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REPUBLIKA E KOSOVËS / REPUBLIKA KOSOVA 

 

Ac.nr.2287/2020 

GJYKATA E APELIT E KOSOVËS NË PRISHTINË, kolegji në përbërje nga 

gjyqtari Valon Totaj - kryetar i kolegjit dhe gjyqtarëve Milena Djerić e Rafet Haxhaj – anëtar 

të kolegjit, në çështjen juridike kontestimore të paditëses K.E.K., D...- D... në Gjilan, të cilën e 

përfaqëson i autorizuari i saj F.F nga Prishtina, kundër të paditurit I.H nga fshati ..., Komuna e 

Gjilanit, të cilin e përfaqëson i autorizuari i tij av.E. Q nga Gjilani, për shkak të borxhit, duke 

vendosur sipas ankesës së të paditurit, të paraqitur kundër aktgjykimit të Gjykatës Themelore 

në Gjilan C.nr.878/18, të datës 29.10.2019, në seancën e kolegjit të mbajtur me datën 

04.11.2021, mori këtë: 

 

A K T V E N D I M 

 

APROVOHET si e bazuar ankesa e të paditurit I. H nga fshati ..., Komuna e Gjilanit, 

PRISHET në tërësi aktgjykimi i Gjykatës Themelore në Gjilan C.nr.878/18, i datës 

29.10.2019 dhe lënda i kthehet të njëjtës gjykatë në rigjykim dhe rivendosje.  

 

A r s y e t i m 

 

Gjykata e shkallës së parë, me pikën I të aktgjykimit të ankimuar C.nr.878/18, të datës 

29.10.2019, e ka aprovuar në tërësi si të bazuar kërkesëpadinë e paditëses K.E.K-u, D...– D... 

në Gjilan dhe është detyruar i padituri I.H nga fshati ..., që paditëses në emër të pagimit të 

borxhit për konsumin e energjisë elektrike, nga data 14.12.2006, e deri më 24.05.2013, t’ia 

paguaj shumën prej 2,703.38 euro, me kamatë ligjore për aq sa paguajnë bankat për mjetet e 

afatizuara për 1 vit, të gjitha në afat prej 15 ditësh, nga dita e pranimit të këtij aktgjykimi nën 

kërcënim të përmbarimit. Me pikën II të aktgjykimit është vendosur që secila palë i bartë 

shpenzimet e procedurës.  

Kundër këtij aktgjykimi, në afatin ligjor, i padituri përmes të autorizuarit të tij ka 

paraqitur ankesë dhe atë për shkak të shkeljeve thelbësore të rregullave të procedurës 

kontestimore, për shkak të konstatimit të gabuar dhe jo të plotë të gjendjes faktike dhe zbatimit 

të gabuar të së drejtës  materiale, me propozim që Gjykata e Apelit të Kosovës në Prishtinë, 

aktgjykimin e ankimuar ta ndryshoj dhe me aprovimin e ankesës së tij të refuzohet 
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kërkesëpadia e paditëses si e pathemeltë, apo që për shkak të mos pagesës së taksës gjyqësore, 

kërkesëpadia e paditëses të konsiderohet e tërhequr. 

Paditësja nuk ka paraqitur përgjigje në ankesën e të paditurit. 

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

në ankesë lidhur me aktgjykimin e ankimuar, në mbështetje të dispozitës së nenit 194 dhe 195 

të Ligjit për Procedurën Kontestimore (LPK), ka gjetur se: 

- ankesa e të paditurit, është e bazuar. 

Nga shkresat e lëndës rezulton se paditësja me datën 27.06.2008, në gjykatën e shkallës 

së parë, ka paraqitur padi kundër të paditurit, për shkak të borxhit, me arsye sikurse në padi. 

Gjykata e shkallës së parë pas shqyrtimit kryesor dhe vlerësimit të shkresave të lëndës, 

ka nxjerrë aktgjykimin e ankimuar C.nr.878/18, të datës 29.10.2019, me të cilin e ka aprovuar 

kërkesëpadinë e paditëses si të bazuar, sikurse në dispozitiv të tij. Në arsyetim të aktgjykimit 

është theksuar se gjykata e shkallës se parë ka vërtetuar faktin se i padituri është shfrytëzues 

dhe shpenzues i energjisë elektrike sipas dokumentit autentik - faturës 4/2008/R 2547916, të 

datës 25.05.2008, si dhe nga transaksioni i konsumatorit DGL-9021884 për lokal në emër të I.  

H, për çka pas vlerësimit të provave, në kuptim të nenit 8 LPK, ka vërtetuar se padia e 

paditëses është në tërësi e bazuar. Me rastin e vendosjes, gjykata e shkallës së parë është 

bazuar në nenet 232 dhe 374 të Ligjit mbi Marrëdhëniet e Detyrimeve (LMD), kurse në raport 

me shpenzimet e procedurës ka vendosur në pajtim me nenin 452.4 të LPK. 

