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Numri i lëndës: 2020:910234 

Datë: 25.06.2021 

Numri i dokumentit:     01924039 

Ac.nr.1123/2017 

 

GJYKATA E APELIT E KOSOVËS NË PRISHTINË, në kolegjin e përbërë prej 

gjyqtarëve Kujtim Pasuli - kryetar i kolegjit, Nenad Llaziq e Makifete Saliuka, anëtarë të 

kolegjit, në çështjen juridike të paditësit L.H. nga Prishtina, të cilin e përfaqëson av. D.R.,  nga 

Prishtina, kundër të paditurit B.A. nga fshati ..., të cilin e përfaqëson av. B.K., nga Prishtina, 

për shkak të fitimit të humbur, duke vendosur sipas ankesës të autorizuarit të paditurit, të 

ushtruar kundër aktgjykimit të Gjykatës Themelore në Prishtinë, C.nr.1525/15 të datës 

20.01.2016, në seancën e kolegjit të mbajtur me datë 11.06.2021, mori këtë:  

 

 

 
A K T G J Y K I M 

 

 

REFUZOHET si e pathemeltë ankesa e paditurit B.A. nga fshati ..., Komuna e Prishtinës, 

VËRTETOHET Aktgjykimi i Gjykatës Themelore në Prishtinë C.nr. 1525/2015 të datës 

20.01.2016. 

      

A r s y e t i m 

   

Me aktgjykimin e goditur nën I të dispozitivit është aprovuar pjesërisht kërkesëpadia e paditësit 

L.H., nga Prishtina, dhe është detyruar i padituri B.A. nga fshati ..., Komuna e Prishtinës që në 

emër të fitimit të humbur nga pamundësia e shfrytëzimit të banesës në Prishtinë, lagja “...” ..., 

Llamella ., Hyrja ., Kati ., banesa nr..., në sipërfaqe prej 74.12 m2, për periudhën dt.12.03.2004 

deri më dt.18.12.2006, ti paguaj shumën 13.583,25 €, kamatën në lartësi sipas mjeteve të 

deponuara në banka pa destinim të caktuar mbi një vit, nga data 21.03.2016 si dhe shpenzimet 

e procedurës në shumë 704 €, në afat prej 15 ditëve. Nën II të dispozitivit është refuzuar pjesa 

tjetër e kërkesëpadisë nga paragrafi I, për periudhën prej dt. 18.02.2003, deri më dt.12.03.2004, 

ose mbi shumën 13.583,25 €, e deri në shumën e kërkuar 18.717,79 €.  

 

Kundër këtij aktgjykimi ka ushtruar ankesë i autorizuari i paditurit av. B.K., nga Prishtina, për 

shkak  të :  

 

-Shkeljes esenciale të dispozitave të procedurës kontestimore  

-Vërtetim të gabuar dhe jo të plotë të gjendjes faktike dhe  

-Aplikimit të gabuar të së drejtës materiale, me propozim që gjykata e shkallës së dytë të 

aprovoj në tërësi ankesën si të bazuar, ndërsa aktgjykimin e goditur ta prish dhe lëndën ta kthej 

gjykatës së shkallës së parë në rigjykim.  
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Përgjigje në ankesë nuk është parashtruar.   

 

Duke vlerësuar  aktgjykimin e goditur në pajtim me nenin 194  të LPK-së, në kuadër të kufijve 

të pretendimeve ankimore dhe duke pasur kujdes sipas detyrës zyrtare për shkeljet thelbësore të 

dispozitave të LPK-së të parapara me nenin 182 par.2 dhe për zbatimin e drejtë të së drejtës 

materiale, gjeti se: 

 

Ankesa është e pabazuar. 

 

Nga shkresat e lëndës del se paditësi ka parashtruar padi kundër të paditurës, duke kërkuar që 

të detyrohet i padituri që në emër të fitimit të humbur nga pamundësia e  shfrytëzimit të 

banesës në Prishtinë  lagja “..” ..., Llam. ., Hyrja ., Kati ., banesa nr..., në sipërfaqe prej 74.12 

m2, për periudhën dt. 18.02.2003 deri më dt.18.12.2006 , në shumë prej 18.717,79 €, me kamat 

3.5% nga data 20.01.2016, e  deri në pagesën definitive si dhe shpenzimet e  procedurës 

kontestimore. 

 

Gjykata e shkallës së parë pas administrimit dhe vlerësimit të provave ka marr aktgjykimin më 

afër të përshkruar si më lart, duke gjetur se kërkesëpadia e paditësit është pjesërisht e  bazuar 

për  faktin se  i padituri në momentin e  vërtetimit të kontratës në gjykatë e  ka fituar të drejtën 

e  pronësisë në banesën kontestuese dhe si pasojë e uzurpimit të kësaj banese nga i padituri, ai 

nuk ka pasuar mundësin e  shfrytëzimit të njëjtës, pasi që ka qenë në posedim i padituri pa 

ndonjë bazë juridike. Kështu paditësi ka pësuar dëm në fitimin e humbur dhe në këtë drejtim 

ekziston lidhja kauzale në mesë veprimit të paditurit dhe dëmit të pësuar nga paditësi, prandaj 

edhe në këtë drejtim pjesërisht ka aprovuar kërkesëpadinë e paditësit në shumë prej 13.583, 25 

