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              CA.nr.2145/2017 

 

 

GJYKATA E APELIT E KOSOVËS, Kolegji i përbërë nga gjyqtarët: Gani Avdiu 

kryesues dhe anëtarët  Valon Totaj e Arsim Hamzaj  (më tej kolegji)  në kontestin e paditësit 

Posta dhe Telekomunikacioni i Kosovës në Prishtinë, sh.a. Vala në Prishtinë, e përfaqësuar nga 

F.S., juriste, kundër të paditurit N.B., nga Prishtina,  Rr. ...,  për përmbushjen e kontratës, duke 

vendosur sipas ankesës së të paditurit,  kundër aktgjykimit të Gjykatës Komunale në Prishtinë, 

C.nr.812/2015 të datës 22.05.2015, si dhe kundër aktvendimit C.nr.812/2015 të dt.01.03.2017, 

pas mbajtjes së seancës së kolegjit, me datë 27.02.2020, jep:  

 

 

 

 

A K T G J Y K I M   

 

 

 

Refuzohet si e pathemeltë ankesa e  të paditurit N.B., ndërsa aktgjykimi i   Gjykatës 

Themelore në Prishtinë, C.nr.812/2015  i  datës 22.05.2015, vërtetohet. 

 

Anulohet aktvendimi i Gjykatës Themelore në Prishtinë, C.nr.812/2015 i dt.01.03.2017. 

 

 

 

A r s y e t i m  

 

 

 

Gjykata Themelore  në Prishtinë, me aktgjykimin C.nr.812/2015 i datës 22.05.2015, ka 

vendosur si vijon:  

 

“ Miratohet si e bazuar kërkesëpadia e paditëses Posta dhe Telekomunikacioni i Kosovës 

sh.A. Vala 900 në Prishtinë, dhe detyrohet i padituri N.B., nga Prishtina, që paditëses në emër të 

impulseve të harxhuar në linjën telefonike me parapagim të avancuar Roaming – Europa nr. ..., 

për periudhën kohore prej datës 08.10.2002 deri me datën 08.06.2005, t’ia paguaj shumën e 

borxhit prej l.094.66 €, dhe atë me kamatë e cila vlen si për mjetet e deponuara në bankat që 
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operojnë në Kosovë, në afat më tepër se 1 (një) vit, pa destinim të caktuar, nga data 07.07.2005 e 

deri në pagesën definitive. 

 

Detyrohet i padituri që paditëses shumën e gjykuar në pikën I të dispozitivit të këtij 

aktgjykimi si dhe shpenzimet e procedurës në shumë prej 40 €, t’ia paguaj në afat prej 15 ditësh, 

nga dita e marrjes së aktgjykimit në dorëzim, nën kërcënim të përmbarimit forcërisht”. 

 

Kundër këtij aktgjykimi i padituri me datën 25.06.2015, ka paraqitur  ankesë me të cilën 

ka kërkuar që gjykata e shkallës së dytë ta ndryshoi aktgjykimin ankimor, duke refuzuar 

kërkesëpadinë e paditëses në tërësi, duke pohuar se borxhi është vjetërsuar. 

 

Gjithashtu i padituri me datën 23.03.2017, ka paraqitur ankesë edhe kundër aktvendimit 

të gjykatës së shkallës së parë, C.nr.812/2015 të dt.01.03.2017.   

 

Përgjigje në ankesë nuk është paraqitur.  

 

Kompetenca: Gjykata  e Apelit, kolegji duke u kujdesur sipas detyrës zyrtare vlerësoi se 

ka juridiksion për procedim dhe vendimmarrje në këtë çështje juridike, duke u bazuar në nenet: 

17, 18 e 19 të Ligjit për gjykatat, “Gazeta Zyrtare”e Republikës së Kosovës” nr. 79/2010.  

 

Vlerësimi i ankesave: Kolegji në bazë shkresave të lëndës konstatoi se ankesat e të 

paditurit janë paraqitur në afat ligjor, janë të lejueshme dhe të plota, pra i përmbushin kërkesat 

ligjore nga nenet 176 dhe 178 të Ligjit për Procedurën Kontestimore, (“Gazeta Zyrtare e 

Republikës së Kosovës”, nr. 38/08, i datës 20 shtator 2008), i cili ka hyrë në fuqi me 6 tetor 2008 

(më tej LPK). 

