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Ae.nr.298/19  

 

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 NNT “S.” me seli në Prishtinë, të 

cilën e përfaqëson me autorizim avokati F.Sh. nga Prishtina, kundër të 

paditurës “K.N.” sh.p.k., me seli në Prishtinë, të cilën e përfaqëson me 

autorizim avokati A.Q. nga Prishtina, për shkak të pagimit të borxhit, duke 

vendosur lidhur me ankesën e të paditurës e paraqitur kundër aktgjykimit të 

Gjykatës Themelore në Prishtinë-Departamenti për Çështje Ekonomike 

III.EK.nr.639/2018 i datës 04/07/2019, në seancën e kolegjit të mbajtur me 

datën 19/11/2020, mori këtë: 

 
 

A K T GJ Y K I M  

 

REFUZOHET e pa themeltë ankesa e të paditurës “K.N.” sh.p.k., me seli në 

Prishtinë dhe VЁRTETOHET aktgjykimi i Gjykatës Themelore në Prishtinë-

Departamenti për Çështje Ekonomike III.EK.nr.639/2018 i datës 

04/07/2019.  

 

A r s y e t i m 

 

Gjykata Themelore në Prishtinë-Departamenti për Çështje Ekonomike, me 

aktgjykimin ankimor III.EK.nr.639/2018 i datës 04/07/2019, ka vendosur si 

vijon: Aprovohet në tërësi si e bazuar kërkesëpadia e paditëses NNT “S.” me 

seli në Prishtinë. 

 

I. Detyrohet e paditura “K.N.” sh.p.k, që në emër të vonesës në pagesën e 

faturave me numër 51/11, 52,11 dhe 53/11, paditëses t’ia paguajë borxhin 

në emër të kamatës për vonesë në shumë prej 6,863.79 euro, po ashtu në 

emër të kompensimit të dëmit për shkak të vonesave të shkaktuara në 

pagesën e faturave në fjalë t’ia paguaj shumën prej 30,435.96 euro, të gjitha 

këto në shumë të përgjithshme prej 37,299.74 euro, duke llogaritur me 
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normën e kamatës të cilën e aplikojnë bankat të cilat operojnë në Kosovë, për 

mjetet e deponuara në bankë, në afatin kohor prej një viti, pa destimin të 

caktuar, e cila fillon të rrjedhë nga data e parashtrimit të padisë në gjykatë 

me datën 30.12.2014, e deri në pagesën definitive, që të gjitha këto brenda 

afatit prej 7 ditësh nga dita e dorëzimit të këtij aktgjykimi. 

 

II. Detyrohet e paditura që paditëses t’ia kompensoj shpenzimet e procedurës 

kontestimore në shumën e përgjithshme prej 3,409.00 euro, në afatin kohor 

prej 7 ditëve nga data e pranimit të këtij aktgjykimi.  

 

Kundër këtij aktgjykimi, e paditura në afatin ligjor ka paraqitur ankesë për 

shkak të zbatimit të gabuar të së drejtës materiale, me propozim që të 

aprovohet ankesa në tërësi si e bazuar.  

 

Pala paditëse ka parashtruar përgjigje në ankesë me të cilën ka kërkuar që 

ankesa e të paditurës 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 194, 195, dhe 200 të LPK-së, ka gjetur se:  

 

-Ankesa është e pa themeltë. 

 

Nga shkresat e lëndës rezulton se paditësja NNT “S.” me seli në Prishtinë, 

pranë Gjykatës Themelore në Prishtinë-Departamenti për Çështje Ekonomike, 

me datën 30/12/2018, ka paraqitur padi për kompensim dëmi kundër të 

paditurës “K.N.” sh.p.k., me seli në Prishtinë, me kërkesë të precizuar si në 

dispozitivin e aktgjykimit të atakuar. 