Gjykata e Apelit nisur nga kjo gjendje e çështjes vlerëson së përfundimi dhe qëndrimi i 

gjykatës së shkallës së parë, tani për tani, nuk është i drejtë dhe i ligjshëm. Në rastin konkret, 

dispozitivi i aktgjykimit të ankimuar, paraqitet të jetë marrë me të meta të cilat nuk mund të 

ekzaminohen, pasi që i njëjti është i pakuptueshëm dhe kontradiktor me vetveten dhe arsyet e 

aktgjykimit, sepse në raport me të njëjtin nuk janë dhënë arsyet për faktet vendimtare të cilat 

ndikojnë në marrjen e vendimit të drejtë dhe të ligjshëm lidhur me kërkesëpadinë e paditësit, 

për çka dispozitivi i aktgjykimit në fjalë paraqitet të jetë marrë me shkelje thelbësore të 

dispozitave të procedurës kontestimore nga neni 182 par.2 pika n), duke përbërë arsye të 

mjaftueshme që aktvendimi i ankimuar të anulohet dhe çështja të kthehet në procedim të 

sërishëm. Për më tepër, në rastin konkret gjykata e shkallës së parë, nuk ka vepruar, e as që i ka 

marrë për bazë të gjitha vërejtjet dhe sugjerimet e dhëna nga ana e Gjykatës së Apelit të 

Kosovës, si gjykatë e shkallës së dytë, përmes aktvendimit të saj Ac.nr.1607/2016, të datës 

19.09.2018, në të cilin aktvendim në mënyrë të kjartë janë dhënë vërejtjet për shkeljet e bëra 

nga ana e gjykës së shkallës së parë, por edhe sugjerimet për të gjitha veprimet e nevojshme të 

cilat duhen bërë nga ana e gjykatës së shkallës së parë në procedurën e rigjykimit, me çka ka 

ardhur edhe deri te shkelja e nenit 199 të LPK.  

Gjykata e shkallës së dytë rikujton se gjykatat (e faktit) gjykojnë dhe vendosin në bazë 

të Kushtetutës, ligjeve dhe aktveve të tjera të cilat kanë qenë në fuqi në momentin e realizimit 

të marrëdhënies së pretenduar juridiko civile, si dhe bindjes së lirë të gjyqtarit të formësuar mbi 

bazën e gjendjes faktike të provuar në një procedurë, me çka jetësohet edhe silogjizmi gjyqësor 

si një formë e përfundimit logjik deduktiv në një procedurë gjyqësore. Detyrë e gjykatës është 

të zbatoj ligjet në fuqi, si dhe vërejtjet dhe sugjerimet e gjykatave instancionale në pajtim me 
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faktet dhe gjendjen faktike të vërtetuar në procedurë dhe që këto fakte eventuale të provuara 

me prova konkrete, pastaj t’ia përshtatë normës përkatëse ligjore, e jo që vetëm t’i përmendë 

faktet, provat dhe dispozitat ligjore, në ndërkohë që nuk e ban lidhjen e duhur në mes të tyre 

për ta jetësuar silogjizimin gjyqësor. 

Nga arsyet e cekura si më lartë, Gjykata e Apelit gjeti se aktgjykimi i ankimuar i 

gjykatës së shkallës së parë është përfshirë në shkeljet e sipërcituara të cilat gjykata e shkallës 

së parë duhet t’i eliminojë në ri procedurë, në atë mënyrë që me rastin e vendosjes lidhur me 

kërkespadinë e paditësit, të ketë parasysh me përpikëri të gjitha vërejtjet dhe sugjerimet e 

dhëna nga ana e Gjykatës së Apelit të Kosovës, të dhëna përmes aktvendimit të saj 

Ac.nr.1607/2016, të datës 19.09.2018, në mënyrë që pastaj të ketë mundësi të merr vendim të 

drejtë dhe të bazuar në ligj për këtë çështje kontestimore. Për këtë arsye edhe u vendos sikurse 

në dispozitiv të këtij aktvendimi. 

Meqenëse akgjykimi i gjykatës së shkallës së parë është prishur në tërësi, atëherë 

domodoshmërisht është dashur të prishet edhe pjesa e tij e cila ka të bëjë me shpenzimet e 

gjykuara procedurale, për të cilat gjykata e shkallës së parë duhet të vendos sërish në 

procedurën e rigjykimit, sado që të jenë ato. Për këtë arsye edhe u vendos sikurse në dispozitiv 

të këtij aktvendimi. 

Gjykata e Apelit rikujton se në çdo rast veprimet dhe vendimet e gjykatës së shkallës së 

parë duhet të jenë në harmoni me dispozitat ligjore nga neni 160 të LPK dhe standardet e 

gjykimit të drejtë. 

Nga arsyet e cekura, e në mbështetje të dispozitave nga neni 194 dhe 195 paragrafi 1 

pika (c) të LPK, Gjykata e Apelit vendosi sikurse në dispozitiv të këtij aktvendimi. 

 

GJYKATA E APELIT E KOSOVËS NË PRISHTINË 

Ac.nr.2287/2020, me datën 04.11.2021 

 

 

 

Kryetari i kolegjit - Gjyqtari 

          Valon Totaj 