€,për  periudhën nga dt.12.03.2004  e  deri me dt. 18.12.2006. Duke qenë se i padituri është 

thirru në parashkrim të kërkesës, atëherë gjykata e shkallës së parë në kuptim të nenit 376 par.1 

të LMD-së, ka gjetur së kërkesa nga data 18.02.2003 e deri me datë 12.03.2004, është e  

parashkruar, andaj edhe të njëjtën e ka refuzuar. Lartësinë e shumës gjykata e shkallës së parë 

ka bazuar në ekspertizën e  ekspertit financiare dhe bazuar në të lartcekurat e ka aprovuar si më 

lartë. Sa i përket kamatës gjykata e shkallës së parë vendimin bazon në dispozitën e nenit 277 

par.1 të LMD-së, ndërsa vendimi lidhur më shpenzimet e procedurës bazohet në dispozitën e 

nenit 452 të LPK-së.   

 

Sipas vlerësimit të Gjykatës së Apelit të Kosovës aktgjykimi i goditur nuk përmban shkelje 

thelbësore të dispozitave të LPK-së, nga neni 194 e lidhur me nenin 182 par. 2 pika b),g),j),k) 

dhe m),  në të cilat kjo gjykatë kujdesohet sipas detyrës zyrtare, e as ato në të cilat thirret 

ankesa e të paditurës nga neni 182 par.2 pika n). Kjo për faktin se dispozitivi i aktgjykimit të 

goditur është i qartë, nuk është kontradiktor me vetveten dhe me arsyet e dhëna dhe në të janë 

dhënë arsyet mbi faktet vendimtare për një vendim të drejtë e të ligjshëm.  

 

Njëherit gjykata e shkallës së parë drejtë ka vërtetuar edhe gjendjen faktike, ngase këtu paditësi 

bazuar në kontratën mbi shitblerjen Vr.nr.150/2003 të datës 18.02.2003 dhe aktgjykimit 

C.nr.355/06 të datës 07.09.2006, i bërë i formës prerë me datë 18.12.2006, ka fituar të drejtën e 

pronësisë në banesën kontestuese dhe si pasojë e uzurpimit të kësaj banese nga i padituri, 

paditësi nuk ka pasur mundësi e shfrytëzimit të njëjtës, pasi që banesa kontestuese ka qenë në 

posedim të paditurit pa ndonjë bazë juridike. Kështu paditësi si pronar i banesës ka pësuar dëm 

në fitimin e humbur prandaj edhe drejtë ka vërtetuar gjykata e shkallës së parë se në këtë rast 

ekziston lidhja kauzale në mes veprimit të paditurit dhe dëmit të pësuar nga paditësi. Sa i 

përket fitimit të humbur gjithashtu gjykata e shkallës së parë në këtë drejtim drejtë ka 

angazhuar ekspertin financiar për ta vërtetuar fitimin e humbur për periudhën kontestuese e cila 



 Numri i lëndës: 2020:910234 
 Datë: 25.06.2021 
 Numri i dokumentit: 01924039 
 

3 (3)  

   
2
0
2
0
:9
1
0
2
5
3

 

ekspertizë edhe ka qenë profesionale e të cilën ekspertizë e pranon edhe kjo gjykatë. Njëherit 

drejtë është vendosur edhe lidhur me refuzimin e pjesës tjetër të kërkesëpadisë për periudhën 

prej dt. 18.02.2003 e deri më dt. 12.03.2004 ose mbi shumën 13.583,25 €, e deri në shumën e 

kërkuar 18.717,79 €. Kjo gjykatë vlerësoj se gjykata e shkallës së parë drejtë ka vendosur edhe 

për kamatën dhe shpenzimet e procedurës kontestimore.  

 

Andaj, pranë gjendjes faktike të vërtetuar drejtë dhe në mënyrë të plotë, gjykata e shkallës së 

parë drejtë ka zbatuar edhe të drejtën materiale. 

 

Gjykata e Apelit e Kosovës në Prishtinë, vlerësoi pretendimet ankimore lidhur me investimet e 

bëra në këtë banesë nga i padituri dhe gjeti se një pretendim i tillë është i pabazuar, për faktin 

se nuk ka qenë objekt i padisë, e as që i padituri ka ushtruar kundër padi lidhur me këtë çështje. 

Përfundimisht kjo gjykatë vlerësoj edhe thëniet tjera ankimore  dhe gjeti se janë të pabazuara 

dhe nuk ndikojnë në marrjen e vendimit ndryshe nga ajo të cilin e ka marrë gjykata e shkallës 

së parë.  

 

Nga arsyet e cekura kjo gjykatë  vendosi  si në  dispozitiv të këtij aktgjykimi  në pajtim me 

nenin 195. par. 1 pika d)  të LPK-së.  

 

 

GJYKATA E APELIT E KOSOVËS NË PRISHTINË 

Ac.nr.1123/17  me dt. 11.06.2021 

 

              

 Kryetari i kolegjit – gjyqtari                                         

                                                                            Kujtim Pasuli 

 

 

 

         

 

 

 

                                                                                                     

 

 

 

 

 