 

Gjykata e shkallës së parë duke vepruar sipas padisë së paditëses, pas 

shqyrtimit dhe administrimit të provave të paraqitura nga palët ndërgjyqëse si 

dhe vlerësimit të të gjitha shkresave tjera të lëndës, ka nxjerrë aktgjykimin e 

atakuar, me të cilën e ka aprovuar si të bazuar kërkesëpadinë e paditëses, 

duke arsyetuar se ishte jo kontestuese se paditësja dhe e paditura kanë qenë 

në marrëdhënie afariste sipas kontratës së datës 12/09/2006, në të cilën 

raport paditësja e ka pasur rolin e punë kryerësit ndërsa e paditura rolin e 

porositësit të punimeve për ndërtimin e rrjetit kabllor me kabllo optike dhe 

koaksial në territorin e Kosovës, pastaj në  arsyetim të aktgjykimit gjithashtu 

është theksuar se me ekspertizën e ekspertit financiar Sh.B. është vërtetuar 

lartësia e kamatëvonesës në shume prej 6,863.79 euro dhe për shkak të 

vonesës së të paditurës në përmbushjen e detyrimeve tatimore ndaj ATK-së, 

kjo e fundit e ka ngarkuar me interes dhe ndëshkime në shumë të 
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përgjithshme prej 30,435.96 euro e cila vonesë është shkaktuar nga pala e 

paditur në pagesën e faturave. Mbi bazën e kësaj gjendje faktike të vërtetuar, 

gjykata e shkallës së parë, ka vendosur si në dispozitivin e aktgjykimit të 

atakuar, duke u bazuar në nenin 17.1, nenin 262 par.1 dhe par.2 të LMD-së 

ndërsa vendimin mbi shpenzimet e procedurës kontestimore e ka bazuar në 

nenin 452.1 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 e Apelit nuk i ka pranuar pretendimet e ankuesit për zbatim të 

gabuar të së drejtës materiale nga ana e gjykatës së shkallës së parë sepse me 

ekspertizën financiare është vërtetuar bindshëm se e paditura ka rënë në 

vonesë deri në 385 ditë në përmbushjen e obligimit monetar prej 152,299.94 

euro ndaj paditëses e që sipas ekspertizës rezulton se kamatëvonesa për këtë 

periudhë arrin shumën prej 6,863.79 euro dhe në këtë drejtim nuk kishte 

pretendime ankimore, pastaj me ekspertizën financiare është vërtetuar 

mjaftueshëm se si pasoj e vonesës së të paditurës në përmbushjen e borxhit 

kryesor në afatin e caktuar për përmbushje, paditësja ka pësuar edhe dëm 

material i cili është manifestuar me interes dhe ndëshkime të caktuara nga 

Administrata Tatimore e Kosovës, për shkak se paditësja këtë shumë prej 

152,299.94 euro e ka deklaruar si hyrje nga veprimtaria ekonomike që 

ndërlidhet me raportin kontraktual me të paditurën, por nuk ka pasur 

mundësi ti paguaj obligimet tatimore, për shkak se nuk ka pasur mjete 

financiare dhe sipas mendimit dhe konstatimit të ekspertit rezulton se dëmi 

është shkaktuar me fajin ekskluziv të paditurës e po ashtu nuk qëndron as 

pretendimi tjetër ankimore se paditësja ka vepruar në kundërshtim me 

dispozitat imperativë të Ligjit për TVSH, sepse në rastin konkret nuk ishte 

kontestuese se paditësja i ka lëshuar faturat pas përfundimit të punimeve 

dhe sipas nenit 22.par.1 të Ligjit për TVSH është paraparë: Momenti i lindjes 

së detyrimit ndodhë dhe TVSH-ja bëhet e ngarkueshme kur bëhet furnizimi i 

mallrave dhe shërbimeve ndërsa dispozitat në të cilat thirret e paditura kanë 

të bëjnë në ato raste kur fatura lëshohet para përfundimit të punimeve apo 

para se mallrat dhe shërbimet të jenë furnizuar, ashtu që me asnjë provë 

materiale nuk është vërtetuar se paditësja në rastin konkret ka vepruar 

kundërligjshëm apo në ndonjë mënyrë ka pasur kontribut në shkaktimin e 

dëmit. Në këtë situatë juridike ligjvënësi ka paraparë në nenin 7.1 të LPK-së 

si vijon: Palët kanë për detyrë të paraqesin të gjitha faktet mbi të cilat i 
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mbështesin kërkesat e veta dhe të propozojnë prova me të cilat konstatohen 

