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Ae.nr.1/21  

 

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, anëtarë të kolegjit, në 

çështjen juridike kontestimore të paditëses “[S...]”sh.p.k., me seli në fshatin 

....., Komuna e Suharekës, kundër të paditurave “[K...]” sh.a., me seli në 

Prishtinë dhe “[K2..]” me seli në Prishtinë, për kompensim dëmi material, 

duke vendosur lidhur me ankesën e të paditurës së dytë të paraqitur kundër 

aktgjykimit të Gjykatës Themelore në Prishtinë-Departamenti për Çështje 

Ekonomike EK.nr.564/15 i datës 20/11/2020, në seancën e kolegjit të 

mbajtur me datën 04/02/2021, mori këtë: 

 

A K T V E N D I M 

 

HUDHET POSHTË ankesa e të paditurës së dytë “[K2..]” me seli në Prishtinë, 

e ushtruar kundër aktgjykimit të Gjykatës Themelore në Prishtinë-

Departamenti për Çështje Ekonomike EK.nr.564/15 i datës 20/11/2020 si e 

PALEJUESHME. 

 

A r s y e t i m 

 

Gjykata Themelore në Prishtinë-Departamenti për Çështje Ekonomike, me 

aktgjykimin ankimor EK.nr.564/15 i datës 20/11/2020, ka vendosur si në 

vijim: I. Aprovohet pjesërisht si e bazuar kërkesëpadia e paditëses 

“[S...]”sh.p.k., me seli në fshatin ....., Komuna e Suharekës, në raport me të 

paditurën e dytë “[K2..]” me seli në Prishtinë, ashtu që detyrohet e paditura e 

dytë, që paditëses në emër të shpërblimit të demit real të shkaktuar me datën 

13/07/2015, t’ia paguaj shumën në lartësi prej 16,455.33 euro dhe në emër 

të fitimit të humbur t’ia paguaj shumen prej 820.00 euro, të gjitha këto me 

kamat ligjore prej 8 % në vit, duke filluar nga data e dhënies se këtij 

aktgjykimi e deri në pagesën e tërësishëm si dhe shpenzimet e procedurës në 

shumë prej 2,898.75 euro, të gjitha këto në afat prej 7 ditësh nga dita e 

pranimit të këtij aktgjykimi nën kërcënimin e përmbarimit sipas ligjit.       

 

II. Refuzohet si e pa bazuar kërkesëpadia e paditëses në emër të fitimit të 

humbur mbi shumën e gjykuar si në piken I të dispozitivit të këtij aktgjykimi 

dhe atë në shumë prej 14,623.33 euro. 
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III. Refuzohet kërkesëpadia e paditëses në raport me të paditurën e parë  

“[K...]” sh.a., me seli në Prishtinë si e pa bazuar.  

 

Kundër këtij aktgjykimi, e paditura e dytë ka paraqitur ankesë për shkak të 

vërtetimit të gabuar dhe jo të plotë të gjendjes faktike dhe të zbatimit të gabuar 

të së drejtës materiale, me propozim që aktgjykimi i atakuar të prishet dhe 

çështja të kthehet në Gjykatën e shkallës së parë për rigjykim dhe rivendosje. 

 

Paditësja ka dhënë përgjigje në ankesë me propozim që ankesa e të paditurës 

së dytë të refuzohet si e pa bazuar dhe aktgjykimi i atakuar të vërtetohet. 

 

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 196 lidhur me nenin 509 pika c) të Ligjit për Procedurën Kontestimore 

(LPK), ka gjetur se:  

 

-Ankesa është e pa lejueshme. 

 

Nga shkresat e lëndës rrjedh se paditësja “[S...]”sh.p.k., me seli në fshatin ....., 

Komuna e Suharekës, pranë Gjykatës Themelore në Prishtinë-Departamenti 

për Çështje Ekonomike, me datë 10/12/2015, ka paraqitur padi, kundër të 

paditurave, me kërkesë të përshkruar si në dispozitivin e aktgjykimit të 

atakuar. 

 

Gjykata e Apelit, pas shqyrtimit dhe vlerësimit të shkresave të lëndës, 

konstatoi se e paditura e dytë e ka pranuar aktgjykimin e atakuar me datën 

30/11/2020, ndërsa ankesën e ka dorëzuar me datën 08/12/2020, që 

nënkupton se ankesa është parashtruar pas kalimit të afatit ligjor të paraparë 

me nenin 509 pika c) e LPK-së, që është përcaktuar se: “kundër aktgjykimit 

të dhënë nga gjykata e shkallës së parë, palët mund të bëjnë ankim brenda 

afatit prej 7 ditësh nga dita e dorëzimit të kopjes së aktgjykimit, andaj Gjykata 

e Apelit duke u bazuar në nenin 186 paragrafi 2 të LPK-së, sipas të cilit ankesa 

është e pa afatshme po që se është paraqitur pas skadimit të afatit ligjor për 

paraqitjen e saj, si dhe nenit 196 të LPK-së, ku është përcaktuar se: ankesën 

e vonuar, jo të plotë, apo të palejueshme, 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. 

 

Nga të lartë cekurat e në mbështetje të dispozitës së nenit 196 të LPK-së, u 

vendos si në dispozitiv të këtij aktvendimi. 

 

GJYKATA E APELIT E KOSOVËS NË PRISHTINË 

-Departamenti për Çështje Ekonomike- 



Ae.nr.1/21, me datë 04/02/2021 

            

                      Kryetari i kolegjit-Gjyqtari  

                  Liridon Maloku, d.v 

 


