
 

  

E.Rev.nr.19/2017 

 

GJYKATA SUPREME E KOSOVËS, kolegji i përberë nga gjyqtarët: Gyltene Sylejmani, 

kryetare, Erdogan Haxhibeqiri   dhe Emine Kaçiku, anëtarë të kolegjit, duke vendosur 

në çështjen kontestuese sipas padisë së paditëses-kundërpaditurës Ndërmarrja Publike 

Banesore nga Prishtina, të cilën e përfaqëson J. D., me autorizim, kundër të paditurës-

kundërpaditëses Ndërmarrja për Prodhim dhe Qarkullim “L.” nga ..., të cilën e 

përfaqëson Sh. e A. S. &Q.  nga ..., për shkak të pagesës së borxhit, nga kërkesëpadia 

e paditësit në vlerë prej 368.129.53 Euro, dhe vlerës së kërkesës së kundërpadisë në 

shumë prej 499.199,92 Euro, duke vendosur sipas revizionit të autorizuarit të paditurës-

kundërpaditëses, paraqitur kundër aktgjykimit të Gjykatës së Apelit në Prishtinë, 

Ae.nr87/2013 të datës 14.12.2015, në seancën për shqyrtimin kryesor,  mbajtur më dt. 

7.12.2017, mori këtë: 

 

A K T GJ Y K I M 

 

REFUZOHET si i pabazuar revizioni i të paditurës-kundërpaditëses Ndërmarrja për 

Prodhim dhe Qarkullim “L.” nga ..., paraqitur kundër aktgjykimit të Gjykatës së Apelit në 

Prishtinë, Ae.nr87/2013 datë 14.12.2015. 

  

A r s y e t i m 

 

Me aktgjykimin e Gjykatës së Apelit në Prishtinë, Ae.nr.87/2013 datë 14.12.2015, 

refuzohet si e pabazuar ankesa e të paditurës-kundërpaditëses, Ndërmarrja për 

Prodhim dhe Qarkullim “L.” nga ..., dhe vërtetohet aktgjykimi i Gjykatës Ekonomike të 

Qarkut  në Prishtinë, C.nr. 96/2007  datë 8.4.2008, me të cilin në paragrafin I të 



 
 

dispozitivit të tij, miratohet  kërkesëpadia e paditësit-kundërpaditurit si e bazuar dhe 

detyrohet e paditura-kundërpaditësja që asaj t’i kthej shumën prej 318.315,63 Euro, më 

tepër të paguara se vlera e punimeve ndërtimore të kryera në objektin banesor afarist 

“K. i B.” në lagjen “D.” në ..., si dhe shumën prej 49.813,79 Euro, në emër të tatimit në 

vlerën e shtuar, gjithsejtë shumën prej 368.129,53 Euro, me kamatë përkatëse në 

lartësi prej 3% në vit, si kundërmjetet e deponuara në bankat afariste mbi 1 vit pa 

destinim të veçantë, duke filluar prej ditës së paraqitjes së padisë 7.6.2004 gjer në 

pagesën definitive, si dhe shpenzimet e procedurës kontestimore në shumë prej 

10.078.00 Euro, të gjitha këto në afat prej 8 ditësh nga dita e pranimit të aktgjykimit, nën 

kanosjen e përmbarimit të detyrueshëm. 

Me pjesën II të dispozitivit, refuzohet kërkesëpadia e kundërpaditëses të paditurës me 

të cilën ka kërkuar që paditësja-kundërpaditura të detyrohet që t’ia paguaj borxhin në 

emër të punëve shtesë në vlerë prej 499.199,82 Euro, me kamatë ligjore të cilën bankat 

i paguajnë për kursimet e qytetarëve duke llogaritur nga 2.12.2004 deri në pagesën 

definitive, si dhe shpenzimet e procedurës kontestimore në shumë prej 4.472,00 Euro, 

si e pabazuar. 

