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Numri i lëndës: 2020:907852 

Datë: 29.10.2021 

Numri i dokumentit:     02340213 

 

C.nr.501/16 

GJYKATA THEMELORE NË FERIZAJ, Departamenti i Përgjithshëm, me gjyqtarin 

Ardian Ajvai dhe zyrtaren ligjore Ardita Tasholli, në çështjen juridike të paditësve R.S. nga 

Ferizaj; Z.H. nga fshati ...-Ferizaj; R.P., Xh.H., M.D. dhe A.H. të gjithë nga Ferizaj, të cilët i 

përfaqëson avokati Halil Ilazi nga Ferizaj, kundër të paditurës Ndërmarrja Publike Lokale 

“Stacioni i Autobusëve” SHA në Ferizaj, për shkak të kompensimit të të ardhurave personale, 

duke vendosur për propozimin-kërkesën për përmirësimin e Aktgjykimit C.nr.501/16 të datës 

14.07.2018, jashtë seancës me datë 07.10.2021 merr këtë: 

A K T V E N D I M 

(Për plotësimin e Aktgjykimit) 

DETYROHET e paditura Ndërmarrja Publike Lokale “Stacioni i Autobusëve” SHA në 

Ferizaj që t’ia paguaj paditësve R.S. nga Ferizaj; Z.H. nga fshati ...-Ferizaj; R.P.; Xh.H.; M.D. 

dhe A.H. të gjithë nga Ferizaj shpenzimet e procedurës kontestimore në shumën prej 2,029.00 

Euro, në afat prej 15 ditësh nga dita e pranimit të këtij Aktvendimi, nën kërcënimin e 

përmbarimit të detyrueshëm. 

 

                                               A r s y e t i m i 

 

  Paditësit përmes të autorizuarit të tyre me datë 25.06.2018 në afatin ligjor kanë 

parashtruar propozim për korrigjimin e Aktgjykimit C.nr.501/16 të datës 17.04.2018, kundër të 

cilit i autorizuari i të paditurës ka ushtruar ankesë me datë 02.07.2018. 

 

 Gjykata e Apelit të Kosovës në Prishtinë, përmes parashtresës së datës 28.06.2021 ka 

rekomanduar që Gjykata Themelore në Ferizaj fillimisht të vendos lidhur parashtresën-

propozimin e paditësve për korrigjimin e Aktgjykimit C.nr.501/16 dhe më pastaj shkresat e 

lëndës kjo Gjykatë t’ia dërgon prapë gjykatës së shkallës së dytë. 

 

 Gjykata Themelore në Ferizaj përmes Aktvendimit C.nr.501/16 të datës 29.09.2021 ka 

detyruar paditësit ta përmirësojnë propozimin e tyre të datës 25.06.2018, përkatësisht të 

përcaktohen se a propozojnë nxjerrjen e aktvendimit për përmirësim të aktgjykimit bazuar në 

nenin 165 të LPK-ës apo nxjerrjen e aktgjykimit plotësues bazuar në nenin 162 të LPK-ës. 
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 I autorizuari i paditësve përmes parashtresës së datës 07.10.2021 ka përmirësuar 

propozimin e lartë cekur dhe ka propozuar nxjerrjen e aktgjykimit plotësues, bazuar në nenin 

162.1 të LPK-ës. 

 

 Gjykata pas shqyrtimit të propozimit të datës 07.10.10.2021 vlerëson se në rastin 

konkret kemi kërkesë për shpenzimet procedurale, e për të cilat nuk është vendosur me 

Aktgjykimin C.nr.501/16 ( në dispozitivin e tij), ndërsa në arsyetim në faqen e fundit në 

paragrafin e fundit theksohet “Meqenë se paditësit kanë pasur sukses në pjesën e 

konsiderueshme të kërkesëpadisë së tyre gjykata e ka detyruar të paditurën që paditësve t’ua 

kompensoj shpenzimet e procedurës në shumën prej 2,335.00 Euro dhe atë për dy precizime të 

padisë në shumën 312.00 Euro, për shtatë seanca të mbajtura nga 202.00 Euro gjithsej 

1,414.00 Euro, për tri seanca të shtyera nga 101.00 Euro gjisej 303.00 Euro, të gjitha këto 

bazuar në nenin 452.1 lidhur me nenin 453 të LPK-së”, nga kjo shihet se gjykata fare nuk ka 

vendosur për shpenzimet procedurale ndërsa të njejtat i ka përshkruar në arsyetimin e 

aktgjykimit (312+1,414+303=2,029 Euro). 

 

 Gjykata vlerëson se kur nuk është vendosur për një kërkesë kryesore të palëve 

ndërgjyqëse, e cila kërkesë është paraqitur konform dispozitave të LPK-ës (nenet 99 dhe 253 të 

LPK-ës) gjatë procedurës kontestimore, me kërkesën e palës të cilës nuk i është vendosur 

kërkesa në afat prej 15 ditësh nga dita e pranimit të aktgjykimit, Giykata nxjerrë akgjykim 

plotësues bazuar në nenin 162 të LPK-ës. Meqenëse në rastin konkret kemi kërkesë akcesore 

lidhur me shpenzimet e procedurës e cila edhe nëse vendoset me aktgjykim, dispozitivi i saj 

konsiderohet aktvendim, Gjykata erdhi në përfundim se kërkesa e paditësve për shpenzime të 

procedurës kontestimore duhet të vendoset me aktvendim. 

 

Gjykata me anë të këtij Aktvendimi, plotësoj Aktgjykimin C.nr.501/16 të datës 

17.04.2018, ashtu që detyroj të paditurën për kompensimin e shpenzimeve të procedurës 

paditësve, ashtu siq është arsyetuar në këtë Aktgjykim në në faqen e fundit në paragrafin e 

fundit. 

 

Andaj Gjykata duke u bazuar në nenet 162 lidhur me nenin 142.6 të LPK-ës, vendosi si 

në dispozitiv të këtij Aktvendimi. 

GJYKATA THEMELORE NË FERIZAJ 

C.nr.501/16, me datë 07.10.2021 

           Gjyqtari,  

                      Ardian Ajvazi 

KËSHILLA JURIDIKE: Kundër këtij Aktvendimi është e lejuar ankesa në afatin prej 

15 ditësh, nga dita e pranimit në Gjykatës e Apelit të Kosovës në Prishtinë, e të dorëzohet 

përmes kësaj Gjykate. 

 


