
 
 

 
 

 
 

Ae.nr.160/17  

 

GJYKATA E APELIT E KOSOVËS NË PRISHTINË-Departamenti për Çështje 

Ekonomike, në kolegjin e përbërë nga gjyqtarët Liridon Maloku, kryetar i 

kolegjit, Mahir Tutuli dhe Qerim Ademaj, anëtar të kolegjit, në çështjen juridike 

kontestimore të paditëses “G&S” me seli në Prishtinë, të cilën e përfaqëson me 

autorizim avokati Q.Z. nga Prishtina, kundër të paditurës Komuna e Prishtinës, 

të cilën e përfaqëson me autorizim A.M. nga Prishtina, për pagim borxhit, duke 

vendosur lidhur me ankesën e paditëses e paraqitur kundër aktgjykimit të 

Gjykatës Themelore në Prishtinë-Departamenti për Çështje Ekonomike 

III.C.nr.594/16 e datës 14/04/2017, në seancën e kolegjit të mbajtur me datën 

08/11/2019, mori këtë: 

 
A K T GJ Y K I M 

 

REFUZOHET e pa themeltë ankesa e paditëses “G&S” me seli në Prishtinë dhe 

VЁRTETOHET aktgjykimi i Gjykatës Themelore në Prishtinë-Departamenti për 

Çështje Ekonomike III.C.nr.594/16 e datës 14/04/2017. 

 

A r s y e t i m 

 

Gjykata Themelore në Prishtinë-Departamenti për Çështje Ekonomike, me 

aktgjykimin ankimor III.C.nr.594/16 e datës 14/04/2017, në pikën I të 

dispozitivit ka vendosur të refuzon si të pa bazuar kërkesëpadinë e paditëses 

“G&S” me seli në Prishtinë, me të cilën ka kërkuar që të detyrohet e paditura 

Komuna e Prishtinës, që t’ia paguajë paditëses shumën prej 512,027.50 euro, 

me kamatë ligjore prej 8 %, duke filluar nga dita e paraqitjes së padisë e deri në 

pagesën definitive, të gjitha këto në afat prej 7 ditësh nga dita e 

plotfuqishmërisë së këtij aktgjykimi nën kërcënimin e përmbarimit me detyrim 

ndërsa në piken II të dispozitivit të aktgjykimit ka vendosur që secila palë ti 

bartë shpenzimet e veta të procedurës.     

 

Kundër këtij aktgjykimi, në afatin ligjor ankesë ka paraqitur paditësja, për 

shkak të shkeljeve të dispozitave të procedurës kontestimore, të konstatimit të 

gabuar dhe jo të plotë të gjendjes faktike dhe të zbatimit të gabuar të së drejtës 

materiale, me propozim që të aprovohet ankesa si e bazuar dhe aktgjykimi i 

atakuar ta ndryshohet, në atë mënyrë që të aprovohet kërkesëpadia apo 

aktgjykimin të anuloj dhe çështjen të kthej në rigjykim në gjykatën e shkalles së 

parë. 

 

E paditura Komuna e Prishtinës nuk ka paraqitur përgjigje në ankesë.  



 
 

 
 

 

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

ankimore lidhur me aktgjykimin e atakuar, në mbështetje të dispozitës së nenit 

194, 195, 200 e lidhur me nenin 505.1 të Ligjit për Procedurën Kontestimore 

(LPK), ka gjetur se: 

 

-Ankesa e paditëses është e pa themeltë. 

 

Nga shkresat e lëndës rezulton se paditësja “G&S” me seli në Prishtinë, pran 

Gjykatës Themelore në Prishtinë-Departamenti për Çështje Ekonomike, ka 

paraqitur padi me datën 17/04/2012, kundër të paditurës Komuna e 

Prishtinës, për pagim të borxhit, me kërkesë që të detyrohet e paditura, që 

paditëses t’ia paguaj shumën prej 512,027.50 euro, me kamatë ligjore prej 

kohës së arritjes së kërkesës e deri në pagesën e plotë të borxhit si dhe njëherit 

ka kërkuar shpenzimet e procedurës kontestimore.  