faktet e tilla, ndërsa neni 319.1 të po këtij ligji ka paraparë: Secila nga palët 

ndërgjyqëse ka për detyrë të provoje faktet mbi të cilat i bazon kërkimet dhe 

pretendimet e veta ndërsa neni 322.3  i po këtij ligji ka paraparë: Pala e cila e 

konteston ekzistimin e ndonjë të drejte e bartë barrën e të provuarit të faktit që 

e ka penguar krijimin apo realizimin e saj, ose në bazë të të cilit ka pushuar se 

ekzistuari, po që se ligji nuk parasheh diç tjetër. 

 

Nga një gjendje e tillë faktike e konstatuar dhe vërtetuar nga gjykata e 

shkallës së parë, rezulton se drejtë është zbatuar e drejta materiale, ngase me 

nenin 17 të LMD-së është paraparë: Pjesëmarrësit në marrëdhënien e 

detyrimit kanë për detyrë ta përmbushin detyrimin e vet dhe janë përgjegjës 

për përmbushjen e të njëjtit, gjithashtu neni 262 i LMD-së, parasheh se 

kreditori në marrëdhënie detyrimore ka të drejtë që nga debitori të kërkoj 

përmbushjen e detyrimit, si dhe shpërblimin e dëmit që ka pësuar për shkak 

të mos përmbushjes së detyrimit apo vonesës në përmbushje, ndërsa debitori 

ka për detyrë përmbushjen e detyrimit në tërësi, pastaj neni 277 par.1 të 

LMD-së është përcaktuar: Debitori që vonon në përmbushjen e detyrimit në të 

holla debiton, përpos borxhit kryesor, edhe kamatën si dhe nenin 278 i po 

këtij ligji ka paraparë: Kreditori ka të drejtë në kamatëvonesën pa marrë 

parasysh nëse ka pësuar ndonjë dëm për shkak të vonesës së debitorit. Në 

qoftë se dëmi të cilin e ka pësuar kreditori për shkak të vonesës së debitorit, 

është më i madh nga shuma të cilën do ta merrte në emër të kamatëvonesës, 

ai ka të drejtë të kërkojë diferencën deri në shpërblimin e plotë të dëmit. 

Andaj në kuptim të këtyre dispozitave rezulton se gjykata e shkallës së parë 

me të drejtë e ka gjetur si të themeltë bazueshmërinë e kërkesëpadisë. 

 

Janë vlerësuar edhe pretendimet tjera ankimore, por Gjykata e Apelit nuk ka 

gjetur se aktgjykimi i atakuar është i përfshirë në ndonjë shkelje, që do të 

ndikonte drejtpërdrejt në ligjshmërinë e aktgjykimit, prandaj të gjitha 

pretendimet janë vlerësuar si të pabazuara.  

  

Nga arsyet e cekura Gjykata e Apelit, gjeti se gjykata e shkallës së parë në 

mënyrë të drejtë dhe të ligjshme ka vendosur në këtë çështje juridike, prandaj 

në mbështetje të dispozitave nga neni 194, 195 paragrafi 1 pika (d) e lidhur 

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

 
 

GJYKATA E APELIT E KOSOVËS NË PRISHTINË 

-Departamenti për Çështje Ekonomike- 

Ae.nr.298/19, me datën 19/11/2020 
 

          Kryetari i kolegjit-Gjyqtari 

         Liridon Maloku, d.v 


