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Sipas nenit 13.par. 13.5 të Udhëzimit Administrativ Nr. 01/2017 Për Unifikimin e 

Taksave Gjyqësore parashtruesi i kërkesës në emër të taksës gjyqësore duhet të paguaj shumën 

prej 30,00 €. 

 

Për arsye se Parashtruesi i ankesës/padisë nuk ka paguar taksën gjyqësore, kjo gjykatë me 

urdhër të datës 01.02.2021, ka urdhëruar paditësin që të paguhet taksa gjyqësore për padi në 

shumë prej 30,00 €, duke i  bërë  në dije dhe tërhequr vërejtjen se në rast se taksa nuk paguhet 

brenda afatit prej 15 ditëve konsiderohet se padia është tërheq - konform nenit 253 par.4, të Ligjit 

mbi Procedurën Kontestimore dhe në bazë të nenit 5.5.5 të Udhëzimit Administrativ të Këshillit 

Gjyqësor të Kosovës  nr. 1/2017  për Unifikimin e Taksave Gjyqësore.  

 

Urdhëri për pagesën e taksës me ftesën që brenda afatit prej 15 ditëve të paraqitet në 

gjykatë ku do të pajiset me fletëpagesë sipas të cilës edhe do të bënte pagesën e taksës është 

dërguar në adresë të paditësit dhe është pranuar nga paditësi në dt. 03.08.2021 

 

Paditësi deri me tani nuk ka paguar taksën  gjyqësore. 

 

Sipas nenit 6 të Udhëzimit Administrativ 01/2017  për Unifikimin e Taksvae Gjyqësore 

parashtruesi i padisë taksën gjyqësore duhet ta paguajnë me rastin e ushtrimit të padisë ose 

brenda afatit që i cakton gjykata. 

 

Nëse taksa për padi nuk paguhet brenda afatit të caktuar, përkatësisht taksa nuk paguhet 

edhe pas pranimit të vërjejtjes së gjykatës dhe nuk ekzistojnë kushtet për lirimin  nga detyrimi 

për të paguar taksën gjyqësore, gjykata do të hedh poshtë parashtresën në këtë rast padinë. Sipas 

nenit 5. par. 5.5.1 të Udhëzimti Administrativ nr. 01/2017 për Unifikimin e Taksave Gjyqësore 

në rast se paditësi nuk e paguan taksën gjyqësore edhe pas vërejtjes së gjykatës, dhe nuk 

ekzistojnë kushtet për lirimin nga detyrimi për të paguar taksën gjyqësore, atëhere zbatohet neni 

253 par. 5 i Ligjit për Procedurën Kontestimore ashtu që do të konstatohet se padia është 

tërhequr. 

 

Në këtë rast paditësja nuk ka paguar taksën gjyqësore me rastin e dorëzimit të padisë, nuk 

e ka paguar taksën gjyqësore as pas vërejtjes së gjykatës, dhe nuk ka kërkuar lirimin nga 

detyrimi për të paguar taksën gjyqësore. 

 

Shqyrtimi i kësaj çështje është në fazën e shqyrtimit paraprak të padisë në përgatitje për 

marrjen e vendimit meritor. 

 

  Për derisa paditësi nuk ka paguar taksën gjyqësore dhe nuk ka dorëzuar kërkesë për lirim 

nga detyrimi për të paguar taksës gjyqësore duke i bashkëngjit edhe prova për arsyetimin e 

lirimit nga taksa-konform nenit 8 të Udhëzimit Administrativ Nr. 01/2017 për Unifikimin e 

Taksave Gjyqësore, kjo gjykatë detyrimisht duhet të veproi në aplikim të nenit 253 par.5 të Ligjit 

për Procedurën Kontestimore ashtu që do ta konsideroi padinë si të tërhequr. 

 

Çështja e detyrimeve të paditësit për pagesën e taksës gjyqësore në kohën e ushtrimit të 

padisë – propozimit ishte e rregulluar me Udhëzimin Administrativ nr.2008/02 dhe ngjashëm 

rregullohet edhe tani me Udhëzimin Administrativ të KGJK-së nr.01/2017 për Unifikimin e 

Taksave Gjyqësore. 
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Sipas nenit 5 par.5.5.2  të UA për Unifikimin e Taksave Gjyqësore: “Nëse taksa për padi, 

e përcaktuar sipas vlerës së kontestit në padi, nuk paguhet deri në datën përfundimtare, edhe pas 

pranimit të vërejtjes për pagesën e saj, në rastet kur nuk ekzistojnë kushtet për lirimin e palëve 

nga detyrimi i pagesës, do të zbatohet neni 253 par.5 i Ligjit për Procedurën Kontestimore ashtu 

që do të konstatohet se padia është tërhequr”. 

 

Sipas nenit 253 par.5 të Ligjit për Procedurën Kontestimore: “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 lirimi nga detyrimi i pagimit të taksës gjyqësore, do të 

konsiderohet se padia është tërhequr”. 

 

Dispozitat e Ligjit të Procedurës Kontestimore në këtë rast aplikohen në bazë të nenit 76 

par. 3 të Ligjit Nr.06/L-086 për Dhomën e Posaçme të Gjykatës Supreme të Kosovës për 

Çështjet në Lidhje me Agjencinë Kosovare të Privatizimit. 

 

  Për arsye se paditësja   nuk ka paguar taksën gjyqësore dhe nuk ka vepruar sipas 

urdhëresës së gjykatës, konsiderohet se e ka tërheq –ankesën/padinë. 

 

 Konform nenit 62 par.5 të Ligjit Nr.0-6/L-086 secila palë i bartë shpenzimet e veta. 

 

Për sa u tha më lartë është vendos si në dispozitiv të këtij aktvendimi. 

 

     Udhëzimi juridik 

 

          Kundër këtij aktvendimi,  në bazë të nenit 64 par.1 të Ligjit për DHPGJS (Ligji Nr.06/L-

086) mund të ushtrohet ankesa në Kolegjin e Apelit të DHPGJS, dhe duke e dorëzuar ankesën 

edhe te pala tjetër, brenda afatit prej pesëmbëdhjetë (15) ditëve, nga dita e marrjes. 

 

  
GJYKATA SUPRME E KOSOVËS 

DHOMA E POSAÇME E GJYKATËS SUPREME TË KOSOVËS 

PËR ÇËSHTJET NË LIDHJE ME AGJENCINË KOSOVARE TË PRIVATIZIMIT 

C-IV-13-2129 

Dt.05.04.2022 

 

 

 

              Gjyqtari, 

        Hamdi Ibrahimi 

 

 

 

 

 


