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Numri i dokumentit:     02933528 

 

 

                                                                                                                            Ac.nr.2144/2020 

 

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

gjyqtarët Lumni Sallauka - kryetar i kolegjit, Hunaida Pasuli dhe Ardian Ajvazi- anëtarë të 

kolegjit, në çështjen juridike kontestimore të paditësit B.B, nga fshati “..................”, Komuna e 

Kamenicës, të cilin me autorizim e përfaqëson avokat R.B, nga Kamenica, kundër të paditurve 

R.Q nga Kamenica, dhe F.M nga Kamenica,  

lagja “..........”,  me objekt të padisë kompensim dëmi, duke vendosur sipas ankesës së paditësit, 

të parashtruar kundër aktvendimit të Gjykatës Themelore në Gjilan-Dega në Kamenicë, 

Departamenti i Përgjithshëm C.nr.226/19, të datës 27.02.2020, në seancën e kolegjit të mbajtur 

më 06.04.2022, mori këtë: 

 

A K T V E N D I M 

 

 REFUZOHET si e pathemeltë ankesa e paditësit B.B, nga fshati ”................”, Komuna 

e Kamenicës, ndërsa aktvendimi i Gjykatës Themelore në Gjilan- Dega në Kamenicë, 

Departamenti i Përgjithshëm C.nr.226/19, i datës 27.02.2020, VËRTETOHET. 

 

A r s y e t i m 

 

 Gjykata e shkallës së parë me aktvendimin e atakuar C.nr.226/19, të datës 27.02.2020, 

në pikën I të dispozitivit ka refuzuar kërkesën e paditësit B.B, nga fshati “................’ Komuna 

e Kamenicës, e datës 18.02.2020, me të cilin ka kërkuar nga gjykata që të lirohet nga 

shpenzimet gjyqësore. Ndërsa në pikën II të dispozitivit ka hedhur poshtë padinë e paditësit 

B.B për shkak se paditësi nuk ka vepruar konform detyrimeve të përcaktuara sipas aktvendimit 

të kësaj gjykate C.nr.226/2019, të datës 13.02.2020, me të cilin është detyruar që në afat prej 

15 ditësh të deponoj në arkën e kësaj  

 Kundër këtij aktvendimi brenda afatit ligjor kanë paraqitur ankesë paditësi,  për shkak 

të mos zbatimit të drejtës material të LPK-së, dhe i ka propozuar Gjykata e Apelit që ta aprovoi 
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ankesën si të bazuar, ndërsa aktgjykimin e atakuar ta prishë dhe lëndën t’ia kthejë gjykatës së 

shkallës së parë në rigjykim dhe rivendosje. 

 Gjykata e Apelit si gjykatë e shkallës së dytë, pas vlerësimit të pretendimeve ankimore 

lidhur me aktgjykimin e atakuar, në mbështetje të dispozitës së nenit 194, 195, të Ligjit për 

Procedurën Kontestimore (LPK), ka gjetur se: 

 Ankesa e paditësit është e pathemeltë. 

 Nga shkresat e lëndës rezulton se paditësi me datë 27.09.2019, ka paraqitur padi kundër 

të paditurve R.Q dhe F.M, me të cilën ka kërkuar nga gjykata e shkallës së parë që të aprovohet 

kërkesëpadia e paditësit dhe të obligohen të paditurit R.Q dhe F.M, nga Kamenica t’ia 

kompensojnë dëmin për shkak të lëndimeve të rënda trupore në shumë prej 10.000 euro, dhe në 

emër të dhimbjeve shpirtërore të frikës në shumë prej 2.500 euro, si dhe shpenzimet 

procedurale, të gjitha këto në afat prej 15 ditësh nga plotfuqishmëria e këtij aktgjykimi, nën 

kërcënimin e përmbarimit të dhunshëm.  

