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REPUBLIKA E KOSOVËS / REPUBLIKA KOSOVA 

                                                                                                                              

 

Ac.nr.5053/19 

 

 

GJYKATA E APELIT E KOSOVËS NË PRISHTINË, Departamenti i Përgjithshëm, Divizioni 

Civil, në kolegjin e përberë nga kryetar Nehat Idrizi, dhe anëtarët e kolegjit Burim Shala dhe 

Bujar Muzaqi, në çështjen juridike kontestimore të paditësit M. H nga Ferizaji, të cilin e 

përfaqëson me autorizim K. P,  nga Prishtina kundër të paditurës Operatori i Sistemit, 

Transmisioni dhe Tregu-KOSTT sh.a- Prishtinë, të cilën e përfaqëson me autorizim Basri 

Jupolli, avokat nga Prishtina, për shkak të kontestit të punës, duke vendosur sipas ankesës së 

ish përfaqësuesit të palës paditëse të paraqitur kundër aktvendimit të Gjykatës Themelore në 

Prishtinë-Departamenti i Përgjithshëm,  C.nr.2696/17, të datës 08.06.2020,  në seancën e 

kolegjit të mbajtur më datën 25.01.2021, mori këtë: 

 

 

A K T V E N D I M 

 

I. REFUZOHET e pathemeltë  ankesa e përfaqësuesit të paditësit M. H nga Ferizaji, ndërsa 

aktvendimi i Gjykatës Themelore në Prishtinë-Departamenti i Përgjithshëm C.nr.2696/17, i 

datës 08.06.2020, në pikën I të dispozitivit, VËRTETOHET. 

II. HEDHËT POSHTË e palejuar ankesa e përfaqësuesit të paditësit M. H nga Ferizaji, e 

paraqitur kundër aktvendimit të Gjykatës Themelore në Prishtinë-Departamenti i Përgjithshëm 

C.nr.2696/17, i datës 08.06.2020, në  pikën II të dispozitivit. 

 

 

 

 

A r s y e t i m 

 

Gjykata e shkallës së parë, me aktvendimin  e ankimuar C.nr.2696/17, të datës 08.06.2020, në 

pikën I (një) të dispozitivit ka vendosur që ta hedh si të paafatshme ankesën e paditësit kundër 

aktvendimit të Gjykatës Themelore në Prishtinë C.nr.2693/17 të datës 12.03.2020. Në pikën II 

(dy) të dispozitivit ka vendosur që ta refuzoj propozimin për kthimin në gjendjen e mëparshme 

për shkak të lëshimit të afatit për ankesë. 
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Kundër këtij aktvendimi ka parashtruar ankesë ish përfaqësuesi i palës paditëse  për shkak të 

shkeljes thelbësore  të dispozitave të procedurës kontestimore dhe vërtetimit të gabuar të 

gjendjes faktike, me propozim që Gjykata e Apelit ta aprovojë ankesën si të bazuar dhe ta 

anuloj aktvendimin e goditur. 

Gjykata e Apelit si gjykatë e shkallës së dytë, pas vlerësimit të pretendimeve ankimore lidhur 

me aktvendimin e atakuar, në mbështetje të dispozitës së nenit 194, 208 dhe 209 të Ligjit për 

Procedurën Kontestimore (LPK), ka gjetur se: 

-Ankesa  e përfaqësuesit të paditësit  sa i përket pikës I është e pathemeltë.  

-Ankesa e përfaqësuesit të paditësit sa i përket pikës II është e palejuar. 

 

Nga shkresat e lëndës konstatohet se paditësi M. H nga Ferizaj, më datën 11.10.2017, ka 

parashtruar padi kundër të paditurës Operator Sistemi, Transmisioni dhe Tregu- KOSTT, Sh.a 

në Prishtinë, për shkak të kontestit të punës, me të cilën padi ka kërkuar që të aprovohet 

kërkesëpadia e paditësit si e bazuar duke kërkuar më decidivisht si në petitumin të 

kërkesëpadisë. 

Gjykata e shkallës së  parë duke vepruar sipas padisë së paditësit dhe përgjigjes në padi, ka 

nxjerrë aktvendimin C.nr.2693/17 të datës 12.03.2019 me të cilin e ka aprovuar kundërshtimin 

e  të paditurës dhe e ka hedhur poshtë padinë e paditësit si të palejuar, duke vendosur më 

decidivisht si në dispozitiv të aktvendimit. 

Kundër këtij aktvendimi përfaqësuesi i paditësit më datën 23.04.2019 ka ushtruar ankesë për 

shkak të shkeljes së dispozitave të procedurës kontestimore, me propozim që të aprovohet 

ankesa e paditësit si e bazuar dhe të anulohet aktvendimi i datës 12.03.2019. Përfaqësuesi i 

paditësit më datën 14.02.2020 në gjykatën e Apelit ka parashtruar propozim për kthim në 

gjendjen e mëparshme, e për të cilin propozim ka vendosur gjykata e shkallës së parë me 

aktvendimin C.nr.2693/17 të datës 08.06.2020, me të cilin e ka hedhur posht si të paafatshme 

ankesën e paditësit dhe ka refuzuar propozimin për kthimin në gjendjen e mëparshme, duke 

vendosur më decidivisht si në dispozitiv të aktvendimit të atakuar. 

