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Ac.nr.4500/2017   

 

GJYKATA E APELIT E KOSOVËS, në kolegjin e përbërë nga gjyqtarët: Hunaida Pasuli, 

kryetare e kolegjit, Gani Avdiu dhe Faton Ademi, anëtarë të kolegjit, në çështjen juridike 

kontestimore të paditësit Z.V. nga Gjakova, të cilin sipas autorizimit e përfaqëson T.B. avokat 

në Gjakovë, kundër të paditurve R.Zh. dhe Xh.Zh. që të dy nga Gjakova, me objekt kontesti 

vërtetimi i pronësisë dhe dorëzim i paluajtshmërisë, ose pagesën e borxhit, duke vendosur lidhur 

me ankesën e paditësit dhe të paditurve kundër aktgjykimit të Gjykatës Themelore në Gjakovë 

C.nr.302/2015 të datës 19.06.2017, në seancën e kolegjit të mbajtur me datën 07.10.2021, mori 

këtë:  

  

 

A K T GJ Y K I M 

 

REFUZOHET si e pabazuar ankesa e paditësit Z.V. nga Gjakova dhe ankesa e të paditurve R.Zh. 

dhe Xh.Zh. që të dy nga Gjakova, ndërsa aktgjykimi i Gjykatës Themelore në Gjakovë 

C.nr.302/2015 i datës 19.06.2017, VËRTETOHET. 

 

 

A r s y e t i m 

 

 

Gjykata Themelore në Gjakovë me aktgjykimin C.nr.302/2015 të datës 19.06.2017, ka vendosur 

si në vijim: 

 

I. APROVOHET kërkesëpadia e paditësit Z.V. nga Gjakova ashtu që DETYROHEN 

të paditurit R.Zh. dhe Xh.Zh. që të dy nga Gjakova, që paditësit Z.V. nga Gjakova, 

në emër të borxhit të i paguajnë në mënyrë solidare shumën prej 275,000.00 € me 
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kamatën ligjore si për mjetet e afatizuara në Bankat Afariste me periudhë kohore prej 

një viti, pa destinim të caktuar, duke filluar nga data 24.12.2008, e deri në pagesën 

definitive si dhe të gjitha shpenzimet procedurale në shumë prej 2,754.00 €, krejt këto 

në afatin prej 15 dite nga dita e plotfuqishmërisë së këtij aktgjykimi, nën kërcënim të 

përmbarimit me dhunë. 

II. REFUZOHET kërkesëpadia e paditësit Z.V. nga Gjakova, me të cilën ka kërkuar që 

të “vërtetohet se paditësi është pronar i paluajshmërive dhe atë i ngastrës kadastrale 

nr. 136/2 me kulturë arë, e klasit të IV, në sipërfaqe prej 0-30-03 ha dhe ngastrës 

kadastrale nr.137/6 me kulturë kullosë  e klasit të II, në sipërfaqe prej 0-01-21 ha, 

përkatësisht në sipërfaqe të përgjithshme prej 0-31-24 ha, sipas çertifikatës së zyrës 

kadastrale Ul -70705070-00065 ZK Zidi i S..., për çka të paditurit R.Zh. dhe Xh.Zh. 

që të dy nga Gjakova DETYROHEN që paditësit t’ia njohin këtë të drejtë dhe që të 

lejojnë që paluajtshmëritë e cekura në regjistrin e të drejtave në paluajtshmëri të Zyrës 

Komunale Kadastrale në Gjakovë, të regjistrohen në emër të paditësit” në tërësi e 

pabazuar. 

 

Kundër këtij aktgjykimi, brenda afatit të paraparë ligjor, ankesë ka paraqitur i autorizuari i 

paditësit, duk e atakuar pjesërisht aktgjykimin në pikën I të dispozitivit që ka të bëjë me kamatën 

e gjykuar ndërsa pikën II të dispozitivit të aktgjykimit e ka atakuar në tërësi. Si shkaqe ankimore 

ka paraqitur shkeljen e dispozitave të procedurës kontestimore, konstatimin e gabuar apo jo të 

plotë të gjendjes faktike, zbatimin e gabuar të së drejtës materiale, si dhe vendimin për 

shpenzimet procedurale, me propozim që aktgjykimi i atakuar në pikën II të dispozitivit të 

ndryshohet ashtu që paditësit t’i njihet e drejta në pronë në paluajtshmërinë - objekt kontesti. 

Eventualisht, nëse gjykata e shkallës së dytë vlerëson se propozimi është i pabazuar, atëherë ta 

aprovoj ankesën në drejtim të pikës I të dispozitivit, ta ndryshojë aktgjykimin në pjesën e gjykuar 

për kamatëvonesën dhe të gjykohet kamata në shkallën siç përcaktohet me nenin 382 të LMD, 

pasi kështu është precizuar në fjalën përfundimtare, ku është kërkuar kamata ndëshkuese dhe jo 

kanmata si për mjetet e afatizuara. 

