
        

 
REPUBLIKA E KOSOVËS / REPUBLIKA KOSOVA 

               

  

Ac.nr.2178/2018 

 

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

Leku kryetar i kolegjit, Rrustem Thaqi dhe Faton Ademi anëtar të kolegjit, në çështjen juridike 

kontestimore të paditësit Kompania e Ujësjellësit Rajonal ‘‘Prishtina’’ sh.s. rr.’’Tahir Zajmi’’ 

p.n. në Prishtinë, të përfaqësuar  më autorizim nga Armend Maka, kundër të paditurit I.V. 

nga .... nga Podujeva nr. …, lidhur me borxhin ne vlerë prej 498.61€, duke vendosur sipas 

ankesës të paditurit, të ushtruar kundër aktgjykimit të Gjykatës Themelore në Prishtinë-Dega 

në Podujevë C.nr.105/11, datë 08.02.2018, në seancën e kolegjit të mbajtur me datën 

06.09.2021, mori këtë: 

 

 

A K T G J Y K I M 

 

I. REFUZOHET e pathemeltë ankesa e të paditurit I.V. nga .... nga Podujeva, ndërsa 

aktgjykimi i Gjykatës Themelore në Prishtinë Dega në Podujevë- C.nr.105/1, datë 

08.02.2018, VËRTETOHET. 

II. Mbetet i pa shqyrtuar aktgjykimi i  Gjykatës Themelore në Prishtinë Dega ne Podujevë 

C.nr.105/11, datë 08.02.2018, në pjesën e dispozitivit që ka të bëjë me shpenzimet e 

procedurës. 

 

                                                           A r s y e t i m 

 

Nga shkresat e lëndës rrjedh se me aktgjykimin e ankimuar C.nr.105/11, të datës 08.02.2018, 

gjykata e shkallës së parë ka vendosur si në vijim: “I. APROVOHET- kërkesëpadia e 

paditëses Kompania e Ujësjellësit Rajonal "Prishtina" Sh.a Prishtine Rr."Tahir Zajmi" p.n 

si e BAZUAR DHE DETYROHET i padituri I.V. nga Podujeva qe ne emër te borgjit te krijuar 

për shpenzimin e ujit për periudhën 2006 dell 2009 11 shumen prej 498.61 euro i padituri 

detyrohet t’ia paguaj paditëses ne afat prej 7 ditësh pas pranimit te këtij aktgjykimi, nen 

kërcenim te përmbarimit me dhunë.  

 

Refuzohet kërkesa e palës paditëse për shpenzimet e procedurës ne shumen prej 25 euro si e 

pabazuar.’’ 

 

Kundër këtij aktgjykimi ankesë ka paraqitur i padituri, për shkak të shkeljeve të dispozitave 

të procedurës kontestimore, konstatimit të gabuar dhe jo të plotë të gjendjes faktike dhe 

zbatimit të gabuar të së drejtës materiale, me propozim qe të aprovohet ankesa dhe të hudhet 

poshtë padia apo ta prish aktgjykimin e atakuar dhe çështjen ta kthej në rigjykim.  
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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 palës së paditur është e pathemeltë.  

 

Nga shkresat e lëndës rezulton se paditësja KUR Prishitina sh.a Prishtinë me dt. 29.09.2009 ka 

ushtruar propozim për përmbarim kundër te paditurit I.V. nga Podujeva. Ne propozim ka kërkuar 

qe te detyrohet t’ia paguaj borxhin prej 498.61 euro për shpenzimet e ujit dhe kanalizimit për 

periudhën prej 2006-2009.  Pas  lejimit të përmbarimit nga gjykata, debitori këtu i padituri  ka 

ushtruar kundërshtim kundër aktvendimit për lejim E-759/09 dt. 29.09.2009. Gjykata ka aprovuar 

kundërshtimin dhe ka pezulluar procedurës përmbarimore me aktvendimin e saj E.nr. 759/09 dt. 

21.02.2011 dhe palat i ka udhëzuar ne kontest te rregullt civil, ku pas kësaj kjo çështje është 

regjistruar ne lëmin civile dhe ka marr nr. C.nr. 105/11 dhe propozimi për përmbarim trajtohet si 

padi. 