Në arsyetim të aktvendimit të atakuar gjykata ka theksuar se i autorizuari i paditësit me datën 

23.04.2020 ka paraqitur ankesë kundër aktvendimit të Gjykatës Themelore në Prishtinë 

C.nr.2693/17 të datës 12.03.2019 e të cilin e ka pranuar me datën 29.03.2019 fakt i cili provohet 

nga fletëkthesa të cilën e ka pranuar dhe nënshkruar përfaqësuesi i autorizuar i paditësit, gjykata 

më tej ka shtuar se ka vlerësuar se ankesa e paditësit është e paafatshme pasi që është paraqitur 

pas afatit të paraparë ligjor. 

Më tej ka arsyetuar se sa i përket propozimit për kthim në gjendje të mëparshme sa i përket 

afatit të paraqitjes së ankesës gjykata një propozim të tillë nuk e konsideroi si të arsyeshëm 

ngase edhe nga shkresat e lëndës nuk gjeti ndonjë provë më të cilën i njëjti do të mbështesë 

pretendimet e tij për ta vërtetuar faktin se nuk ka mundur të paraqesë ankesë brenda afatit ngase 

fletëlëshimi i spitalit të cilin i autorizuari i paditësit gjykatës  ia ka prezantuar si provë rezulton 

se i njëjti është hospitalizuar me datën 03.04.2019 dhe është lëshuar me datën 04.04.2019, 

ndërsa i njëjti aktvendimin e gjykatës e ka pranuar më datë 29.03.2019, çka nënkupton që 

përfaqësuesi i autorizuar i paditësit apo vet paditësi përgjatë kësaj periudhe kanë pasur kohë të 

mjaftueshme që të respektojnë afatet ligjore të përcaktuara ne LPK. 

Gjykata e Apelit vlerëson se gjykata e shkallës së parë në bazë të provave të cilat i ka pasur në 

dispozicion në shkresat e lëndës, ka dhënë aktvendimin e saj të drejtë dhe të bazuar në dispozita 

konkrete ligjore, prandaj përfundimin juridik të  gjykatës së shkallës së parë, sa i përket pikës 
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I të dispozitivit, lidhur me këtë çështje e pranon në tërësi edhe Gjykata e Apelit e Kosovës, 

duke vlerësuar po ashtu se aktvendimi i atakuar është i rregullt dhe i ligjshëm, për arsye se i 

njëjti nuk është përfshirë as në shkelje thelbësore të dispozitave të procedurës kontestimore nga 

neni 182 paragrafi 2 pika (b), (g), ( j)  (k) dhe (m) të LPK,  e të cilat shkaqe ankimore gjykata 

e shkallës së dytë i vlerëson edhe sipas detyrës zyrtare, në bazë të nenit 194 të LPK-ës. 

 

Sipas dispozitës së nenit 186 pika 1 të Ligjit për Procedurën Kontestimore përcaktohet se: 

“Ankesën e paraqitur tej afatit të parashikuar me ligj, atë jo të plotë, apo të palejueshme e 

hedhë poshtë me aktvendim gjykata e shkallës së parë pa caktuar fare seancë gjyqësore”. 

 

Gjykata e shkallë së parë drejt dhe ligjërisht ka vendosur kur e ka hedhur si të pas afatshëm 

ankesën e përfaqësuesit të paditësit,  sepse nga fletë kthesa në shkresat e lëndës konstatohet se 

përfaqësuesi i paditësit aktvendimin C.nr.2693/17 të datës 12.03.2019  e ka pranuar me datën 

29.03.2019, ndërsa ankesën në gjykatën e shkallës së parë e ka paraqitur me datën 23.04.2020, 

pra pasi ka kaluar afti ligjor për paraqitjen e ankesës. Në këtë rast dita e fundit për paraqitjen e 

ankesës ka qenë data 19.03.2019.  

 

Gjykata e Apelit sa i përket vendosjes si në pikën II të dispozitivit ka vendosur duke u bazuar 

në dispozitën e nenit 133 paragrafi 4 përcaktohet se: “Kundër aktvendimit me të cilin refuzohet 

propozimi për kthimin në gjendjen e mëparshme nuk lejohet ankim i veçantë, përveç kur 

propozimi paraqitet nga shkaku i dhënies së aktgjykimit për shkak të mungesës së palës së 

paditur nga seanca gjyqësore”, ndërsa me dispozitën e nenit 196 përcaktohet se :”Ankesën e 

vonuar, jo të plotë, apo të jo të lejueshme e hedhë poshtë gjykata e shkallës së dytë me 

aktvendim, po që se nuk e ka bërë një gjë të tillë gjykata e shkallës së parë siç është parashikuar 

në nenin 186 të LPK-së”. Në kuptim të rrethanave të konstatuara dhe të dispozitave të cituara 

Gjykata e Apelit vlerësoi se ankesa e të autorizuarit të paditësit  është e palejuar prandaj edhe 

vendosi që të njëjtën ta hedhë si të palejuar, pasi që gjykata e shkallës së parë e ka refuzuar 

këtë propozim. 

 

Janë vlerësuar të gjitha pretendimet ankimore nga ana e Gjykatës së Apelit, por nuk janë 

konsideruar të rëndësishëm për të vendosur ndryshe sepse përfaqësuesi i paditësit  nuk ka 

mundur ti provoj pretendimet e tij ankimore për afatshmërinë e ankesës. 

        

Nga  arsyet e lartcekurat, në pajtim me dispozitën e nenit 208 e lidhur me nenin 209 pika (a) 

dhe (c) të LPK-së, Gjykata e Apelit vendosi si në dispozitiv të këtij aktvendimi.    

 

GJYKATA E APELIT E KOSOVËS NË PRISHTINË 

Departamenti i Përgjithshëm-Divizioni Civil 

Ac.nr.5053/19, me datë 25.01.2021 

 

       Kryetari i kolegjit-gjyqtari  

                              Nehat Idrizi 

 


