
  1 
 

1 
 

 

           

REPUBLIKA E KOSOVËS / REPUBLIKA KOSOVA 

 

 

E.Rev.nr.51/2022 

 

GJYKATA SUPREME E KOSOVËS, kolegji i përbërë nga gjyqtarët: Beshir Islami, 

kryetar, Shukri Sylejmani dhe Nenad Llaziq, anëtarë, në çështjen juridike të paditësit “S.” 

sh.p.k., me seli në K., të cilën e përfaqëson sipas autorizimit Daut Rudi, avokat nga 

K., kundër të paditurës Komuna e Ferizajt , me seli në Ferizaj, të cilën e përfaqëson 

sipas autorizimit S. V., për shkak të pagesës së borxhit në shumë të përgjithshme prej 

5,681.00€, , duke vendosur lidhur  me revizionin e të paditurës, paraqitur kundër aktgjykimit të 

Gjykatës së Apelit të Kosovës, Ae.nr.95/2021, datë 18.02.2022, në seancën e kolegjit të mbajtur 

më  06.10.2022, merr këtë꞉ 

 

A  K  T  V  E  N  D  I  M 

 

Hidhet poshtë si i palejuar revizioni i të paditurës, Komuna e Ferizajt , me seli në Ferizaj, 

paraqitur kundër aktgjykimit të Gjykatës së Apelit të Kosovës, Ae.nr.95/2021, datë 18.02.2022. 

 

 

A  r  s  y  e  t  i  m  i 

 

Me aktgjykimin e Gjykatës së Apelit të Kosovës, Ae.nr.95/2021, datë 18.02.2022, është 

refuzuar si e pabazuar ankesa e të paditurës, dhe është vërtetuar aktgjykimi i Gjykatës Themelore 

në Prishtinë – Departamenti për Çështje Ekonomike 222/2020, datë 07.01.2021, me të cilin  në 

pikën I të dispozitivit  miratohet si e bazuar kërkesëpadia e paditësit “S." sh.p.k., me seli në K.., e 

paraqitur kundër të paditurit “Komuna e Ferizajt", me seli në Ferizaj, ashtu që detyrohet i padituri 
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që paditësit t´ia paguaj shumën prej 5,681.00 €, në emër të borxhit për mallin e dorëzuar, me 

kamatë në shkallën prej 8% në vit, duke llogaritur nga data e paraqitjes së padisë dt.06.04.2007, e 

deri në pagesën definitive, në afatin prej 7 ditësh nga dita e dorëzimit të këtij aktgjykimi. Në pikën  

II  detyrohet i padituri që paditësit t'ia paguaj shumën prej 764.80 €, në emër të shpenzimeve të 

procedurës kontestimore, në afatin prej 7 ditësh nga dita e dorëzimit të këtij aktgjykimi. 

 

Kundër aktgjykimit të gjykatës së shkallës së dytë e paditura ka paraqitur revizion, për 

shkak të shkeljes esenciale të dispozitave të procedurës kontestimore, zbatimit të gabuar të së 

drejtës materiale dhe vërtetimit të gabuar të gjendjes faktike, me propozim që aktgjykimi i 

Gjykatës së shkallës së parë dhe ai i  Gjykatës së Apelit  të ndryshohen dhe të refuzohet 

kërkesëpadia e paditëses, ose ti prish aktgjykimet e lartpërmendura dhe lëndën ta kthej në rigjykim 

në Gjykatën e shkallës së parë .  

 

Gjykata Supreme e Kosovës, me rastin e shqyrtimit të lejueshmërisë së revizionit, në 

kuptim të nenit 221 të Ligjit mbi procedurën kontestimore, gjeti se: 

  

Revizioni i të paditurës është i palejuar. 