Kundër aktgjykimit të gjykatës së shkallës së dytë, revizion me kohë ka paraqitur kundër 

paditësja-e paditura përmes të autorizuarit të saj, për shkak të shkeljeve thelbësore të 

dispozitave të procedurës kontestimore dhe zbatimit të gabuar të së drejtës materiale, 

me propozim që aktgjykimet e të dy gjykatave të  anulohen dhe të pushohet procedura 

në këtë çështje juridike apo të prishen dhe çështja t’i kthehet në rigjykim gjykatës së 

shkallës së parë. 

Gjykata Supreme e Kosovës, pas shqyrtimit të aktgjykimit të goditur,  sipas dispozitës 

së nenit 215 të LPK, ka gjetur se: 

Revizioni është i pabazuar. 

Nga shkresat e lëndës rezulton se paditësja Ndërmarrja Publike Banesore nga 

Prishtina, me padinë e paraqitur kundër të paditurës Ndërmarrja për prodhim dhe 

qarkullim “L...” nga Prishtina, ka kërkuar që t’ia kthen shumën e parave në vlerë prej 

318.315,53 Euro, më tepër të paguara nga që janë kryer punimet sipas kontratës dhe 



 
 

llogarisë përfundimtare, gjatë implementimit të kontratës në objektin banesor afarist “K. 

B.” në lagjen  “D...” në ..., Gjatë zhvillimit të procedurës e paditura ka  paraqitur 

kundërpadi për pagesën e borxhit në shumë prej 499.199,82 Euro, i cili borxh rrjedh për 

punët shtesë gjatë zhvillimit të punimeve ndërtimore të kryera në objektin e cekur. 

Gjykata e shkallës së parë  duke vendosur me padinë e paditëses dhe kundërpadinë e 

të paditurës – kundërpaditëses, duke u bazuar në ekspertizën e ekspertit A. B., 

ekspertiza e Fakultetit të Ndërtimtarisë dhe Arkitekturës, me aktgjykimin C.nr.112/2004 

datë 25.08.2005, ka refuzuar padinë e paditëses – kundërpaditurës, ndërsa me 

pranimin e kundërpadisë së kundërpaditëses e ka detyruar paditësen që asaj t’i paguaj 

në emër të borxhit shumën prej 468.033,40 Euro, me kamatë prej 3% si dhe 

shpenzimet e procedurës. 

Gjykata Supreme e Kosovës në Prishtinë, duke vendosur me ankesën e paditëses-

kundërpaditurës e paraqitur kundër aktgjykimit të Gjykatës Ekonomike të Qarkut në 

Prishtinë, C.nr.112/2004 i dt. 25.08.2005, me aktvendimin Ac.nr.82/2005 datë  

8.02.2007  ka prishur këtë aktgjykim të Gjykatës Ekonomike në Prishtinë, kurse lënda i 

është kthyer për rigjykim të njëjtës gjykatë. 

Gjykata e shkallës së parë në rigjykim, duke vepruar sipas vërejtjeve të  Gjykatës 

Supreme të Kosovës në Prishtinë, me aktvendimin C.nr.96/2007 i dt. 19.04.2007, është 

shpallur jo kompetente lëndore për të vendosur lidhur me kundërpadinë e të paditurës-

kundërpaditëses, aktvendim ky i vërtetuar me aktvendimin e Gjykatës së shkallës së 

dytë, Ac.nr.64/2007  datë 2.08.2007. 

Ndërkaq, Dhoma e Posaçme e Gjykatës Supreme të Kosovës, me aktvendimin nr. SC-

07-0234, datë .12.07.2007, duke vendosur sipas ankesës të paditurës-kundër 

paditëses, çështjen në juridiksion ia përcjellë Gjykatës Ekonomike të Qarkut në 

Prishtinë, që e njëjta të vendos sipas padisë së paditëses dhe kundërpadisë së të 

paditurës. Gjykatës Ekonomike të Qarkut në Prishtinë, pranon juridiksionin . 

