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REPUBLIKA E KOSOVËS / REPUBLIKA KOSOVA 

 

 

  Ac.nr.2914/18 

 

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

Rrustem Thaqi - kryetar i kolegjit, Faton Ademi dhe Mehmet Ndrecaj, anëtar të kolegjit, 

në çështjen juridike kontestimore të paditësit: R.M., nga Ferizaji, rr. “..., kundër të 

paditurit: SH.Q., nga fshati ..., Komuna Ferizaj, të cilin e përfaqëson R.SH., avokat në 

Ferizaj, sipas autorizimit, për kompensimin e dëmit, duke vendosur lidhur me ankesën e 

autorizuarit të të paditurit, e paraqitur kundër aktgjykimit të Gjykatës Themelore në Ferizaj 

- Departamenti i Përgjithshëm, C.nr.761/16, i datës 05.04.2018, në seancën jo publike, të 

mbajtur me datë 02.06.2020, mori këtë: 

 

 

A K T GJ Y K I M 

 

 

I. REFUZOHET e pabazuar ankesa e të autorizuarit të të paditurit: SH.Q., nga fshati ..., 

Komuna Ferizaj, ndërsa aktgjykimi i Gjykatës Themelore në Ferizaj - Departamenti i 

Përgjithshëm, C.nr.761/16, i datës 05.04.2018, në pikën I dhe II të dispozitivit, 

VERTETOHET. 

 

II. Mbetet e pashqyrtuar pika III, e dispozitivit të aktgjykimit të atakuar, në pjesën e 

kërkesëpadisë sa i përket shpenzimeve të procedurës. 

 

A r s y e t i m 

 

Gjykata e shkallës së parë, me aktgjykimin e atakuar C.nr.761/16, i datës 05.04.2018, në 

pikën I, të dispozitivit ka vendosur që: Pjesërisht aprovohet si e bazuar kërkesëpadia e 

paditësit R.M. nga Ferizaj dhe Detyrohet i padituri SH.Q. që paditësit R.M. të ia paguaj 

shumën e të hollave prej 3,000 €. Në pikën II, të dispozitivit ka vendosur që: Refuzohet si 

e pabazuar pjesa e kërkesëpadisë së paditësit R.M. me të cilën ka kërkuar që të detyrohet i 

padituri SH.Q. që paditësit R.M. të ia paguaj shumën e të hollave prej 2,000 €.  Në pikën 

III, të dispozitivit ka vendosur që: Secila palë i bartë shpenzimet e veta të procedurës 

kontestimore.  

Kundër këtij aktgjykimi i autorizuari i të paditurit, në afat ligjor ka paraqitur ankesë, duke 

e atakuar aktgjykimin e goditur për shkak të shkeljeve esenciale të dispozitave të 

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

aplikimit të gabuar  
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të së drejtës materiale, me propozim që Gjykata e Apelit ta aprovojë ankesën e të paditurit, 

të anuloj aktgjykimin e goditur dhe çështja të kthehet në rigjykim ose Gjykata e Apelit vet 

të vendos mbi çështjen. Ka kërkuar edhe shpenzimet e procedurës kontestimore në shkallë 

të parë në shumë prej 239 € si dhe për përpilimin e ankesës shumën prej 156 €.   

Përgjigje në ankesë nuk ka pasur. 

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

lidhur me aktgjykimin e atakuar, në mbështetje të nenit 194, 195 dhe 200 të Ligjit për 

Procedurën Kontestimore (LPK), ka gjetur se: 

 

Ankesa e të autorizuarit të të paditurit është e pabazuar. 

Nga shkresat e lëndës rezulton se paditësi, me datën 26.10.2016, në gjykatën e shkallës së 

parë, ka paraqitur padi, kundër të paditurit, të precizuar si në seancën e shqyrtimit kryesor të 

datës 22.03.2018, me të cilën ka kërkuar që: Të detyrohet i padituri që të më paguajë 

shumën e të hollave prej 5,000 €, kurse kamatën nuk e kërkoj.  

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

vlerësimit te të gjitha shkresave të lëndës ka nxjerrë aktgjykimin e atakuar C.nr.761/16 i 

datës 05.04.2018, me të cilin ka miratuar pjesërisht si të bazuar kërkesëpadinë e paditësit, 

duke vendosur më decidivishtë si në dispozitiv të aktgjykimit të atakuar.  