 

Nga arsyetimi i padisë rezulton se paditësja dhe e paditura kanë qenë në 

raporte detyrimore sipas Kontratës për ndërtimin e kompleksit banesor në 

Kodrën e Diellit, sipas projektit të paditurës Komunës së Prishtinës, duke u 

bazuar në dhënien e tokës në shfrytëzim nga ana e saj për 99 vjet dhe me këtë 

kontratë ndërgjyqësit kanë paraparë se paditësja “G&S” me seli në Prishtinë si 

investitorë do të ketë pronësinë në këtë objekt banesor prej  59.70%, ndërsa e 

paditura Komuna e Prishtinës do të ketë pronësinë prej 40.30 %, me tej në padi 

theksohet se e paditura nuk i ka përmbushur disa detyrime kontraktuese dhe 

detyrimet për punë plotësuese dhe të pa parapara me kontratë si zhvendosjen e 

gypit të ujësjellësit i cili kalonte nëpër token ndërtimore të përcaktuar me 

kontratë e cila punë ishe e domosdoshme dhe për këtë janë njoftuar organet e 

autoritetit kontraktues, gjithashtu është ndryshuar projekti për sistemin e 

ngrohjes qendrore-kaldajes sipas projektit ekzistues. Këto ndryshime sipas 

paditëses janë bërë për të krijuar mundësin për dy banesa si dhe plotësimin 

dhe përfundimin e projektit si pasoj e të metave të projektit, përveç kësaj në 

rastin e fillimit të zbatimit të projektit të ndërtimit dhe shënimit të pikave është 

dashur të bëhet një lëvizje ndryshe nga projekti, për krijimin e hapësirës për 

këmbësor, andaj nga këto arsye paditësja ka kërkuar mbrojtje gjyqësore.     

 

Gjykata e shkalles së parë, pas administrimit të provave ka ardhur në 

përfundim se kërkesëpadia e paditëses është e pa bazuar, për arsye se në bazë 

të nenit 4.1 të Kontratës për ndërtimin e kompleksit banesor nr.24-6/53 e datës 

02/06/2005, ka vërtetuar gjendjen faktike se palët kontraktuese kanë parapara 

se për çdo ndryshim të kontratës duhet të merret pëlqimi shkresor nga ana e 

autoritetit kontraktues, andaj punimet të cilat i ka kryer paditësja, të njëjtat i 



 
 

 
 

ka kryer pa pëlqimin e të paditurës dhe në rrezik të vetin, ndërsa paditësja duke 

e pasur parasysh se nuk ka pasur pëlqimin, nuk provoj faktin se në mes palëve 

ndërgjyqëse është lidhur aneks kontratë për punët e parapara, andaj mbi bazën 

e kësaj gjendje të vërtetuar faktike, gjykata e instances me të ulët, vendosi si në 

dispozitiv të aktgjykimit të atakuar, duke u bazuar në nenin 630 dhe nenin 633 

të LMD-së si dhe nenin 26 par.1 e 5 të Ligjit për prokurimin publik të Kosovës, 

ndërsa vendimin mbi shpenzimet e procedurës e ka marr konform nenit 463 të 

LPK-së.    

 

Gjykata e Apelit nisur nga kjo gjendje e çështjes vlerëson së përfundimi dhe 

qëndrimi juridik i gjykatës së shkallës së parë është i drejtë dhe i ligjshëm, pasi 

që aktgjykimi i atakuar nuk është i përfshirë në shkelje thelbësore të 

dispozitave të procedurës kontestimore nga neni 182 paragrafi 2, pika (b), (g), 

(j), (k) dhe (m) e LPK-së dhe e drejta materiale është zbatuar në mënyrë të drejtë, 

për të cilat shkaqe Gjykata e Apelit kujdeset sipas detyrës zyrtare në kuptim të 

dispozitës së nenit 194 të LPK-së. 