Nga provat e administruara rezulton se palët ndërgjyqëse kanë hyrë në raporte juridiko 

detyrimore   mbi bazën e  Kontratës së ndërtimit nr. 1129/1 datë 16.02.2001, e lidhur në 

mes të  palëve ndërgjyqëse, paditëses në cilësinë e investitorit dhe të paditurës në 

cilësinë e punëkryesit, palët kanë krijuar raporte detyrimore-kontraktuese. Objekt i 



 
 

kontratës së ndërtimit është ndërtimi i objektit afarist-banesor “K.i B.” në lagjen “...” në 

..., Me nenin I të kontratës përcaktohet vëllimi i kryerjes së punimeve me çmim 

kontraktues në shumën e përgjithshme prej 4.225.992,20 DM duke përfshirë zbutjen 

prej 5%. Me nenin 3 të kësaj kontrate parashikohet kontraktimi sipas ofertës e caktuar 

sipas njësive matëse, sipas pozicioneve të përshkruara në projekt, të cilët verifikohen 

nga organi mbikëqyrës të caktuar nga investitori dhe sipas nenit 4 afati i kryerjes së 

punëve është 20.11.2001, ndërsa me nenin 12 pika 1 të kontratës përcaktohet poqë se, 

punëkryesi i punimeve i kryen punimet me 20.11.2001, atëherë, vlera e zbutur sipas 

nenit 1 pika 2, nuk zbatohet por pagesa është sipas ofertës në tërësi 4.448.412,90 DM. 

Pas përfundimit të punimeve palët ndërgjyqëse me vendimin e dt. 11.03.2003 caktojnë 

Komisionin mix për pranim dorëzimin dhe llogarinë përfundimtare të objektit banesor – 

afarist “K, i B.,” në .... Ky komision, pas 5 muajve punë, arrin t’i harmonizojë çështjet 

rreth punimeve ndërtimore, atyre plotësuese dhe shtesë si dhe për çmimin e tyre sipas 

njësive duke i bartur ato në librat e ndërtimit të cilët pa vërejtje këto palë ndërgjyqëse-

kontraktuesee. Kryetari  i komisionit prof. dok. i ndërtimtarisë F. J., me njoftimin e tij nr. 

... datë ..., ka kërkuar nga palët për tu deklaruar rreth të gjitha pozicioneve dhe çmimet 

e tyre të punimeve ndërtimore të kryera dhe në funde palët ndërgjyqëse e  nënshkruan 

marrëveshjen  në çdo faqe. Ndërsa faqja e fundit edhe me nënshkrimin e 

pjesëmarrësve tjerë në përpilimin e saj Paditësi, duke u bazuar në marrëveshjen e 

nënshkruar nga e paditura, pretendon se mbi bazën e 12 situacioneve të përkohshme 

të ndërtimit ka paguar më tepër se vlera e punimeve të kryera shumën prej 318.315,63 

Euro. Ndërkohë pala e paditur nuk e nënshkruan llogarinë përfundimtare, e përpiluar në 

tërësi në bazë të rezultateve të marrëveshjes të palëve ndërgjyqësore, duke mos dhënë 

kurrfarë sqarime dhe shpjegime, me ç’ rast në pajtim me nenin 115 të Uzansave të 

posaçme të ndërtimit është bërë Llogaria Përfundimtare dhe i është dërguar të 

paditurës dhe se në këtë Llogari dhe Marrëveshje përcaktohet se paditësja i ka paguar 

asaj ma tepër për 318.315.63 Euro. 

Eksperti financiar F. T., dhe i ndërtimtarisë M. M., në konstatimin dhe mendimin e tyre 

të dt. 22.06.2007 gjejnë se paditësit i takon edhe kompensimi në emër të tatimit në 

vlerën e shtuar në shumë prej 49.813,76 Euro. 



