
 

   

 

 

 ARJ.nr.19/2016 

 

 

Gjykata Supreme e Kosovës, kolegji i përberë nga gjyqtaret:  Enver Peci, kryetar,   

Gyltene Sylejmani dhe Erdogan Haxhibeqiri, anëtar, me pjesëmarrjen e bashkëpunëtorit 

profesional  Sherif Krasniqi, si procesmbajtës, ne kontestin administrativ  sipas  padisë  te 

paditëses, IPKO Telecommunications LLC, me seli ne Prishtine, kundër te paditurës, 

Komuna Hani i Elezit, për shkake te anulimit te vendimit, duke vendosur sipas kërkesës 

për rishqyrtim te jashtëzakonshëm te vendimit gjyqësor te  paditëses, të paraqitur kundër 

aktgjykimit  te Gjykatës se Apelit te Kosovës, AA.nr.41/2016 te datës  21.03.2016,   ne 

seancën e kolegjit te mbajtur me 23.05.2016, mori këtë 

 

A K T GJ Y K I M 

   

Refuzohet si e pa bazuar kërkesa e paditëses IPKO Telecommunications LLC, për 

rishqyrtim te jashtëzakonshëm te vendimit gjyqësor e parashtruar kundër aktgjykimit te 

Gjykatës se Apelit te Kosovës, AA.nr. 41/2016 te datës  21.03.2016. 

 

A r s y e t i m i 

 

Me aktgjykimin e atakuar  te Gjykatës se Apelit te Kosovës, AA.nr. 41/2016 te 

datës  21.03.2016, është refuzuar si e pabazuar ankesa e IPKO Telecommunications LLC, 

ndërsa është vërtetuar aktgjykimi i Gjykatës Themelore ne Prishtine-Departamenti  për 

Çështje Administrative A.nr.1604/2012, i datës 23.12.2015. 

 

Paditësja kësaj gjykate i ka  parashtrua kërkesë për rishqyrtim te jashtëzakonshëm 

te vendimit gjyqësorë, me te cilën ne tersi  konteston ligjshmërinë e aktgjykimit te 

Gjykatës se Apelit te Kosovës- Departamenti për Çështje Administrative AA.nr. 41/2016 

te datës  21.03.2016,   për shkake te shkeljes thelbësore te se drejtës materiale dhe 

shkeljes se dispozitave te procedurës,  me propozim qe te aprovohet si e bazuar kërkesa 

për rishqyrtim te jashtëzakonshëm te vendimit gjyqësor dhe aktgjykimi i atakuar te 
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prishet dhe çështja t’i kthehet gjykatës se shkalles se dyte ne rishqyrtim dhe rivendosje 

apo qe ky aktgjykim te ndryshohet duke aprovuar kërkesëpadinë e paditësit si te bazuar.   

 

 Gjykata Supreme e Kosovës ne baze te nenit 53 te Ligjit për Konfliktet 

Administrative, ka mbajtur seancën e kolegjit dhe pas vlerësimit te aktgjykimit te atakuar, 

kërkesës se paditësit për rishqyrtim te jashtëzakonshëm te vendimit gjyqësorë dhe 

shqyrtimit te shkresave tjera te lendes ka gjetur se: 

 

Kërkese është e pa bazuar. 

 

Nga shkresat e lendes rezulton se me aktgjykimin e Gjykatës se Apelit te 

Kosovës- Departamenti për Çështje Administrative AA.nr. 41/2016 te datës 21.03.2016, 

është refuzuar si pa bazuar ankesa e paditëses IPKO Telecommunications LLC, ndërsa 

është vërtetuar aktgjykimi i Gjykatës Themelore ne Prishtine-Departamenti  për Çështje 

Administrative A.nr.1604/2012, i datës 23.12.2015, me te cilën është refuzuar 

kërkesëpadia e paditëses e ushtruar kundër te paditures Komuna e Hanit te Elezit me te 

cilën kane kërkuar qe te  anulohet vendimi 02/nr.7835/2012 te datës 12.12.2012 si e pa 

bazuar.  

 

 

Duke vendosur sipas kërkesës për rishqyrtim te jashtëzakonshëm te vendimit 

gjyqësor, Gjykata Supreme e Kosovës pas shqyrtimit te  aktgjykimit te kontestuar, 

shkresat e lendes  dhe vlerësimit te pretendimeve ne kërkesë,  gjeti se gjykata e shkalles 

se dyte drejt ka vepruar kur ka refuzuar si te pa bazuar ankesën e  paditëses dhe ka 

vërtetuar aktgjykimin e gjykatës se shkalles se pare. 

 

 

Qëndrimin juridik te Gjykatës se Apelit si te rregullt dhe te bazuar ne ligj ne tersi 

e aprovon edhe kjo gjykatë, nga se aktgjykimi i atakuar nuk është përfshi me shkelje te 

drejtës materiale  siç pretendojnë paditësit ne kërkesë. 