 

Po ashtu kundër aktgjykimit ankesë kanë parashtruar të paditurit për shkak të shkeljeve të 

dispozitave të procedurës kontestimore, konstatimit të gabuar apo jo të plotë të gjendjes faktike, 

zbatimit të gabuar të së drejtës materiale, si dhe për shpenzimet procedurale, me propozim që 

ankesa të aprovohet si e bazuar, aktgjykimi i ankimuar të ndryshohet ndërsa kërkesëpadia e 

paditësit të refuzohet në tërësi e pabazuar. 

 

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 dhe 195 të Ligjit për 

Procedurën Kontestimore (LPK), ka gjetur se:  

 

- Ankesa e paditësit dhe ankesa e të paditurve është e pabazuar.  
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Nga shkresat e lëndës rrjedh se paditësi Z.V. nga Gjakova me datë 18.05.2011 në Gjykatën 

Themelore në Gjakovë ka parashtruar padi kundër të paditurve R.Zh. dhe Xh.Zh. që të dy nga 

Gjakova me kërkesë  që të vërtetohet se mbi bazën e kontratës së shitblerjes, paditësi është pronar 

i ngastrës kadastrale 136/3 dhe 137/6, sipas çertifikatës Ul- 70705070 00065, ZK Zidi Sadik 

Agës, në sipërfaqe dhe kulturë të përshkruar më detajisht si në petitumin e padisë, dhe të lejohet 

që mbi bazën e aktgjykimit paditësi të regjistrohet në librat kadastral si pronar i këtyre ngastrave. 

Si kërkesë alternative ka parashtruar detyrimin e të paditurve që në mënyrë solidare paditësit t’i 

paguajnë shumën e parave prej 275.000 €, me kamatë ndëshkuese, dhe atë për shumën prej 

200.000 € nga data 22.09.2008, për shumën prej 50.000 € nga data 30.10.2008 dhe për shumën 

prej 25.000 € nga data 24.12.2008, e deri në pagesën definitive si dhe të paguajnë shpenzimet 

procedurale, krejt këto në afatin prej 15 ditësh nga dita e nxjerrjes së aktgjykimit, nën kërcënim 

të përmbarimit.  Njëherazi, paditësi në kuptim të nenit 300 të LPK-së ka propozuar që deri në 

vendosjen meritore gjykata të caktoj masën për sigurimin e kërkesëpadisë ashtu që t’i ndaloj të 

paditurve marrjen e çfarëdo veprimi në drejtim të paluajtshmërisë kontestuese. Mirëpo, 

propozimi në fjalë është refuzuar si i pabazuar për shkak të mos deponimit të garancionit në 

shumën e caktuar me aktvendimin e gjykatës së shkallës së parë. 

 

Për vlerësimin e çështjes kryesore sipas padisë, gjykata e shkallës së parë në seancën e shqyrtimit 

kryesor të mbajtur me datë 25.05.2017 dhe 19.06.2017, ka zhvilluar procedurën për 

administrimin e provave, në mbështetje të të cilave ka ardhur në përfundim se kërkesëpadia është 

pjesërisht e bazuar dhe lidhur me të njëjtën ka vendosur më decidivisht si në dispozitivin e 

aktgjykimit të ankimuar. Në arsyetimin e aktgjykimit në fjalë, gjykata e çështjes ka parashtruar 

se nga provat e administruara është vërtetuar që paditësi në vitin 2008, në emër të biznesit “R.I.”, 

N.T, ku si pronar janë të paditurit, ka deponuar shumën e parave prej 275.000 €, në emër të 

huadhënies, - fakt që vërtetohet nga transaksionet bankare 22.09.2008 (200.000€), dt. 30.10.2008 

(50.000 €) dhe me datë 24.12.2008 (25.000 €). Këtë fakt e kanë pranuar edhe vetë të paditurit 

përmes përgjigjes në padi, të konfirmuar edhe në marrëveshjen e vitit 2010, në të cilën janë 

zotuar se do ta kthejnë shumën të cilën detyrohen në emër të borxhit. Gjykata ka shtuar se nga 

provat e nxjerra nuk është vërtetuar fakti se paratë janë dhënë në emër të shitblerjes së 

paluajtshmërive ngastër nr. 136/3 dhe 137/6, pasi nga deklarata e dëshmitarëve, në ndërlidhje 

me provat tjera të administruara, ka rezultuar se të paditurit kanë shprehur vullnetin që brenda 

afatit të dakorduar të kthejnë shumën e huazuar, ndërsa me ndërmjetësimin e dëshmitarëve, afatet 

janë shtyer disa herë. Pra, nga kjo rrethanë gjykata ka konkluduar se paditësi nuk do të kishte 

arsye që të kërkonte kthimin e parave, nëse në të vërtetë marrëveshja e lidhur në vitin 2008 ishte 

me qëllim të shitblerjes së pronës. 