 

Gjykata e shkallës së parë duke vepruar sipas padisë së paditëses ka caktuar dhe mbajtur seancën 

e shqyrtimit kryesor dhe pas administrimit të provave ka marrë aktgjykimin e atakuar C.nr.105/11 

i datës 08.02.2018, me të cilën e ka aprovuar kërkesëpadinë e paditëses, duke vendosur 

decidivisht si në dispozitiv të aktgjykimit të atakuar 

 

Në arsyetim të aktgjykimit gjykata ka theksuar paditësja dhe i padituri kanë krijuar raporte civil- 

juridike detyrimore në mes vete ku paditësja ka cilësinë e kreditorit kurse i padituri cilësinë e 

debitorit.  Gjykata ka vlerësuar se nga provat e administruara është vërtetuar se i padituri ka ngel 

borxh ndaj palës paditëse, i cili borxh konsiston në shpenzimet ujit dhe kanalizimit e në shumën 

prej 498.61€, ndërsa i padituri nuk e ka paguar atë deri me tani dhe as nuk ka bërë marrëveshje 

për falejen e borxheve sipas ligjit për faljen e borxheve. Lidhur me bazën juridike të 

kërkesëpadisë, gjykata e shkallës së parë vendimin e saj e ka bazuar në dispozitën e nenit 17 

paragrafi 1 lidhur me nenin 262 paragrafi 1 të LMD-së, ndërsa për kamatën ka vendosur në 

kuptim të dispozitës së nenit 277 paragrafi 1 të LMD-së.  

 

Lidhur me shpenzimet e procedurës kontestimore ka vendosur konform dispozitës së nenit 468 

paragrafi 1 pika 1.3 dhe nenin 469  të LPK-së. 

 

Gjykata e Apelit nisur nga kjo gjendje e çështjes vlerëson se aktgjykimi i atakuar nuk është i 

përfshirë në shkelje thelbësore të dispozitave të procedurës kontestimore nga neni 182 paragrafi 

2, pika (b), (g), (j), (k) dhe (m) e LPK-së, për të cilat shkaqe Gjykata e Apelit kujdeset sipas detyrës 

zyrtare në kuptim të dispozitës së nenit 194 të LPK-së, ndërsa për shkelje të tjera nuk ka pasur 

pretendime ankimore.  

 

Pothuajse të gjitha pretendimet ankimore kanë të bëjnë me vërtetimin e gjendjes faktike, të cilat 

pretendime nuk i ka vlerësuar gjykata ankimore sepse sipas dispozitës së nenit 491 të LPK-së, në 

konteste me vlerë të vogël, ankesa nuk mund të parashtrohet për gjendjen faktike. 

 

Sipas vlerësimit të Gjykatës së Apelit, nuk qëndrojnë pretendimet e të autorizuarit të paditurës 

lidhur me zbatimin e gabuar të së drejtës materiale, pasi që me dispozitën e nenit 17 paragrafi 1 të 
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Ligjit mbi Marrëdhëniet Detyrimore (LMD i vitit 1978) me të cilin përcaktohet se: “ Pjesëmarrësit 

e marrëdhënies së detyrimit kanë për detyrë ta zbatojnë detyrimin e vet dhe janë përgjegjës për 

përmbushjen e tij”, ndërsa me dispozitën e nenit 262 paragrafi 1 parashihet se :”Kreditori në 

raportin e obliguar është i autorizuar që prej debitorit të kërkojë përmbushjen e detyrimit, ndërsa 

debitori ka për detyrë ta përmbushë me ndërgjegje krejtësisht sikundër është përmbajtja e tij”. Në 

bazë të këtyre dispozitave, bazuar në faktin se pala e paditur me asnjë provë gjatë procedurës në 

shkallë të parë nuk ka vërtetuar të kundërtën, përkatësisht nuk ka argumentuar se nuk ka obligime 

ndaj palës paditëse në shumën e gjykuar, rezulton se me të drejtë gjykata e shkallës së parë ka 

gjetur se është e themeltë kërkesëpadia e palës paditëse.  

 

Ndërsa sa i përket pikës II të këtij aktgjykimi, Gjykata e Apelit vendimin që ka të bëje më 

shpenzimet e procedurës nuk e ka shqyrtuar, meqenëse nga palët ndërgjyqësore nuk kishte ankesë 

në këtë drejtim. 

 

Nga sa u tha më lart u vendos si në dispozitiv të këtij aktgjykimi e në bazë të nenit 194, 195 

paragrafi 1 pika (d) LPK-së.  

 

 

GJYKATA E APELIT E KOSOVËS NË PRISHTINË 

                Ac.nr.2178/18, me datë 06.09.2021     

                                

   Kryetari i kolegjit 

                                       Zenel Leku  

 