 Gjykata e shkallës së parë duke vepruar sipas padisë së paditësit, pas shqyrtimit dhe 

administrimit të provave të paraqitura nga palët ndërgjyqëse, të cekura në pjesën arsyetuese të 

aktvendimit të atakuar, si dhe pas vlerësimit të këtyre provave dhe të të gjitha shkresave tjera të 

lëndës, ka nxjerrë aktvendimin e atakuar C.nr.226/19, të datës 27.02.2020, me të cilën e ka 

refuzuar kërkesën e paditësit për lirim nga deponimi i mjeteve për caktimin e përfaqësuesit të 

përkohshëm të paditurit të dytë, si të pabazuar, si dhe e ka hedhur poshtë padinë e paditësit, për 

shkak të mos veprimit konform detyrimeve të caktuara nga gjykata. 

Në arsyetim të aktvendimit të atakuar, ndër tjerash gjykata ka konstatuar se kërkesa e të 

autorizuarit të paditësit për lirim nga shpenzimet gjyqësore për deponimin e shumës së 

caktuara në arkën e kësaj gjykate prej 478 euro sipas aktvendimit të datës 13.02.2020, në emër 

të paradhënies për shpërblimin e punës së përfaqësuesit të përkohshëm, ka ardhur në përfundim 

se e njëjta është e pabazuar dhe duhet refuzuar. Kjo për faktin se referuar nenit 468 të LPK-së, 

janë paraparë taksativisht të gjitha bazat e lirimit nga shpenzimet gjyqësore, mirëpo jo edhe 

lirimin nga deponimi i mjeteve për caktimin e përfaqësuesit të përkohshëm. Duke u bazuar në 

nenin 142 parag.1 dhe 2 të LPK-së, gjykata ka vendosur si në dispozitiv të aktvendimit të 

atakuar. (më gjerësisht sikurse në arsyetim të aktvendimit të atakuar). 

 Gjykata e Apelit, nisur nga kjo gjendje e çështjes vlerëson se qëndrimi dhe përfundimi 

juridik i gjykatës së shkallës së parë është i drejtë dhe i ligjshëm, pasi që aktvendimi i atakuar 

nuk është i përfshirë në shkelje thelbësore të dispozitave të procedurës kontestimore, nga neni 

182.2, pikat b), g), j), k) dhe m) të LPK-së, e po ashtu, ky aktvendim nuk është i përfshirë as në 

shkelje të tjera të dispozitave të procedurës kontestimore të cilat i ka pretenduar pala ankuese 

me ankesë. 

Gjykata e Apelit pas vlerësimit të pretendimeve ankimore të palës paditëse, e që kanë të 

bëjnë me lirimin nga pagimi i deponimit të mjeteve për caktimin e përfaqësuesit të përkohshëm 

të paditurit F.M, ka ardhur në përfundim se të njëjtat janë të pabazuara. Në këtë drejtim, 

referuar shkresave të lëndës, rezulton se gjykata e shkallës së parë drejtë dhe ligjshëm ka 
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vepruar kur me aktvendimin C.nr.226/2019, datë 13.02.2020, e ka detyruar paditësin për 

deponimin e mjeteve në arkën e gjykatës në emër të paradhënies për caktimin e përfaqësuesit të 

përkohshëm të paditurit të dytë F.M, duke vepruar në tërësi konform dispozitës së nenit 81 

parag.2 të LPK-së. Si rrjedhojë, vlerësohet si i drejtë dhe i ligjshëm edhe aktvendimi i atakuar i 

gjykatës së shkallës së parë C.nr.226/2019, datë 27.02.2020, me të cilin është refuzuar kërkesa 

e palës paditëse e datës 18.02.2020, për lirim nga shpenzimet gjyqësore në emër të deponimit 

të paradhënies për caktimin e përfaqësuesit të përkohshëm të paditurit të dytë, si dhe hedhjen 

poshtë të padisë së paditësit.  

