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REPUBLIKA E KOSOVËS / REPUBLIKA KOSOVA 

 

Kom.Dh.Shk.II.nr.1578/2022 

 

GJYKATA KOMERCIALE E KOSOVËS – DHOMA E SHKALLËS SË DYTË, në 

kolegjin e përbërë nga gjyqtarët Faton Bajrami, kryetar i kolegjit, Krenar Berisha dhe Franciska Zhitija 

- Ymeri, anëtarë të kolegjit, në çështjen juridike kontestimore të propozuesit/paditësit “C... C...” me 

seli në adresën “...”, Georgia Usa, me përfaqësues Y.S.P, të cilën e përfaqëson sipas autorizimit Agron 

Selimaj avokat nga Prishtina, kundër kundërshtarit të sigurimit/paditurit “A...” sh.p.k., me seli në 

adresën fshati ...., magjistralja Prishtinë-Ferizaj 10500 në Graçanicë, të cilin sipas autorizimit e 

përfaqëson avokat Liman Musa nga Ferizaj, lidhur me propozimin për caktimin e masës së sigurisë, 

duke vendosur lidhur me ankesën e Dogana e Kosovës, me seli ne Prishtinë, e paraqitur kundër 

Aktvendimit të Gjykatës Themelore në Prishtinë–Departamenti për Çështje Ekonomik, 

IV.EK.nr.736/2021 të datës 04.05.2022, në seancën e kolegjit të mbajtur me datë 06.12.2022, mori 

këtë: 

A K T V E N D I M 

 

REFUZOHET si e pathemeltë ankesa Dogana e Kosovës, me seli ne Prishtinë dhe 

VËRTETOHET aktvendimi i Gjykatës Themelore në Prishtinë - Departamenti për Çështje 

Ekonomike IV.EK.nr.736/2021, i datës 04.05.2022. 

 

 

A r s y e t i m 

Gjykata e shkallës së parë me aktvendimin e atakuar e ka hedhë poshtë, si te palejuar ankesën e 

Dogana e Kosovës, kundër Aktvendimit te Gjykatës Themelore ne Prishtine EK.nr.736/21 te datës 

23.12.2021.   

Kundër këtij aktvendimi në afatin ligjor ka paraqitur ankesë Dogana e Kosovës, për shkak të 

shkeljeve esencialë të dispozitave të procedurës, me propozimin që të anulohet aktvendimi i shkalles 

se pare qe mban shenjen IV.EK.nr.736/21 i datës 23.12.2021 dhe te obligoj gjykatën e shkalles e pare 

qe te dërgoj lenden ne gjykatën e shkalles se dyte për trajtim te ankesës se datës 15.04.2022.  

Përgjigje në ankesë, ka ushtruar propozuesi i  sigurimit me dt 30.09.2022, me te cilin ka 

prezantuar kundërshtimet ndaj ankesës se ushtruar nga Dogana e Kosovës, duke e atakuar kërkesën si 
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jo profesionale ,si dhe i propozuar gjykatës se shkalles se dyte qe te refuzon ankesën e kundërshtarit te 

sigurimit A... shpk.  

Kolegji i Gjykatës Komerciale te Kosovës - Dhoma e shkallës së dytë, pas vlerësimit të 

pretendimeve ankimore lidhur me aktvendimin e atakuar, në mbështetje të dispozitës së nenit 194 e 

lidhur me nenin 208 dhe 209 të Ligjit për Procedurën Kontestimore (në vijim LPK), ka gjetur se: 

 -Ankesa është e pathemeltë.  

Nga shkresat e lëndës rrjedh se Dogana e Kosovës ne këtë çështje kontestimore ka ushtruar 

ankese kundër aktvendimit për caktime masës siguruese. Procedura kontestimore ne këtë çështje është 

iniciuar sipas propozimit per caktimin e masës siguruese te ushtruar nga “C... C...” ne selinë e USA, 

kundër kundërshtarit të sigurimit A... shpk. Ku duke vendosur sipas propozimit të propozuesit të 

gjykata e shkallës së parë ka marrë aktvendim me të cilin ka aprovuar propozimin e propozuesit të 

sigurimit dhe ka caktuar masën siguruese, si te bazuar, duke vlerësuar se janë plotësuar kushtet ligjore 

të parapara me Nenin 297 par.1 pikat a) dhe b) të LPK-së. Po ashtu nga shkresat e lendes rezulton se 

përveç propozuesit te sigurimit, ankesa e te cilit është shqyrtuar me vendim te veçante nga shkalla e 

dyte, ankese ka ushtruar edhe Dogana e Kosovës. Ku  duke vendosur sipas ankese se ushtruar nga 

Dogana e Kosovës, gjykata e shkalles se pare ka mare aktvendimin e atakuar me te cilin e ka hedhur  

poshtë si te pa lejuar ankesën, me arsyetimin se kjo ankesë është ushtruar nga ana e personit te pa 

autorizuar, dhe vendimin ka bazuar me nenin 186 par. 3 te LPK 

Kolegji i Gjykatës Komerciale- Dhoma e shkallës së dytë, pas analizimit dhe shqyrtimit me 

kujdes të shtuar të provave që gjenden në shkresat e lëndës e në raport me pretendimet ankimore erdhe 

në përfundim se ankesa është e pabazuar, për arsye se aktvendimi i atakuar nuk ka të meta për shkak të 

cilave nuk mund të ekzaminohet sepse dispozitivi i aktvendimit është i kuptueshëm, nuk është 

kontradiktor me vetvete si dhe nuk ekzistojnë kundërthënie për faktet vendimtare midis asaj që jepet 

në arsyet e aktvendimit dhe provave që gjenden në shkresat e lëndës, respektivisht në arsyetim të 

aktvendimit janë treguar fare arsyet për faktet vendimtare.  

Gjykata e Komerciale e Kosovës - Dhoma e shkallës së dytë nisur nga kjo gjendje e çështjes 

vlerëson se përfundimi dhe qëndrimi i gjykatës së shkallës së parë është i drejtë dhe si i tillë mund të 

pranohet, pasi që aktvendimi është atakuar nga ana e personit të autorizuar, duke qenë se ankuesi i 

pretenduar Dogana e Kosoves nuk ka qenë pale ndërgjyqëse në këtë çështje kontestimore, e as nuk e 

ka pas cilësinë e ndërhyrësit.   

        Nga sa u tha më lart u vendos si në dispozitiv të këtij aktgjykimi e në bazë të nenit 209 paragrafi 

1 pika (b) të LPK-së. 

GJYKATA E APELIT E KOSOVËS, 

Kom.Dh.Shk.II.nr.1578/2022, dt.06.12.2022 

 

 

          KRYETARI I KOLEGJIT,  

                     Faton Bajrami, d.v 


