
 
 

 

 

 

Ae.nr.62/17  

 

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 P.T.C “F.” me seli në Prishtinë, të cilën e përfaqëson 

me autorizim avokati N.M. nga Prishtina, kundër të paditurës “Republika e 

Kosovës-Policia e Kosovës në Prishtinë, të cilën e përfaqëson me autorizim Sh.H., 

duke vendosur lidhur me ankesën e paditëses e paraqitur kundër aktgjykimit të 

Gjykatës Themelore në Prishtinë-Departamenti për Çështje Ekonomike 

IV.EK.C.nr.536/14 e datës 10/01/2017, në seancën e kolegjit të mbajtur me 

datën 18/10/2019, mori këtë: 

 
A K T GJ Y K I M 

 

REFUZOHET e pa themeltë ankesa e paditëses P.T.C “F.” me seli në Prishtinë 

dhe VЁRTETOHET aktgjykimi i Gjykatës Themelore në Prishtinë-Departamenti 

për Çështje Ekonomike IV.EK.C.nr.536/14 e datës 10/01/2017. 

 

A r s y e t i m 

 

Gjykata Themelore në Prishtinë-Departamenti për Çështje Ekonomike, me 

aktgjykimin ankimor IV.EK.C.nr.536/14 e datës 10/01/2017, në pikën I të 

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

P.T.C “F.” me seli në Prishtinë, e paraqitur kundër të paditurës “Republika e 

Kosovës-Policia e Kosovës”, me të cilën ka kërkuar gjykatës që të detyron të 

paditurën, t’ia paguaj paditëses shumën prej 32,000.00 euro, në emër të 

kompensimit të dëmit kontraktues, me kamatë vonesë prej 8 % në vit, duke 

llogaritur nga data e parashtrimit të padisë të datës 20/10/2014, e deri në 

pagesën definitive, ndërsa në pikën II të dispozitivit të aktgjykimit ka vendosur 

që secila palë ndërgjyqëse t’i bartë shpenzimet e veta procedurale.  

 

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

të shkeljes esenciale të dispozitave të procedurës kontestimore dhe të                                                                   

zbatimit të gabuar të së drejtës materiale, me propozim që të aprovohet ankesa si 

e bazuar, ndërsa aktgjykimi i atakuar të prishet apo lënda të kthehet në gjykatën 

e shkallës së parë në rigjykim ose të ndryshon aktgjykimin dhe të aprovon 

kërkesëpadia e paditëses. 

 

E paditura nuk ka dhënë 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 P.T.C “F.” me seli në Prishtinë, pran 

Gjykatës Themelore në Prishtinë-Departamenti për Çështje Ekonomike, me 

datën 20/10/2014, ka paraqitur padi kundër të paditurës “Republika e Kosovës-

Policia e Kosovës”, me seli në Prishtinë, me kërkesë që të aprovohet kërkesëpadia 

e paditëses si e bazuar dhe të obligohet e paditura që paditëses t’ia paguaj 

shumën prej 32,033.66 euro, në emër të përmbushjes së kontratës nr. 

214/12/852/221 “Blerja e shërbimeve për dezinfektim, dezinsektim dhe 

deratizim në PK-së”, me kamatë ligjore prej 8% në vit, duke filluar nga 

parashtrimi i padisë e deri në pagesën definitive si dhe ka kërkuar shpenzimet e 

procedurës kontestimore. Nga referati i padis rezulton se ndërgjyqësit me datën 

14/12/2012, kanë lidhur Kontratë Publike Kornizë për Shërbime “Blerja e 

shërbimeve për dezinfektim, dezinsektim dhe deratizim në Policinë e Kosovës”, 

me të cilat punë juridike kanë paraparë të drejtat dhe detyrimet e tyre 

kontraktuale, por e paditura nuk e kishte furnizuar paditësen me dokumentet e 

nevojshme për të kryer shërbimet për gjysmën e dytë të vitit 2014, ashtu siç 

parashihet me marrëveshjen e palëve dhe si rezultat e paditura nuk e përmbush 

kontratën, nga këto arsye paditësja ka kërkuar mbrojtje gjyqësore.    