Në arsyetim të aktgjykimit të atakuar, gjykata e shkallës së parë, ka theksuar se: gjatë 

shqyrtimit gjyqësor janë administruar si provë; shkresa e hartuar me dorë që përmban emrin 

e të paditurit dhe paditësit, shkresa bankare e datës 08.09.2016, e lëshuar nga Banka 

Ekonomike e Kosovës, shkresa e cila përmban emrin e S.D. dhe shkresa që përmban emrin 

e A.H., si dhe është dëgjuar paditësi në cilësi të palës.  Ka shtuar se pasi i ka vlerësuar 

provat e administruara dhe deklaratën e paditësit dhe të autorizuarit të të paditurit ka 

vendosur si në pikën I, të dispozitivit të aktgjykimit të atakuar edhe atë nga këto arsye: palët 

ndërgjygjëse nuk kanë pasur të drejtën të lidhin marrëveshje, e sa të marrin të holla për 

çështjen e rregullimit të vizave për në shtetin e Irlandës, sepse është fakt i ditur botërisht se 

në bazë të dispozitave përkatëse ligjore, urdhëruese të shtetit të Irlandës rregullimi i vizave 

për në shtetin e Irlandës nuk është në kompetencë e të paditurit dhe paditësit, por rregullimi 

në fjalë është në kompetencë të autoriteteve shtetërore të shtetit të Irlandës, gjegjësisht 

organet shtetërore kompetente të tij, e jo individët privat. Prandaj gjykata ka konsideruar se 

veprimet e ndërmarra çoftë nga paditësit apo i padituri në rastin konkret në lidhje me 

rregullimin e vizës për në shtetin e Irlandës janë në kundërshtim me nenin 37 dhe 39 të 

LMD-së. Andaj me që veprimet e ndërmarra çoftë nga paditësi apo i padituri në rastin 

konkret në lidhje me rregullimin e vizës për shtetin e Irlandës janë në kundërshtim me 

dispozitat e përmendura ligjore, në rastin konkret gjënë aplikim neni 90 i LMD-së. Me 

nenin 13 të LMD-së së Kosovës është paraparë se kuptimi i dispozitave të këtij ligji në 

lidhje me kontratat përshtatshmërisht aplikohet edhe ndaj punëve të tjera juridike. Prandaj 

gjykata duke u bazuar në dispozitën ligjore të nenit 90 të LMD-së, në lidhje me dispozitat e 

sipër përmendura ligjore konsideron se i padituri ka detyrim të ia kthej, paguaj paditësit 

shumën prej 3,000 €, të cekur në pikën I, të dispozitivit të aktgjykimit të atakuar. Ka shtuar 

se e ka refuzuar pjesën e kërkesëpadisë së paditësit me të cilën ka kërkuar që të detyrohet i 

padituri të ia kthej edhe shumën prej 2,000 €, sepse paditësi me asnjë provë nuk ka arritur ta 

vërtetojë faktin se të paditurit ia ka dhënë edhe këtë shumë të të hollave. Gjykata e shkallës 

së parë ka analizuar edhe shkresat e cila përmban emrin e S.D. dhe shkresa që përmban 

emrin e A.H., mirëpo kjo gjykatë ka konsideruar se këto shkresa nuk mund të kenë ndikim 
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në vendosjen e kësaj çështje, sepse të hollat prej 3,000 € paditësit ia ka marr i padituri e jo 

personat që shkruajnë në ato shkresa.      

Për mënyrën e vendosjes si në dispozitiv të aktgjykimit të atakuar, gjykata e shkallës së 

parë, ju ka referuar nenit 13, 35, 37, 39, dhe 90 të LMD-së. Vendimin mbi shpenzimet e 

procedurës e ka mbështetur në nenin 454 paragraf 1 të LPK- së. 

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

juridik i gjykatës së shkallës së parë është i drejtë dhe i ligjshëm, pasi që 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, dhe e drejta materiale është 

zbatuar në mënyrë të drejtë, për të cilat shkaqe Gjykata e Apelit  kujdeset sipas detyrës 

zyrtare në kuptim të nenit 194 të LPK-së, e po ashtu nuk është i përfshirë as në shkelje tjera 

të dispozitave të procedurës kontestimore të cilat i ka pretenduar pala ankuese me ankesë.  

Nuk qëndrojnë pretendimet ankimore të paditurit se aktgjykimi i atakuar është përfshirë në 

shkelje thelbësore të dispozitave të procedurës kontestimore nga neni 182 paragraf 2 pika n) 

e LPK-së. Sipas vlerësimit të Gjykatës së Apelit, dispozitivi i aktgjykimit të atakuar është 

mjaft i qartë, e në përputhje të plotë me arsyet e aktgjykimit, duke qenë kështu në harmoni 

logjike dhe juridike dispozitivi me arsyetimin. Gjykata ka arsyetuar të gjitha faktet me 

peshë vendimtare për themelësinë e pjesshme të kërkesëpadisë e në lidhshmëri me këtë ka 

arsyetuar mënyrën se si janë vërtetuar faktet përveç atyre jo kontestuese e gjithashtu edhe 

mënyrën se si i ka vlerësuar provat për secilin fakt të provuar.   

