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                                                                                                AC-I-15-0205 

 

Në ankesën e                                                                                   Paditësi 

 

K. E  K  SH,  Prishtinë, 

Përfaqësuar nga Avokati S. B, Prishtinë  

 

Kundër 

                                                                                      E paditura/Ankuesja 

 

 

 Agjencia Kosovare e Privatizimit, rr. ‘Agim Ramadani nr.24’ , 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 Ilmi Bajrami, 

Gjyqtar Kryesues, Sabri Halili dhe Mr.sc. Sahit Sylejmani gjyqtarë, duke vendosur 

sipas ankesës të paditurës të paraqitur kundër  Aktvendimit të Kolegjit të 

Specializuar të DHPGJS-së,  SCL-11-0052  të datës 08 shtator  2015, pas seancës 

vendimmarrëse të mbajtur më  9 janar  2020, lëshon këtë: 

 

                            

 

 

REPUBLIKA E KOSOVËS 
REPUBLIKA KOSOVA – REPUBLIC OF KOSOVO 

GJYKATA SUPREME E KOSOVËS 
VRHOVNI SUD KOSOVA – SUPREME COURT OF KOSOVO 
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                                   A  K  T  V E N D I M 

 

1. Ankesa e paditurës e paraqitur  kundër  Aktvendimit të Kolegjit 

të Specializuar të DHPGJS-së,  SCL-11-0052  të datës 08 

shtator  2015, është jo lëndore, andaj hedhet poshtë si e pa 

pranueshme.  

2. Nuk caktohen taksa gjyqësore për procedurën ankimore. 

 

 

Rrethanat faktike dhe procedurale: 

 

Me 2 dhjetor 2011, paditësi parashtroi ankesë në Dhomën e Posaçme kundër 

Aktvendimit nr. PEJ139-0016 lëshuar nga Zyra Regjionale e AKP-Pejë  -   Autoriteti 

i Likuidimit. Me vendimin e lartcekur, në emër të NSH “17”,  ishte aprovuar 

pjesërisht kërkesa fillestare e K. që ishte, në shumë të përgjithshme 18.619.75 

euro. Vendimi i Zyrës Regjionale të AKP-Pejë  -  Autoriteti i Likuidimit, i pranoi 

paditësit të tanishëm vetëm shumën prej 10,867.02 Euro, duke e arsyetuar 

vendimin me “përllogaritje të gabuar nga ana e K lidhur me kërkesën”. 

 

Me 26 mars 2015 gjykata lëshoi urdhër duke caktuar seancë dëgjimore për 17 

qershor 2105, në ora 10:30, dhe të gjitha palët ishin ftuar në mënyrë të rregullt. 

 

Më 17 qershor 2015, në ora 10.30, u mbajt seanca dëgjimore dhe paditësi nuk u 

paraqit në seancë. Përfaqësuesi i AKP-së në seancë kërkoi nga gjykata lëshimin e 

Aktgjykimit për mosparaqitje ndaj paditësit, sipas nenit 52.2 të shtojcës së Ligjit 

për Dhomën e Posaçme. 

 

Më 08 korrik 2015, Kolegji i Specializuar i DHPGJS-së  lëshoje Aktgjykim për 

mosparaqitje, dhe ky Aktgjykim iu dorëzua paditësit me 15 korrik 2015. 
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Më 11 gusht 2015, paditësi ka parashtruar kërkesë duke kërkuar prishjen e 

Aktgjykimit për mosparaqitje. Paditësi  në kërkesë pohoi se i autorizuari i tij ishte 

në ndërtesën e gjykatës, mirëpo atij nga një zyrtar i regjistrit i ishte thënë se njërit 

nga gjyqtarëve të Kolegjit i ka vdekur e ëma, andaj seanca nuk do të mbahet. Ai 

pohon se ishte në pritje të ftesës për seancën e re. 

 

Me 13 gusht 2015, gjykata lëshoi një urdhër për të dorëzuar kërkesën në AKP, duke 

u kërkuar atyre një përgjigje dhe eventualisht argumente kundërshtuese. 