 

Gjykata Apelit e Kosovës, duke u nisur nga gjendja e tillë e çështjes ka gjetur se 

gjykata e shkallës së parë duke vërtetuar drejt dhe në mënyrë të plotë gjendjen 

faktike, drejt ka zbatuar dispozitat e procedurës kontestimore dhe të drejtën 

materiale kur ka refuzuar kërkesëpadinë e paditëses duke gjetur se e njëjta 

është e pabazuar. Aktgjykimi i goditur nuk është i përfshirë me shkelje 

thelbësore të dispozitave të procedurës kontestimore të cilat kjo Gjykatë i 

vlerëson sipas detyrës zyrtare. Në arsyetimin e aktgjykimit të goditur janë dhënë 

arsye të duhura faktike dhe juridike dhe arsye mbi të gjitha faktet relevante të 

vlefshme për gjykimin e drejt të kësaj çështje juridike të cilat janë të 

pranueshme edhe për këtë Gjykatë. Aktgjykimi i goditur nuk përmban të meta 

që do të ndikonin në ligjshmërinë e tij lidhur me zbatimin e gabuar të së drejtës 

materiale. Ashtu, si gjykata e shkallës së parë, edhe kjo Gjykatë vlerëson se 

kërkesëpadia e paditëses për detyrimin e të paditurës për pagimin e borxhit për 

punimet shtesë, nuk gëzon mbrojtje gjyqësore sipas dispozitës së nenit 633 të 

LMD-së, për faktin se, në rastin konkret, për kryerjen e punimeve shtesë, 

paditësja nuk kishte pëlqim me shkrim nga porositësi i punimeve, përkatësisht 

nga zyrtari përgjegjës në Departamentin e Prokurimit, si nënshkrues i 

kontratës. Me nënshkrimin e kontratës bazë, palët ndërgjyqëse kanë pranuar 

kushtet e përgjithshme të kontratës për kryerjen e punimeve, ndërsa e paditura 

në bazë të kësaj kontrate, i ka përmbushur obligimet ndaj paditëses. Ndërmjet 

palëve në rastin konkret nuk është lidhur një aneks-kontratë apo marrëveshje 

me të cilat do të përcaktoheshin të drejta dhe detyrime të tilla të palëve që do të 

kishin cilësinë e ofertës dhe kërkesës për kryerjen e punimeve shtesë. Punimet 

shtesë – punimet e paparashikuara, nuk kanë bazë ligjore që do të mundësonte 



 
 

 
 

kompensimin e tyre. Ndërkaq, dispozita e nenit 630 par.2 të LMD parashikon 

shprehimisht se kontrata për ndërtimin duhet patjetër të lidhet në formë të 

shkruar, formë kjo që vlen edhe për ndryshimet e mëvonshme. Për këtë arsye, 

punimet që nuk janë kontraktuar, nuk kanë efekte të vlefshme juridike dhe nuk 

gëzojnë mbrojtje juridike. 

 

Gjykata i vlerësoi edhe pretendimet tjera ankimore, por gjeti se të njëjtat janë të 

pabazuara sepse gjykata e shkallës së parë në mënyrë të plotë e ka vërtetuar 

gjendjen faktike duke dhënë arsye të mjaftueshme, ndërsa pretendimet e 

paditëses janë në kundërshtim me provat që gjenden në shkresat e lëndës. 

Prandaj bazuar në të lartcekurat, kjo gjykatë vlerëson se aktgjykimi i atakuar i 

gjykatës së shkallës së parë nuk ka të meta për shkak të së cilave nuk mund të 

vlerësohet ligjshmëria e tij, dispozitivi i aktgjykimit është i kuptueshëm, nuk 

është në kundërthënie me vetveten ose me arsyet e aktgjykimit dhe se 

aktgjykimi përmban arsye të mjaftuara dhe bindëse për gjendjen faktike dhe 

juridike, për të vendosur në këtë çështje juridike, të cilat në tërësi i aprovon 

edhe Gjykata e Apelit.   

 

Nga të lartë cekurat e në mbështetje të dispozitës së nenit 195 par.1 pika d) e 

lidhur me nenin 200 të LPK-së, u vendos si në dispozitiv të këtij aktgjykimi. 

 

GJYKATA E APELIT E KOSOVËS NË PRISHTINË 

-Departamenti për Çështje Ekonomike- 

Ae.nr.160/17, me datën 08/11/2019 

 
 

                Kryetari i kolegjit-Gjyqtari  

              Liridon Maloku, d.v 

 

 