Nuk qëndrojnë pretendimet ankimore për gjendjen faktike të konstatuara në mënyrë të 

gabuar dhe jo të plotë nga ana e gjykatës së shkallës së parë, sepse në bazë të provave të 

administruara gjykata e shkallës së parë, në mënyrë të pa kontestuar e ka vërtetuar faktin 

se i padituri SH.Q. ka marrë shumën e të hollave prej 6,000 € nga paditësi R.M. dhe kjo 

është vërtetuar në bazë të letrës me dorëshkrim e shkruar nga vet i padituri dhe se i padituri 

i ka kthyer gjysmën e vlerës në shumë prej 3,000 €, ndërsa shuma e mbetur është në lartësi 

prej 3,000 €, të cilën nuk e ka kthyer, gjegjësisht të gjitha këto janë pranuar edhe nga vet i 

autorizuari i të paditurit kur ka deklaruar në seancën e shqyrtimit kryesore të datës 

22.03.2018, se i padituri ka marrë shumën e lartë cekur dhe e ka kthyer gjysmën e shumës 

së lartcekur ndërsa shumën e mbetur nuk e ka kthyer dhe kështu i ka përvetësuar ato pa 

bazë juridike, dhe në këtë kuptim gjykata e shkallës të parë drejt ka vërtetuar gjendjen 

faktike për faktin se me nenin 321 paragraf 1 dhe 2 të LPK-së, përcaktohet se: “ nuk ka 

nevojë të provojë faktet e ditura botërisht e as faktet që i ka vërtetuar gjykata në gjykimet e 

më hershme, gjykata nuk ka nevojë të provoj as faktet të cilat pala i ka pohuar para 

gjykatës gjatë procesit gjyqësor “.  

Nuk qëndrojnë pretendimet ankimore se gjykata e shkallës së parë gabimisht ka aplikuar të 

drejtën materiale për arsyeje se:  

Për te ekzistuar pasurimi pabazë duhet të plotësohen të gjitha kushtet që kërkohen në bazë 

të nenit 194 paragraf 1, 2 dhe 3, 195, 196 dhe 197 të Ligjit mbi Marrëdhëniet e Detyrimit i 

datës 10 Maj 2012, i cili ka hyrë në fuqi me datë 20 Dhjetor 2012. Nga interpretimi i këtyre 

dispozitave ligjore del përfundimi se për të ekzistuara pasurimi pabazë duhet të plotësohen 

katër kushte: a) që të ekzistoj pasurimi i cili mund të shprehet në rritjet të aktivit dhe 

zvogëlim të pasivit, b) që pasurimi të jetë shkaktuar në kurriz - dëm të personit tjetër që 

mund të jetë i shprehur me kalimin e një pjese të pasurisë nga një person në personin tjetër, 

më pagesën e shumës e të hollave, në dorëzimin e ndonjë sendi apo më kryerjen e ndonjë 

veprimi, c) që të ekzistoi lidhja shkakore në mes të pasurimit dhe varfërimit dhe d) pasurimi 
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duhet të jetë bërë pa bazë juridike apo në fillim gjegjësisht në krijimin e raportit të 

detyrimeve baza juridike ka ekzistuar mirëpo me kalimin e kohës ajo bazë ka dështuar. 

Duke marr për bazë këto rrethana - këto  kushte të domosdoshme, që të ekzistoj pasurimi pa 

bazë, rrjedh së elementet të cilat karakterizojnë pasurimin pa bazë janë: zmadhimi apo rritja 

e pasurisë në njërën anë, zvogëlimi i pasurisë në anën tjetër, lidhja shkakore në mes të 

zmadhimit dhe zvogëlimit të pasurisë dhe mos ekzistimi i bazës juridike. Në këtë rast janë 

plotësuar të gjitha këto kushte, për çka Gjykata e Apelit vendosi si në pikën I, të dispozitivit 

të këtij aktgjykimi. 

Janë vlerësuar edhe pretendimet tjera ankimore, por Gjykata e Apelit, nuk ka gjetur se   

aktgjykimi i atakuar është i përfshirë në ndonjë shkelje, prandaj të gjitha pretendimet janë  

vlerësuar si të pabazuara. 

Pjesa e kërkesëpadisë që ka të bëjë me shpenzimet e procedurës, nuk është shqyrtuar, 

sepse ankesa nuk ka qenë e drejtuar përkitazi me pjesën e kërkesës për shpenzimet e 

procedurës. 

Nga arsyet e paraqitura me lartë, e në pajtim me nenin 194, 195 paragrafi 1 pika d), e 

lidhur me nenin 200 të LPK-së, u vendos si në dispozitiv të këtij aktgjykimi. 

 

GJYKATA E APELIT E KOSOVËS NË PRISHTINË 

Ac.nr. 2914/18, me datë 02.06.2020 

 

 

Kryetari i kolegjit    

Rrustem Thaqi, d.v 

 