 
 

Ndërkaq e paditura me kundërpadi parashtron se gjatë zhvillimit të punimeve ka kryer 

punime ndërtimore plotësuese  siç janë rivendosja e parketit,  zëvendësimi i krahëve të 

dyerve, vendosja e xhamit reflektues, bartja e shytit në deponi,  harnimi i vrimave dhe 

kanaleve të instalimeve dhe zbritja 5% e vlerës kontraktuese që është 147.60079 Euro 

e që është në shumë të gjithmbarshme prej 449.199,82 Euro, siç figuron edhe në 

ekspertizën e ekspertit A. B., e përafërsisht i njëjtë edhe në ekspertizën e Fakultetit të 

Ndërtimtarisë dhe  Arkitekturës. 

Gjykata e shkallës së parë, pas vlerësimit me kujdes dhe me ndërgjegje të secilës 

provë veç e veç dhe të tëra së bashku, në kuptim të nenit 7 dhe 8 të LPK-së, gjeti se 

kërkesëpadia e paditëses në tërësi është e bazuar dhe e  pranoi si të tillë , duke i falur 

besimin kontratës së palëve ndërgjyqësore, Marrëveshjes të punës 5 mujore të 

komisionit mix, e që rezultatet e punës së tyre aprovohen nga të dy palët, dëshmisë së 

kryetarit të Komisionit prof. dr. F. J., si dhe Konstatimit dhe mendimit të ekspertizës 

ndërtimore dhe financiare të dt. 22.06.2007 dhe gjeti se kërkesëpadia e paditësit për 

shumën e borxhit prej 318.315,63 Euro dhe në emër të tatimit për shumën prej 

49.813,79 Euro, është e bazuar . Kjo edhe për faktin se palët ndërgjyqëse sipas nenit 

15, 17 dhe 262 të LMD-së, në marrëdhëniet detyrimore-kontraktuese janë të obliguar t’i 

kryejnë obligimet e ndërsjella dhe janë përgjegjëse për përmbushjen e tyre, ndaj edhe e 

paditura obligohet ta përmbushë detyrimin ashtu siç janë marrë vesh dhe zotuar. 

Ndërkaq,  refuzoi kërkesëpadinë e kundërpaditëses si të pabazuar me arsyetim se 

punët shtesë të kryera pa urdhër dhe pëlqim të punëkryesit dhe kontratë, nuk kanë 

efekt juridik dhe nuk gëzojnë mbrojtje gjyqësorë në kuptim të nenit 630 të LMD-së.  

Gjykata e shkallës së dytë, në procedurën e ankimit, ka pranuar si të drejtë dhe 

qëndrimin juridik dhe konstatimin faktik të gjykatës së shkallës së parë dhe ka refuzuar 

si të pabazuar ankesën e paditësit.  

Gjykata Supreme e Kosovës, ka vlerësuar se gjykata e shkallës së dytë në bazë të 

vërtetimit të drejtë dhe të plotë të gjendjes faktike, ka zbatuar drejt dispozitat e 

procedurës kontestimore dhe të drejtën materiale kur ka refuzuar ankesën e të 

paditurës-kundërpaditëses. Aktgjykimi i goditur nuk është përfshirë me shkelje 

thelbësore të dispozitave të procedurës kontestimore e as me shkelje në të cilat 



 
 

revizioni pretendon. Dispozitivi i aktgjykimit është i qartë dhe jo i përfshirë me 

kundërthënie dhe në përputhje të plotë me arsyetimin, kurse në arsyetim janë dhënë 

arsye të plota dhe të mjaftueshme për të gjitha faktet relevante të vlefshme për gjykim 

të drejtë të kësaj çështje juridike, andaj konsiderohet se pretendimet në revizion 

përkitazi me shkeljet thelbësore të dispozitave të procedurës kontestimore, aktgjykimet 

e gjykatave të instancës më të ulët nuk mund të vihen në pyetje.  