 

Nga shkresat e lëndës rrjedh se, paditësi "S." sh.p.k., me seli në K., me datën 

 06.04.2007, ka paraqitur padi pranë gjykatës së shkallës së parë, kundër të paditurës "Komuna e 

Ferizajt", me seli në Ferizaj, për shkak të borxhit. Në padi ndër të tjera ka pretenduar se palët  me 

kontratën nr..., të dt.13.12.2004 dhe aneks kontratën me nr..., të dt.31.08.2005, paditësi  dhe i 

padituri ka lidh kontratë mbi furnizimin me pajisje të nxënësve me uniforma të nxënësve  të 

Gjimnazit “Kuvendi i Arbrit" në F., dhe atë në shumë prej 65,800.00 €. Nga kjo shumë e  paditura 

i ka paguar shumën prej 60,119.00 €, ndërsa borxhi i mbetur është në shumë prej 5,681.00 €. Ka 

shtuar se të paditurit iu është drejtuar edhe me kërkesën e datës 02.11.2006, për  pagesën e borxhit 

por e njëjta nuk e ka përmbushur obligimin. I ka propozuar gjykatës që të  aprovoj kërkesëpadinë 

e paditësit, ashtu që të detyrohet i padituri t'ia kompensojë shumën e paguar në shumë prej 5,681.00 

€. Gjykata e shkallës së parë e aprovoi kërkesëpadinë dhe e obligoi të paditurës që paditëses ti 

paguaj shumën si në dispozitivin e aktgjykimit të shkallës së dytë.   
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     Me dispozitën e nenit 508 të LPK, parashihet se revizioni në kontestet tregtare 

ekonomike, nuk lejohet në qoftë se vlera e objektit të kontestit në pjesën e goditur të aktgjykimit 

të formës së prerë nuk i kalon 10.000 €.Në rastin konkret kjo çështje kontestimore paraqet një 

kontest ekonomik-tregtar pasi është në pyetje mosmarrëveshja në mes dy subjekteve ekonomike 

që është gjykuar nga Departamenti për Çështje Ekonomike i Gjykatës Themelore në Prishtinë  dhe 

vlera e objektit të kontestit në rastin konkret si në kërkesëpadi e po ashtu edhe në aktgjykimet e 

gjykatave të instancës më të ulët, në emër të kompensimit të dëmit, është në  shumën prej 

5,681.00€. Me dispozitën e nenit 508 të LPK, parashihet se revizioni në kontestet tregtare 

ekonomike, nuk lejohet në qoftë se vlera e objektit të kontestit në pjesën e goditur të aktgjykimit 

të formës së prerë nuk i kalon 10,000.00 €. Prandaj, në kuptim të dispozitës së lartë cituar, Gjykata 

Supreme e Kosovës gjen se revizioni është i palejuar pasi që vlera e objektit të kontestit nuk e 

kalon 10,000.00 €. 

Pasi që gjykata e shkallës së parë nuk e ka hedhur revizionin e paditëses si të palejuar siç 

parashihet me nenin 218 të LPK, atëherë Gjykata Supreme të njëjtin e hedh si të palejuar, në bazë 

të nenit 221 të LPK, pasi që në pyetje është kontesti në mes subjekteve ekonomik me kërkesë në 

të holla që nuk e kalon shumën prej 10.000 €, të përcaktuar me dispozitën e nenit 508 të LPK. Për 

arsye të pa lejueshmërisë së revizionit, Gjykata Supreme duke e hedhur si të pa lejuar.  nuk i ka 

shqyrtuar pretendimet e cekura në revizion. 

Nga sa u tha më lart, e me zbatimin e nenit 221 të LPK -ës, u vendos si në dispozitiv të 

këtij aktvendimi. 

         Nga sa u tha më lartë dhe në pajtim nenin  221 lidhur me nenin 230  të LPK-së, u vendos si 

në dispozitiv të këtij aktvendimi. 

 

  GJYKATA SUPREME E KOSOVËS – PRISHTINË  

   E.Rev.nr.51/2022, më 06.10.2022 

 

        Kryetari i kolegjit, 

        Beshir Islami 