Në lidhje me këtë, sipas vlerësimit të gjykatës së shkallës së dytë, një aktvendim i tillë 

me të drejtë nga gjykata e shkallës së parë e ka bazuar në dispozitën e nenit 468 parag. 2 të 

LPK-së, e cila shprehimisht thotë: “Lirimi nga pagimi i shpenzimeve gjyqësore përfshin lirimin 

nga pagimi i taksave gjyqësore dhe lirimin nga deponimi i paradhënies për shpenzimet e 

dëshmitarëve, të ekspertëve të këqyrjes në vend si dhe të shpalljeve gjyqësore”. Nga 

interpretimi i kësaj dispozite rezulton se nuk është paraparë si mundësi ligjore që gjykata të 

lirojë palën paditëse nga shpenzimet e procedurës gjyqësore në emër të deponimit të 

paradhënies për caktimin e përfaqësuesit të përkohshëm palës së paditur, por vetëm lirimin nga 

shpenzimet e specifikuara shprehimisht në parag. 2 të nenit 468. Në rastin konkret meqenëse 

paditësi i plotëson kushtet ligjore për lirim nga shpenzimet gjyqësore për rastet e parapara 

shprehimisht në dispozitën e cekur më lartë (meqenëse është shfrytëzues i ndihmës juridike 

falas dhe ndihmës sociale), atëherë i njëjti lirohet nga pagimi i shpenzimeve gjyqësore për 

taksa gjyqësore, shpenzimet për dëshmitar, ekspert dhe shpenzimet për shpallje gjyqësore (të 

specifikuara në parag.2 të nenit 468 të LPK-së), por jo edhe në rastin siç ka kërkuar për 

deponimin e mjeteve për caktimin e përfaqësuesit të përkohshëm palës së paditur. Në këtë rast, 

sipas dispozitës së nenit 470 parag.1 të LPK-së parashihet se “kur pala është liruar nga pagimi 

i të gjitha shpenzimeve gjyqësore, gjykata e shkallës së parë, me kërkesën e saj, vendos që ta 

përfaqësoj avokati, po që se kjo është e nevojshme për mbrojtjen e të drejtave të saja”. Mirëpo, 

një situatë të tillë dispozitat e LPK-së nuk e parashohin edhe për rastet kur pala paditëse lirohet 

nga pagimi i shpenzimeve gjyqësore, mirëpo është e nevojshme që të deponohen mjetet për 

caktimin e përfaqësuesit të përkohshëm palës së paditur nga radha e avokatëve. 

Si rrjedhojë, Gjykata e Apelit konsideron se gjykata e shkallës së parë ka vendosur 

drejtë kur ka refuzuar kërkesën e palës paditëse për lirim nga obligimi i deponimit të mjeteve 

për caktimin e përfaqësuesit të përkohshëm palës së paditur, duke zbatuar në tërësi dispozitën e 

nenin 468 parag.1, 2, 3 të LPK-së, lidhur me nenin 470 dhe 471 të LPK-së. Rrjedhimisht edhe 

vendosja e gjykatës së shkallës së parë sikurse në pikën II të dispozitivit të aktvendimit të 

atakuar, që ka të bëjë me hedhjen poshtë të padisë së paditësit për shkak të mos veprimit 

konform detyrimeve të përcaktuara nga gjykata (lidhur me deponimin e mjeteve për caktimin e 

përfaqësuesit të përkohshëm të paditurit të dytë), rezulton të jetë i drejtë dhe i ligjshëm, pasi që 

i njëjti është marr në përputhje me dispozitën e nenit 391 pika g) të LPK-së, lidhur me nenin 

142, parag. 1 dhe 2 të LPK-së. 

  Gjykata e Apelit i mori parasysh edhe të gjitha pretendimet të tjera ankimore të palës 

paditëse, por të njëjtat nuk patën ndikim në vendosjen ndryshe nga kjo që është vendosur.  
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Nga arsyet e cekura Gjykata e Apelit, gjeti se gjykata e shkallës së parë në mënyrë të 

drejtë dhe të ligjshme ka vendosur në këtë çështje juridike, andaj në mbështetje të dispozitave 

nga neni 194, 208 dhe 209 paragrafi 1 pika (b) e LPK-së, vendosi si në dispozitiv të këtij 

aktvendimi. 

GJYKATA E APELIT E KOSOVËS NË PRISHTINË 

Ac.nr.2144/2020, datë 06.04.2022 

 

                                                                                                                          Kryetari i kolegjit

 Lumni Sallauka                                         

 

 