 Pretendimet e cekura në revizion se gjykata e shkallës së parë me rastin e marrjes së 

vendimit nuk i ka vlerësuar drejt provat përkitazi me mendimin dhe konstatimin e 

ekspertëve, Gjykata Supreme e vlerësoi si të pa bazuara , ngase në revizion nuk është 

cekur asnjë pretendim konkret se për cilat prova konkrete është fjala, ndërsa kjo 

Gjykatë gjeti se të dy gjykatat aktgjykimet  e tyre i kanë bazuar në provat   të provuara,  

bindëse,   të qarta, të kuptueshme . Kjo për faktin se, nga  librat e ndërtimit, çarçafëve 

të ndërtimit, marrëveshja – njoftimi i dt. 24.03.2004, të nënshkruar nga palët 

ndërgjyqëse në  çdo fletë, konstatimit dhe mendimit të ekspertëve të financave Feta 

Tahitit dhe të ndërtimtarisë M.M., të dt. 22.06.2007 dhe   në veçanti nga dëshmia e 

dëshmitarit – kryetarit të Komisionit për pranim dhe dorëzimin dhe llogarinë 

përfundimtare prof. Dr. F. J. , të datës 11.08.2003, me pa mëdyshje rezulton se të gjitha 

punimet shtesë dhe ato plotësuese por edhe ato të paraqitura nga e paditura janë 

përfshirë në librat e ndërtimit ashtu që, vlera e punimeve të kontraktuara të kryera kapin 

shumën prej 2.160.716,25 Euro, ndërsa ato punë plotësuese dhe shtesë janë në vlerë 

prej 754.668,40 Euro, pra gjithsejtë  shuma prej 2.915.384,65 Euro, dhe kështu mbi 

bazën e dokumentacionit financiar paditëses i janë paguar tërësish  vlera prej 

3.152.118,95 euro, plus në emër të ndalesave të ndryshme shuma prej 80.981.33 Euro, 

gjithsej shuma prej 3.233.100,28 Euro, pra i janë paguar më tepër mjete prej 

318.315,63 Euro. Prandaj, edhe  kjo Gjykatë e akcepton në tërësi Mendimin dhe 

konstatimin e eksperti financiar F. T.,dhe i ndërtimtarisë M. M., të dt. 22.06.2007, e cila 

ekspertizë  i ka shpjeguar –sqaruar tërësisht dhe saktësisht të gjitha çështjet 

kontestuese të palëve kontraktuese në cilësinë e palëve ndërgjyqëse. Kjo ekspertizë 

është në përputhshmëri me Marrëveshjen e arritur mes të Komisionit mix të palëve 

ndërgjyqëse dhe Llogarisë përfundimtare për shumën e borxhit prej 318.315,63 Euro. 

Rrjedhimisht të dy gjykatat drejtë kanë vlerësuar  se në bazë të nenit 15, 17 dhe 262 të 



 
 

LMD-së, e paditura është obliguar ta përmbushë obligimet e ndërsjellat dhe janë 

përgjegjëse për përmbushjen e tyre. 

Po ashtu , kjo Gjykatë vlerëson se paditësja ka zbatuar drejtë dispozitat e nenit 1 dhe 

12 të Kontratës  kur nuk ia ka paguar 5% të vlerës së punimeve të kontraktuara të 

paditurës, për punimet të kryera në objektin banesor – afarist “K. i B.” ngase e paditura 

është vonuar në kryerjen e punimeve ndërtimore që do të thotë se nuk i ka përfunduar 

punimet në afatin e kontraktuar e as atë shtesë.    

Sipas mendimit të kësaj Gjykate të dy gjykatat drejtë kanë zbatuar të drejtën materiale 

kur vlerësuan se paditëses i takon edhe kompensimi në emër të tatimit në vlerën e 

shtuar në vështrim të dispozitave të Ligjit mbi tatimet në Kosovë në shumë prej 

49.813,76 Euro, të vërtetuar nga Eksperti financiar dhe i ndërtimtarisë në konstatimin 

dhe mendimin e tyre të dt. 22.06.2007.    