 

Sa i përket vendimit për refuzimin e kërkesëpadisë për vërtetimin e pronësisë gjykata parashtroi 

se nga provat e administruara nuk është vërtetuar që paditësi me të paditurit ka lidhur raport 

juridik të shitblerjes. Gjykata nuk ia fali besimin kontratës për shitblerjen të prezantuar si provë 

nga ana e paditësit, meqë kontrata nuk ishte e legalizuar dhe si e tillë prodhon efekt juridik mes 

palëve, ndërkaq nga ana tjetër është vërtetuar me saktësi huazimi i mjeteve monetare nga paditësi 

dhe mos përmbushja e detyrimit për kthimin e mjeteve nga ana e të paditurve, për çka në prezencë 

të fakteve të konstatuara dhe me referim në dispozitat e nenit 17 dhe 262 të LMD (1978), në 
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ndërlidhje me nenin 20 të LMThJP dhe nenin 7 të LPK-së, gjykata vendosi lidhur me çështjen 

kryesore. Ndërsa vendimin për shpenzimet e procedurës e bazoi në nenin 452.1 të LPK-së 

 

Gjykata e Apelit e aprovon vlerësimin juridik të gjykatës të shkallës së parë si të rregullt dhe të 

ligjshëm sa i përket vendosjes si në dispozitiv të aktgjykimit të atakuar, për arsye se i njëjti nuk 

është përfshirë me shkelje thelbësore të dispozitave të procedurës kontestimore të pretenduara 

në ankesë dhe as në shkeljet nga neni 182 paragrafi 2, pika b), g), j), k) dhe m), të LPK-së, për 

të cilat gjykata kujdeset sipas detyrës zyrtare.  

Nuk qëndrojnë pretendimet ankimore të paditësit se aktgjykimi është përfshirë në shkelje 

thelbësore të dispozitave të procedurës kontestimore, pasi sipas vlerësimit të Gjykatës së Apelit, 

dispozitivi i aktgjykimit të atakuar është i qartë, i ekzaminueshëm dhe në përputhje të plotë me 

arsyet e aktgjykimit. Gjykata ka arsyetuar të gjitha faktet me peshë vendimtare për 

(pa)themelësinë e kërkesëpadisë, e në lidhshmëri me këtë ka arsyetuar mënyrën se si janë 

vërtetuar faktet e gjithashtu edhe mënyrën se si i ka vlerësuar provat për secilin fakt të provuar. 

Në këtë kuptim, gjykata e shkallës së dytë vlerëson se aktgjykimi i ankimuar është në përputhje 

të plotë me kërkesat ligjore nga neni 160.3 dhe 4 i LPK-së, pasi dispozitivi në pikën I të 

aktgjykimit përfshin vendimin se kërkesëpadia për vërtetimin e të drejtës në pronë, ndaj të cilës 

është paraqitur kërkesa, refuzohet si e pabazuar, ndërsa aprovohet kërkesëpadia për detyrimin e 

të paditurve që solidarisht paditësit t’ia paguajnë borxhin në shumën prej 275.000€,bashkë me 

kamatën ligjore. Për më shumë, në arsyetimin e dhënë, nuk ka asnjë kundërthënie nga përmbajtja 

e provave të nxjerra të cilat kanë qenë me ndikim për vendimmarrje, e që rrjedhimisht 

pretendimet për shkelje të dispozitave procedurale nuk mund të pranohen të bazuara.  

Gjykata e Apelit e vlerëson të pambështetur pretendimin ankimor të paditësit se në rastin konkret 

nuk është arritur të vërtetohet drejtë gjendja faktike, për arsye se gjykata e çështjes faktet 

vendimtare i ka vërtetuar në mënyrë të drejtë dhe mbi bazën e provave të propozuara nga 

ndërgjyqësit. Nga provat e nxjerra në seancën e shqyrtimit kryesor, - me dëgjimin e dëshmitarëve 

dhe leximin e provave shkresore, ka rezultuar se nuk është kontestuese që paditësi, përmes 

transaksioneve bankare gjatë vitit 2008 ka deponuar në emër të firmës “R.I.” Gjakovë 