 

Gjykata e shkallës së parë, duke vepruar sipas padisë, me datën 28/09/2015, 

ka marr aktvendim me të cilën e ka detyruar të paditurën, që në afat prej 7 

ditësh të përgjigjet në padi. E paditura “Republika e Kosovës-Policia e Kosovës në 

Prishtinë, në afatin ligjore ka paraqitur përgjigje në padi, duke e kontestuar në 

tërësi padinë dhe kërkesëpadinë e paditëses dhe pas administrimit të provave 

është vendosur si në diapozitiv të aktgjykimit të atakuar duke u bazuar në nenin 

17 par.1, nenin 262 par.1 dhe 124 të LMD-së, me arsyetim se palët 

kontraktuese-ndërgjyqëse kanë arritur marrëveshje sipas nenit 1.1 dhe neni 1.2 

të kontratës, që paditësja do të ofroj shërbimet vetëm sipas porosisë së të 

paditurës.   

 

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 pa bazuar. 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. Parashtrimet në ankese nuk e vejnë në pyetje 

ligjshmërinë e aktgjykimit të goditur. Gjykata e Apelit po ashtu vlerëson se 

aktgjykimi i goditur nuk përmban të meta që kishin me ndikuar në ligjshmërinë 

e saj lidhur me zbatimin e gabuar të së drejtës materiale. Kjo Gjykatë e pranon si 

të drejtë dhe të ligjshëm qëndrimin juridik dhe konstatimin faktik të gjykatës së 

shkallës së parë, ku vërtetohet se palët ndërgjyqëse kanë qenë në raporte 

kontraktuale të cilët me vullnetin e tyre të lirë, i kanë caktuar të drejtat dhe 

detyrimet e tyre juridike si vijon: Sipas nenit 1.1 të kësaj kontrate është 

paraparë se Shërbimi duhet të kryhet nëpër të gjitha objektet e Policisë në tërë 

territorin e Kosovës sipas kërkesës së autoritetit kontraktues (Policisë së Kosovës), 

ndërsa sipas nenit 1.2 të kësaj kontrate, palët janë dokorduar se Kontrata 

Publike Kornize, do të implementohet me vendosjen e porosive apo thirrje. P.sh., 

kurdo që autoriteti kontraktues apo ndonjë autoritet tjetër kontraktues i përfshirë 

në këtë kontrate tenton të blej artikuj në bazë të kësaj kontrate, duhet që ta dërgoj 

porosinë tek ofruesi i shërbimeve, duke spceifikuar listën e shërbimeve që duhet të 

performohen me sasinë e tyre përkatës. Andaj në rastin konkret nuk u vërtetua 

me asnjë provë juridike se e paditura nuk e ka përmbushur kontratën për të 

cilën palët janë dakorduar dhe në këtë situatë juridike ligjvënësi ka paraparë në 

nenin 319.1 të LPK-së, si vijon: 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, gjithashtu 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. 

 

Gjykata i vlerësoi edhe pretendimet e paditëses lidhur me gjendjen faktike, por 

gjeti se të njëjtat janë të pabazuar sepse gjykata e shkallës së parë në mënyrë të 

plotë e ka vërtetuar gjendjen, ndërse pretendimet e paditëses janë në 

kundërshtim me provat që gjenden në shkresat e lëndës. Prandaj bazuar në të 



 
 

 
 

lartcekurat, kjo gjykatë vlerësoi 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, dispozitvit i aktgjykimit është i kuptueshëm, nuk është në kundërthënie me 

vetveten ose me arsyet e aktgjykimit dhe se aktgjykimi përmban arsye të 

mjaftueshme dhe bindëse për gjendjen faktike dhe juridike, për të vendosur në 

këtë çështje juridike, të cilat në tërësi i aprovon dhe Gjykata 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.62/17, me datën 18/10/2019 
 

 

                    Kryetari i kolegjit-Gjyqtari  

                 Liridon Maloku, d.v 

 

 

 

 