Përndryshe , për arsyet të dhëna nga kjo Gjykatë , nga aspekti i zbatimit të së drejtës 

materiale, aktgjykimi i gjykatës së shkallës së dytë është i ligjshëm , për çka, çdo 

pretendim në revizion lidhur me zbatimin e gabuar të së drejtës materiale përkitazi me 

pjesën aprovuese të kërkesëpadisë së paditëses është i papranueshëm.  

Gjykata Supreme po ashtu vlerëson se aktgjykimi i goditur përkitazi me refuzimin e   

kundërpadisë së paditurës  për kompensimin e punimeve ndërtimore plotësuese  

shtesë siç janë rivendosja e parketit,  zëvendësimi i krahëve të dyerve, vendosja e 

xhamit reflektues, bartja e shytit në deponi,  harnimi i vrimave dhe kanaleve të 

instalimeve dhe zbritja 5% e vlerës kontraktuese që është 147.60079 Euro e që është 

në shumë të gjithmbarshme prej 449.199,82 Euro, siç figuron edhe në ekspertizën e 

ekspertit A. B., e përafërsisht i njëjtë edhe në ekspertizën e Fakultetit të Ndërtimtarisë 

dhe Arkitekturës, të njëjtat janë në kundërshtim me provat e administruara dhe faktet e 

vërtetuara  pasi që të gjitha punët e kryera të punimeve ndërtimore duke përfshirë edhe 

ato shtesë me çmimet përkatëse janë evidentuar në librin e ndërtimit e të nënshkruar 

nga organi mbikëqyrës. Ndërsa, me nenin 630 të LMD-së parashihet se Kontrata e 

ndërtimit dhe nivelimi i saj patjetër duhen të bëhen me shkrim dhe e nënshkruar nga 

personi i autorizuar. Kontrata për punët shtesë në mesë palëve ndërgjyqëse nuk është 

lidhur kështu që punëkryesi nuk mundet të kërkojë rritjen e çmimeve kontraktuese për 



 
 

punët të cilat i ka kryer pa pëlqimin e porositësit. Në rastin konkret e  paditura si kryes i 

punimeve respektivisht ndërmarrje e specializuar për punime ndërtimore  e ka ditur, 

respektivisht ka qenë dashur ta di se pa pëlqimin, pa lejen e paditëses e pa aneks 

kontratë nuk mund të kryej asnjë punë e cila nuk është paraparë në kontratë. Në të 

kundërtën për kryerjen e atyre punimeve punëkryesi ka për pasojë kryerjen e punëve të 

pa kontraktuara të cilat nuk kanë efekt të vlefshëm juridik dhe në fund mbrojtje juridiko-

gjyqësore me vet faktin se nuk ekziston baza juridike për realizimin e shpërblimeve të 

këtyre punimeve pa pëlqim paraprak me shkrim të investitorit.   

Rrjedhimisht mbi të mësipërmen rezulton se nga aspekti i zbatimit të së drejtës 

materiale,  aktgjykimi i gjykatës së shkallës së dytë përkitazi me pjesën refuzuese të 

kundërpadisë së paditurës është i papranueshëm.    