(përndryshe pronë e të paditurve), shumën e parave prej 275.000€, të cilën shumë të paditurit 

nuk ia kanë kthyer paditësit, përkundër kërkesës së paditësit dhe ndërmjetësimit të dëshmitarëve 

që pagesa të kryhet në afatet për të cilat palët kontraktuese janë pajtuar shprehimisht. Pra, gjendja 

faktike është vërtetuar në tërësi sa i përket ekzistimit të borxhit dhe rrjedhimisht në raport me 

faktet e rastit, gjykata drejtë ka zbatuar ligjin material duke i detyruar të paditurit që paditësit t’i 

paguaj shumën në lartësinë e përshkruar si në pikën I të dispozitivit të aktgjykimit të ankimuar, 

bashkë me kamatën ligjore, e cila është përcaktuar në dispozitat e nenit 277 të LMD (1978), 

përderisa nuk është provuar se palët ndërgjyqëse kishin kontraktuar normë tjetër të kamatës nga 

ajo që përcaktohet me dispozitat e ligjit material që ishte në fuqi në kohën e krijimit të raportit 

juridik mes palëve ndërgjyqëse. 

Po ashtu pjesa e refuzuar e kërkesëpadisë lidhur me vërtetimin e pronësisë, për gjykatën 

ankimore paraqet vendim të drejtë dhe të ligjshëm, për të cilin vendim gjykata e shkallës së parë 

ka dhënë arsye të mjaftueshme për faktet që kanë qenë me ndikim për refuzimin e kërkesëpadisë. 

Gjykata e çështjes ka vlerësuar se marrëveshja për shitblerje të paluajtshmërisë, e vitit 2008 nuk 

paraqet provë të besueshme, pasi e njëjta nuk është legalizuar. Veç kësaj nga marrëveshjet 

pasuese, ka rezultuar se palët kontraktuese kishin hyrë në raport juridik për huadhënie – 
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huamarrje, por që të paditurit edhe pse i kanë pranuar mjetet në llogari të firmës, nuk e kanë 

përmbushur detyrimin për kthimin e borxhit. 

Gjykata e Apelit krejtësisht të pabazuara i ka vlerësuar pretendimet ankimore të të paditurve se 

aktgjykimi në pjesën e atakuar bazohet në dokument të falsifikuar, në shtrembërim të fakteve 

dhe në mosrespektim të parimit të kontradiktoritetit, pasi siç rezulton nga shkresat e lëndës, 

gjykata e shkallës së parë vendimin për aprovimin e kërkesëpadisë dhe detyrimin e të paditurve 

që të paguajnë borxhin në shumë prej 275.000 €, e ka mbështetur në prova të besueshme: 

transaksionet bankare, nga pohimi i borxhit nga të paditurit si në përgjigjen në padi, në 

marrëveshjen me shkrim të lidhur në prezencën e dëshmitarëve, e nga të cilat prova ka arritur të 

vërtetoj në tërësi themelësinë e kërkesëpadisë dhe si rrjedhojë me zbatimin e drejtë të ligjit 

material nga neni 17 dhe 262 të LMD-së, vendosi si në pikën I të dispozitivit të aktgjykimit. Për 

më shumë, në çështjen konkrete juridike nga shkresat e lëndës rezulton se gjykata e shkallës së 

parë ka zhvilluar procedurë të mirëfilltë kontestimore, duke e respektuar parimin e 

kontradiktoritetit, pasi në çdo fazë të procedurës palët ndërgjyqëse janë njoftuar me provat  e 

prezantuara nga pala kundërshtare dhe lirshëm i kanë parashtruar pretendimet dhe provat për 

vërtetimin e fakteve të pohuara në padi, në përgjigje në padi dhe gjatë seancave gjyqësore. 

Gjykata e Apelit ka vendosur të vërtetoj aktgjykimin edhe në pjesën që i referohet shpenzimeve 

të procedurës, pasi që ka vlerësuar se vendimi mbi shpenzimet e procedurës është në përputhje 

më veprimet e ndërmarra në këtë çështje juridike kontestuese, në përputhje me tarifën për 

përcaktimin e lartësisë së shpenzimeve dhe të njëjtat kanë qenë të nevojshme për ndjekjen e 

çështjes para gjykatës së shkallës së parë. 

Gjykata e Apelit me rastin e vendosjes i vlerësoi edhe të gjitha pretendimet e tjera ankimore 

mirëpo të njëjtat nuk ishin me ndikim për një vendim ndryshe për çka edhe vendosi si në 

dispozitiv të këtij aktgjykimi. 

Nga arsyet e theksuara si më lart dhe në mbështetje të nenit 195.1 pika d), lidhur me nenin 200, 

të LPK-së, u vendos si në dispozitiv të këtij aktgjykimi. 

  

                               GJYKATA E APELIT E KOSOVËS NË PRISHTINË  

                                               Ac.nr.4500/2017, datë 07.10.2021. 

 

 

                                                                                                                       Kryetare e kolegjit, 

                                                                                                                          Hunaida Pasuli 