 

Kufijtë e ekzaminimit të aktgjykimit të shkallës së parë: Gjykata e Apelit në seancën e 

kolegjit, në bazë të nenit 194,  të LPK, e ekzaminoi aktgjykimin dhe aktvendimin  e shkallës së 

parë  brenda  kufijve të shkaqeve të treguara në ankesë si dhe duke u kujdesur sipas detyrës 

zyrtare për zbatimin e së drejtës materiale dhe për shkeljen e dispozitave të procedurës 

kontestimore, dhe gjeti se:  

 

Ankesa e të paditurit ndaj aktgjykimit është e pathemeltë.  

 

 Kolegji, konstaton se gjykata e shkallës së parë gjatë zbatimit të procedurës 

kontestimore, nuk ka bërë shkelje thelbësore të dispozitave të procedurës kontestimore nga neni 

182 paragrafët b, g, j, k dhe m) të LPK,  për të cilat gjykata e shkallës së dytë kujdeset sipas 

detyrës zyrtare, e as shkelje tjera procedurale që do të ishin me ndikim në vendimmarrje të drejtë 

në ketë çështje juridike.  

 

Nga shkresat në dosje rezulton se gjykata e shkallës së parë ka  bërë shqyrtimin kryesor të 

çështjes ka marr provat e përshkruara në procesverbalet e seancave gjyqësore,  dhe ka konstatuar 

gjendjen faktike, të përmbajtur në arsyetimin e aktgjykimit ankimor si vijon: Nga kontrata e 

lidhur me dt.05.07.2001, tani në mesë ndërgjyqësve, rezulton se paditësja dhe i padituri kishin 

lidhur kontratën për shfrytëzimin e shërbimeve të Vala 900, respektivisht parapagimin e 

avancuar Roaming- Europa, për nr. tel...., nga historia e llogarisë rezulton se i padituri nuk ka 

përmbush borxhin ndaj paditëses gjatë afatit kohor 08.10.2002 deri me 08.06.2015, e në shumën 
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prej 1.094,66 €. Për shkak të mos pagesës së borxhit i padituri është hyrë në raport detyrimor me 

paditësen, me të cilën paditësja e ka cilësinë e kreditorit kurse i padituri e ka cilësinë e debitorit.  

 

Në bazë të kësaj gjendje të çështjes, gjykata e shkallës së parë ka vlerësuar se janë 

përmbush kërkesat ligjore nga nenet 17, 262.1 dhe 277.1 të LMD (të vitit 1978) për të vendosur 

si në dispozitivin e aktgjykimit ankimor. 

 

Pretendimet ankimore:  I padituri në ankesë, ka pohuar se në rastin konkret, obligimi 

është në emër të Sh.p.k. ”N...”, andaj padia është dashur të ngritët kundër Sh.p.k. e jo tani në 

emër të paditësit. Duke llogaritur se ky obligim është krijuar nga vitit 2002 pra qe 13 vite, unë 

nuk kam nënshkruar ndonjë dokumente, thirrje apo vërejte përpos seancës së dt. 22.05.2015. Nuk 

më kujtohet se ky numër ka qenë i imi. 

 

 Nga shërbimi i PTK del se telefoni ka qenë i bllokuar në muajin 01.12.2002 me obligim 

në shumë prej 535,10 €, dhe se ai numër nuk ka funksionuar nga data 01.12.2002, deri me dt. 

03.09.2013. 

  

Kolegji, e vlerëson të drejtë qëndrimin juridik të gjykatës së shkallës së parë të shprehur 

në dispozitivin  e aktgjykimit ankimor, pasi që në rastin konkret  është respektuar ligji 

procedural, drejtë dhe plotësisht është konstatuar gjendja faktike, sipas barrës së të provuarit.  

 

I padituri, (edhe për kundër faktit se e kishte barrën e provës), deri në përfundimin e 

shqyrtimit kryesor të çështjes, e as në procedurë sipas ankesës, nuk dëshmoj me prova se nuk ka 

shfrytëzuar shërbimet e paditëses përmes telefonit me numër përkatës ..., gjatë afatit kohor të 

cekur në kërkesëpadi, pra nga data 08.10.2002 deri me dt.08.06.2005, gjithashtu nuk dëshmoi 

faktin se, ka pushuar detyrimi i tij ndaj paditëses, në ndonjërën nga bazat ligjore për pushimin e 

detyrimit, të parapara më “Kreun e IV” të LMD së ish RSFJ-ës. 