 

Me 21 gusht 2015, AKP-ja dorëzoi një përgjigje, duke kundërshtuar anulimin e 

kërkuar të aktgjykimit për mosparaqitje, në pika të ndryshme. Më e rëndësishmja  

është kundërshtimi i afatit të lëshuar, i caktuar me një muaj, nga data e dorëzimit. 

 

Me datë 8 shtator 2015, Kolegji i Specializuar i DHPGJS-së  e aprovoi  kërkesën e 

paditësit për prishjen e Aktgjykimit për mosparaqitje të lëshuar me 8 korrik 2015  

në bazë të nenit 53 paragrafi 4.2 të shtojcës  së ligjit nr.04/L-033 për DHPGJS dhe 

vendosi që Aktgjykimi për mosparaqitje i lëshuar me 08 korrik 2015 të prishet dhe 

procedura lidhur me lëndën me numër  SCL-11-0052, duhet të vazhdojë. Kolegji i 

specializuar arsyetoi se të gjitha kushtet për lëshimin e Aktvendimit për prishjen e 

Aktgjykimit për mosparaqitje të parapara me dispozitat ligjore janë përmbushur me 

sukses. Kolegji i Specializuar ka konstatuar, në bazë të fletë-kthesave, vëren se 

paditësit i ishte dërguar sipas rregullit Aktgjykimi për mosparaqitje i datës 15 korrik  

2015,duke marrë parasysh se përfaqësuesi i paditësit kishte parashtruar kërkesën e 

arsyetuar për prishjen e tij me 11 gusht 2015, si dhe duke marrë parasysh 

përgjigjen e AKP-së që kundërshton prishjen e tij, Kolegji i Specializuar II i Dhomës 

së Posaçme të Gjykatës Supreme të Kosovës konsideron se janë plotësuar kushtet 

e specifikuara në nenin 53 të Shtojcës së Ligjit mbi Dhomën e Posaçme për tu 

prishur Aktgjykimi për mos paraqitje. 

 

Me datë 30 shtator 2015, AKP-ja e dorëzon në DHPGJS një ankesë të afatshme 

kundër Aktvendimit të Kolegjit të Specializuar të DHPGJS-së, SCL-11-0052 të datës 

8 shtator 2015 dhe kërkoi të shfuqizohet Aktvendimi i ankimuar, të vërtetohet  
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Aktgjykimi për mos paraqitje, ose ta kthej çështjen në rishqyrtim. Ankesa 

regjistrohet si AC-I-15-0205. 

 

Me datë 25 prill 2016, paditësi e dorëzon një parashtresë në DHPGJS, në të cilën ai 

deklaron se tërhiqet nga padia e dorëzuar me 2 dhjetor 2011. 

 

Me 04 maj 2016, gjyqtari përgjegjës i lëndës i Kolegjit të Specializuar lëshon urdhër 

me të cilën kërkesën e paditësit për tërheqje të padisë ia dërgon AKP-së për të 

dhënë komente nëse ka. Urdhri është pranuar nga AKP-ja me 06 maj 2016, por nuk 

ka dhënë komente. 

 

Me 24 maj 2016, Kolegji i Specializuar  i DHPGJS me Aktvendimin SCL-11-0052 e 

jep pëlqimin për tërheqjen e padisë së paditësit, ndërsa lëndën SCL-11-0052 e 

mbyll si pasoj t; tërheqjes së padisë. Ky Aktvendim është dërguar tek AKP-ja me 

06 qershor 2016, dhe tek paditësi me 09 qershor 2016, mirëpo nuk është ankimuar 

nga asnjëra palë. 