 

Paditësja ne kërkesë për rishqyrtimin e jashtëzakonshëm te vendimeve gjyqësore 

mes tjerash pretendon se gjykatat e shkalles se dyte me aktgjykimin e kontestuar ka  

shkel te drejtën materiale dhe te dispozitave te procedurës, duke potencuar se taksa 
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administrative për dy antenat e vendosura për ushtrimin e veprimtarisë afariste te 

paditëses nga ana e te paditurës është pa mbështetje ligjore nga se konsideron se 

Kuvendet Komunale nuk kane te drejt te nxjerrin rregullore me te cilat ngarkohen 

subjektet e ndryshme afariste  qe te paguajnë për zhvillimin e veprimtarive te tyre sipas 

nenit 8 te Ligjit për Financat e Pushtetit Lokal.  Po ashtu pretendon se është bere shkelje e 

nenit 3 paragrafi 1. te Ligjit për Procedurën Administrative, nenit 43 paragrafi 1 dhe 2 te 

Ligjit për Konfliktet Administrative,  nenit 8,9,10 dhe 11 te Ligjit për Financat e Pushtetit 

Lokal si dhe nenit 16 te Ligjit për Vetëqeverisje Lokale.  

 

Gjykata Supreme pas vlerësimit te pretendimeve te paditëses ne kërkesë gjeti se te 

njëjtat janë ta pabazuara nga se nuk ka shkelje te nenit 3.1 te Ligjit për Procedurën 

Administrative nga se e paditura Komuna e Hanit te Elezit, si organ i administratës 

publike ne rastin konkret ka ushtruar veprimtari administrative ne përputhje me 

legjislacionin ne fuqi dhe brenda kufijve te kompetencave. Dispozita e nenit 40 te Ligjit 

për Vetëqeverisje Lokale, parasheh te drejtën e komunave te Kosovës qe te nxjerrin 

rregullore dhe akte tjera  brenda fushës se kompetencave te saja, gjersa neni 8 i Ligjit për 

Financat e Pushtetit Lokal,  rregullon te hyrat vetanake ku parasheh te drejtën e 

komunave qe te nxjerrin rregullore me te cilën ngarkohen subjektet e ndryshme afariste 

qe te paguajnë për zhvillimin e veprimtarive apo shërbimeve te tyre. Ne këtë çështje 

administrative po ashtu u vërtetua se e paditura komuna e Hanit te Elezit, ka nxjerre 

Rregulloren për Taksa, Tarifa dhe Ngarkesa Administrative dhe komisioni qeveritar për 

shqyrtimin  e akteve lokale i themeluar me vendimin e Qeveris nr. 2/119 te datës 

27.07.2012, ka vlerësuar se rregullorja ne fjalë e te paditurës është ne përputhje me ligjin, 

andaj edhe akti administrativ kontestues është nxjerr ne baze  te kësaj rregulloreje  me te 

cilën edhe e obligoj paditësin për pagimin e taksës për zhvillim te veprimtarisë. Sipas 

vlerësimit te kësaj gjykate e paditura ka vepruar ne baze te rregullave dhe procedurave te 

parapara, kështu  qe i refuzoj si te pa bazuara pretendimet e paditëses ne këtë drejtim. Po 

ashtu pretendimi i paditëses se nuk ka lokal afarist brenda komunës se Hanit te Elezit 

është i pa bazuar nga se ne baze te nenit 9 te Ligjit për Financat e Pushtetit Lokal është 

parapa e drejta e komunave ne mbledhjen e tatimit ne pronat e paluajtshme te cilat 

ndodhen brenda kufijve te saja, kështu qe ne rastin konkret ne mënyrë te pa 

kontestueshme u vërtetua se antenat telefonike nga paditësja janë vendos ne territorin e 

komunës se paditur me qellim te ushtrimit te veprimtarisë profitabile duke iu ofruar 

shërbime telefonike dhe te tjera qytetareve te kësaj komune.   
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Nga te cekurat me larte, Gjykata Supreme gjeti se gjykata e shkalles se dyte ne 

këtë ceshtje administrativo-juridike drejt ka aplikuar dispozitat e procedurës 

administrative, dispozitat e Ligjit për Konfliktet Administrative,  Ligjit për Financat e 

Pushtetit Lokal, Ligjit për Vetëqeverisje Lokale si dhe Rregulloren për Taksa, Tarifa dhe 

Ngarkesa Administrative te komunës Hani i Elezit, njashtu qe thëniet e paditëses ne 

kërkesën për rishqyrtim te jashtëzakonshëm te vendimit gjyqësor janë te pabazuara, nga 

se nuk janë me ndikim ne vërtetim tjetër te gjendjes faktike nga ajo te cilën e kane 

vërtetuar gjykatat e shkalles me te ulet. Sipas vlerësimit te kësaj gjykate, aktgjykimi i 

kontestuar është i qartë dhe i kuptueshme, ne arsyetimin e te njëjtit janë dhënë arsyera te 

nevojshme për faktet vendimtare te cilat i pranon edhe kjo gjykatë. Gjykata vlerëson se e 

drejta materiale drejt është zbatuar dhe se nuk është shkel ligji ne dëme te paditësit.   

   

 

Nga si u tha me sipër, ne baze te nenit 54 pargrafi 1 te Ligjit për Konfliktet 

Administrative,  u vendos si ne dispozitiv te këtij aktgjykimi.       

 

 

GJYKATA SUPREME E KOSOVES 

Me 23 maj  2016, ARJ.nr.19/2016 

 

Procesmbajtësi,       Kryetari i kolegjit, 

Sherif Krasniqi          Enver Peci 

 

  

 

 

 