Parashtrimet në revizion se të dy gjykatat gabimisht e kane detyruar të paditurën, 

Ndërmarrjen për Prodhim dhe Qarkullim “L.”, që ta paguaj borxhin total prej 388.129,53 

Euro, pasi që palë kontraktuese në raport juridik ka hyr në bazë të kontratës të datës 16 

shkurt 2001,ndërsa NP.Q”L.” ishte shuar si biznes në vitin 2003, kurse padia është ngrit 

me 28.5.2004, dhe të gjitha veprimet procedurale janë marrë ndaj palës identifikuese si 

“L.” SH.P.Q, e cila nuk ka pasur kurrfarë raporti kontraktues me të paditurën. Paqartësia 

e tilla sipas parashtrimeve në revizion paraqesin shkelje thelbësore të dispozitave të 

procedurës kontestimore nga neni 76 lidhur me nenin 182 par 2 pika n) dhe k) të LPK-

së. Kjo sepse i njëjti biznes është jo ekzistues dhe nuk ka aftësi për të qenë bartës i të 

drejtave dhe obligimeve, pasi që me Rregulloren e UNMIK-ut, 2001/6 për Shoqëritë 

Tregtare nuk ka bazë ligjore që Shoqëria me përgjegjësi të kufizuar , ta zëvendësoj 

palën e paditur si biznes individual e cila është shuar. Parashtrime e tilla kjo Gjykatë i 

vlerësoj si të pa qëndrueshme dhe si të tilla i refuzoi për faktin se të dy bizneset janë të 

njëjtit pronarë ,N.P.Q “L.”, me nr. Regjistrimit të biznesit ...,është biznes individual 

(ortaki) me pronarët : H.,R.dhe B. D. Me nenin 3 të Rregullores Nr. 2001/6 për 

Shoqëritë Tregtare parasheh që Shoqëritë Tregtare mund të jenë Biznese Individuale, 

shoqëri kolektive, shoqëri komandite, shoqëri aksionere ose shoqëri me përgjegjësi të 

kufizuar. Bizneset individuale dhe shoqëritë kolektive mund të krijohen në bazë të ligjit. 

Nëse një person fizik apo një ose më shumë persona fizikë ose juridikë merren me 

tregti por nuk u përmbahen kërkesave të formimit dhe regjistrimit të parashtruara në 



 
 

këtë rregullore lidhur me shoqëritë komandite, shoqëritë aksionere ose shoqëritë me 

përgjegjësi të kufizuar këto do të konsiderohen përkatësisht biznese individuale dhe 

shoqëri komandite për sa i përket marrëdhënieve me kreditorët dhe personat e tretë. 

Për më tepër e paditura në as  një fazë të procedurës nuk e ka kontestuar ligjitimitetin e 

saj  dhe fillimisht në emër të Ndërmarrjes për Prodhim dhe Qarkullim “L.”,e ka 

autorizuar av. N. K., e më pas në emër të “L.” SH.P.Q ka autorizuar av. Kosovare 

Kelmendin  që të paditurën ta përfaqësojnë në gjykatë. 

Objekt shqyrtimi po ashtu ishin pretendimet lidhur me shkeljet e pretenduar të nenit 182 

par 2 pika 0) LPK-së, përkitazi me tejkalimin e kërkesëpadisë së paditëses  me rastin e 

precizimi i të kërkesëpadisë së paditëses lidhur me pagesën e borxhit prej 49.813,76 

euro, në emër të kompensimit për tatim në vlerë të shtuar (TVSH). Parashtrimet e këtilla 

nga kjo Gjykatë u cilësuar si te pa qëndrueshme dhe si të tilla u refuzuar pasi që nga 

shkresat e lëndës del se precizimi i kërkesëpadisë së paditëses  nga e paditura nuk 

është kundërshtuar as gjatë procedurës së gjykatës së  shkallës së parë  e as në 

procedurën e ankimimit kështu që nuk kemi të bëjmë me tejkalimin e kërkesëpadisë.    

Gjykata i shqyrtoi edhe pretendimet tjera në revizion, por të njëjtat nuk ishin me ndikim 

në vendosjen ndryshe të kësaj çështje juridiko kontestimore, përkatësisht në 

drejtshmërinë dhe ligjshmërinë e aktgjykimit. 

GJYKATA EKONOMIKE E QARKUT NË PRISHTINË 

E.Rev.nr.19/2017 datë 7 dhjetor 2017 
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