 

Me 01 tetor 2019, Kolegji i Apelit ka lëshuar urdhër me të cilën ankesën e AKP-së 

të dorëzuar me 30.09.2015, kundër Aktvendimit të Kolegjit të Specializuar të 

DHPGJS, SCL-11-0052 të datës 8 shtator 2015, e ka dërguar tek paditësi për të 

dhënë përgjigje në ankesë. Ky urdhër është pranuar me datë 04 nëntor 2019, 

mirëpo paditësi nuk ka dhënë përgjigje në ankesë  

 

Arsyetimi ligjor 

 

Ankesa e paditurës  hidhet poshtë  si e pa pranueshme . 

 

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.  

 

Pranueshmëria e ankesës dhe vlerësimi i Kolegjit të Apelit  
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Kolegji i Apelit vëren se Kryesuesi i Kolegjit të Specializuar të DHPGJS me 26 mars 

2015, ka lëshuar një urdhër që të mbahet një seance dëgjimore mbi padinë. 

Seanca ishte planifikuar të mbahet 17 qershor 2015 në ora 10:30. Palët ishin ftuar 

në mënyrë të rregullt, ndërsa paditësi nuk ishte i pranishëm në seancë. Në seance 

përfaqësuesi i AKP-së propozoj që të nxirret Aktgjykimi mos paraqitje në bazë të 

nenit 52.2 të shtojcës LDHP-së. Në bazë të këtij propozimi të AKP-së, Kolegji i 

Specializuar me 04 korrik 2015 ka nxjerr Aktgjykim në Mungesë, ndaj të cilit 

paditësi me 11 gusht 2015, ka parashtruar një kërkesë që të kthehet çështja në 

gjendjen e mëparshme dhe të vazhdohet procedura lidhur me padinë. Duke 

vendosur sipas kërkesës së paditësit për prishjen Aktgjykimit për Mosparaqitje, 

Kolegji i Specializuar me 08 shtator 2015, e aprovon kërkesën e paditësit dhe e 

prish Aktgjykimin për Mosparaqitje, duke vendosur që procedura lidhur me lëndën 

SCL-11-0052  duhet të vazhdoj. 

 

Tutje Kolegji i Apelit vëren se AKP-ja me datë 30 shtator 2015 kishte paraqitur një 

ankesë kundër Aktvendimit të Kolegjit të Specializuar të DHPGJS me të cilën ishte 

aprovuar kërkesa e paditësit, dhe ishte prishur Aktgjykimi për Mosparaqitje. 

 

Tutje Kolegji i Apeli vëren se paditësi me 25 prill 2016, e dorëzoi një parashtrese në 

DHPGJS, në të cilën ai deklaroj se tërhiqet nga padia e dorëzuar me 02.12.2011. 

 

Kolegji i Specializuar i DHPGJS me Aktvendimin SCL-11-0052 me datë 29 korrik 

2011 e jep pëlqimin për tërheqjen e padisë,  dhe vendos ta mbyll lëndën në pritje 

SCL-11-0052 si pasoj e tërheqjes së padisë nga paditësi. Ky Aktvendim ishte 

pranuar nga të dy palët me datë 06 dhe 09 qershor 2016, mirëpo ndaj tij asnjëra 

palë nuk ka paraqitur ankesë, andaj mund të konstatohet se Aktvendimi për 

dhënien e pëlqimit për tërheqjen e padis tashme është i formës së prerë. 

 

Si pasoj e këtyre rrethanave, ankesa e AKP-së e paraqitur ndaj Aktvendimit të 

Kolegjit të Specializuar SCL-11-0052 të datës 08 shtator 2015 tashmë ka mbet jo 

lëndore, pasi që paditësi është tërhequr nga padia dhe pëlqimin për tërheqje e ka 
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dhënën edhe gjykata përmes një Aktvendimi të formës se  prerë, andaj ankesa jo 

lëndore, hidhet poshtë si e pa pranueshme.  

 

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

dispozitiv. 

 

Taksat gjyqësore: 

 

E paditura tashme e ka paguar taksen gjyqësore për procedurën Ankimore me datë 

15 tetor 2015, në shume prej 100 euro , andaj nuk do të caktohen taksa shtesë. 

 

Ilmi Bajrami, Gjyqtari kryesues    
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