 

 

    Pasi qe në këtë rast drejtë dhe plotësisht është konstatuar gjendja faktike, kolegji vlerëson se 

drejtë është zbatuar e drejta materiale, përkatësisht neni 262 i LMD, sepse  paditësja në cilësi të 

kreditorit është e autorizuar që nga i padituri që në këtë rast ka cilësinë e debitorit, të kërkoj  

përmbushjen e detyrimit, ndërsa i padituri si debitor ka për detyrë të përmbush detyrimin më 

ndërgjegjeje krejtësisht si kundër është përmbajtja e tij, pra të paguajë shumën  e caktuar në të 

holla, në emër të shfrytëzimit të shërbimeve të paditëses, gjatë afatit kohor të cekur në 

kërkesëpadi.  

 

Kërkesa e kreditorit në këtë rast nuk është parashkruar, sepse nga koha e krijimit të 

borxhit e deri më datën 07.07.2005, kur paditësja ka paraqit padi në gjykatë, nuk ka kaluar afati  

5 vjeçar, i paraparë me nenin 371 të LMD.  

 

Ndërsa nga data 07.07.2005 kur paditësja e ka  paraqitur padinë  në gjykatë, afati 

parashkrimit nuk rrjedhë, sipas bazës ligjore të nenit 388 të LMD, pa marrë parasysh afatin sa 

çështja zgjatë për gjykim deri në vendimin përfundimtarë.  

 

Pra, pretendimi ankimor i të paditurit se kërkesa e tij është parashkruar, është i pabazuar 

në ligj dhe si i tillë refuzohet. 
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Pretendimi tjetër ankimor i paditurit se padia është dashtë të paraqitet në emër së NTP 

“N...”, nuk e liron atë nga përgjegjësia për përmbushjen e detyrimit, ndaj paditëses, sepse i 

padituri nuk dëshmoi, se nuk ishte pronar i Kompanisë përkatëse. 

 

Sa i përket aktvendimit ankimor, C nr.812/2015 të dt.01.03.2017, më të cilin është hedhur 

ankesa e të paditurit, kundër aktgjykimit ankimor, kolegji vlerëson se ky aktvendim është i pa 

bazuar në ligj. 

 

 E drejta në ankesë, kundër vendimeve gjyqësore, është e garantuar më kushtetutë dhe e 

rregulluar më ligj, kurse me asnjë dispozitë ligjore nuk është paraparë se në rast të mos 

përmbushjes së detyrimit për pagesën e taksës për ankesë, ankesa duhet të hedhet poshtë si e pa 

lejueshme. 

Më dispozitat ligjore të nenit 186 të LPK është përcaktuar se në cilat raste mundë të 

hedhet ankesa. 

 

Rastet e tilla janë kur ankesa është paraqitur pas afatit ligjor për paraqitjen e saj, kur 

ankesa është paraqitur nga personi i pa autorizuar, apo personi që ka hequr dorë nga e drejta e 

ankimit, apo që e ka tërhequr ankesën  e paraqitur, apo në qoftë se personi që e ka paraqitur 

ankesën, nuk ka interes juridik për paraqitjen e ankesës. 

 

Pra siç po shihet në rastin konkret nuk janë përmbush asnjëra nga shkaqet e parapara më 

nenin 186 të LPK. 

   

 Gjykata e shkallës së dytë-Kolegji, pasi  konstatoj se nuk ekzistojnë shkaqet nga të cilat 

është goditur aktgjykimi, e as shkaqet për të cilat (gjykata e shkallës së dytë) kujdeset sipas 

detyrës zyrtare, vlerëson se janë krijuar kushtet ligjore nga neni 200 i LPK, për të vendosur si në 

dispozitiv të këtij aktgjykimi.  

   

 

 

                               GJYKATA E APELIT E KOSOVËS-PRISHTINË 

                             CA. nr.2145/2017, dt.27.02.2020     

 

                  

 

                       Kryesuesi  i Kolegjit – gjyqtari     

                                     Gani Avdiu,                                                                                                

                                                                                                                                       

  


