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REPUBLIKA E KOSOVËS / REPUBLIKA KOSOVA 

 

Ac.nr.2997/18 

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

gjyqtarët Lumni Sallauka - kryetar i kolegjit, Drita Rexhaj dhe Enes Mehmeti - anëtarë të 

kolegjit, në çështjen juridike kontestimore të paditëses “A.” sh.p.k, me seli në fshatin ..., Komuna 

e Fushë Kosovës, me pronar A.K. nga Prishtina, të cilën me autorizim e përfaqëson E.F. nga 

fshati ..., kundër të paditurës gazeta “K.”, me seli në Prishtinë, me objekt të padisë kompensimin 

e dëmit për shkak të shpifjes, vlera e kontestit 100,000,00 euro, duke vepruar sipas ankesës së 

paditëses, të ushtruar kundër aktgjykimit të Gjykatës Themelore në Prishtinë- Deparatmenti i 

Përgjithshëm, Divizioni Civil C.nr.2009/10, të datës 03.04.2018 , në seancën e kolegjit të 

mbajtur më 08.03.2021, mori këtë: 

 

A K T GJ Y K I M 

 

REFUZOHET si e pathemeltë ankesa e paditëses “A.” sh.p.k, me seli në fshatin ..., 

Komuna e Fushë Kosovës, ndërsa aktgjykimi i Gjykatës Themelore në Prishtinë- Deparatmenti i 

Përgjithshëm, Divizioni Civil C.nr.2009/10, i datës 03.04.2018,VËRTETOHET.  

 

A r s y e t i m 

 

 Gjykata e shkallës së parë, me aktgjykimin e ankimuar C.nr.2009/10, të datës 03.04.2018, 

në pikën e parë të dispozitivit, ka refuzuar si të pabazuar kërkesëpadinë e paditëses “A.” sh.p.k, 

me seli në fshatin ..., Komuna e Fushë Kosovës, me pronar A.K. nga Prishtina, me të cilën ka 

kërkuar që të detyrohet e paditura gazeta “K.”, me seli në Prishtinë, që në emër të kompensimit 

të dëmit material, t’ia paguajë shumën prej 100,000.00 euro, me kamatë vjetore në lartësi prej 

8% dhe atë nga data 10.04.2014, që nga arritja e secilës kërkesë veç e veç, e deri në pagesën 

definitive, fitimin e humbur, si dhe shpenzimet e procedurës. Në pikën II të dispozitivit ka 

vendosur që secila palë ti bart shpenzimet e veta procedurale. 
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 Kundër këtij aktgjykimi, brenda afatit ligjor, ka paraqitur ankesë paditësja, për shkak të 

shkeljes esenciale të dispozitave të procedurës kontestimore, konstatimit të gabuar dhe jo të plotë 

të gjendjes faktike, zbatimit të gabuar të së drejtës  materiale. Me këtë ankesë, pala paditëse ka 

kërkuar nga Gjykata e Apelit, që këtë ankesë ta aprovoj dhe aktgjykimin e atakuar ta prishë dhe 

lëndën t’ia kthejë gjykatës së shkallës së parë në rishqyrtim dhe rivendosje, ose të ndryshojë 

aktgjykimin dhe ta aprovojë kërkesëpadinë e paditëses si të pathemeltë.  

 Përgjigje në ankesë nuk ka paraqitur pala e paditur.  

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

lidhur me aktgjykimin e ankimuar, në mbështetje të dispozitave të neneve 194 dhe 195.1, pika 

(d), lidhur me nenin 200 të Ligjit për Procedurën Kontestimore (LPK), ka gjetur se:  

Ankesa e paditëses është e pathemeltë. 

Nga shkresat e lëndës rezulton se paditësja me padinë e parashtruar në gjykatën e shkallës 

së parë ka kërkuar që të detyrohet e paditura që të detyrohet e paditura gazeta “K.”, me seli në 

Prishtinë, që në emër të kompensimit të dëmit material të shkaktuar si pasojë e publikimit të 

shkrimit shpifës me datë 16.09.2010, t’ia paguajë shumën prej 100,000.00 euro, me kamatë 

vjetore në lartësi prej 8% dhe atë nga data 10.04.2014, që nga arritja e secilës kërkesë veç e veç, 

e deri në pagesën definitive, fitimin e humbur, si dhe shpenzimet e procedurës. 

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

administrimit të provave materiale të përshkruara si në pjesën arsyetuese të aktgjykimit të 

atakuar, vendosi si në dispozitiv të aktgjykimit të atakuar.  

 Në arsyetim të aktgjykimit të atakuar mes tjerash, gjykata e shkallës së parë thekson se 

nga provat e administruara të cilat janë propozuar nga pala paditëse, nuk është provuar fakti se 

artikulli i të paditurës, i publikuar në gazetë me datë 16.09.2010, përmban ndonjë element të 

shpifjes apo fyerjes dhe rrjedhimisht nuk është provuar se përmes këtij publikimi paditëses i ka 

shkaktuar dëmin material të pretenduar. Më tutje ka shtuar se me nenin 3 të Ligjit civil nr.02/L-

65, kundër shpifjes dhe fyerjes, janë dhënë përkufizimet për shpifjen dhe fyerjen, ku “shpifja 

nënkupton publikimin e një fakti ose deklarate të pavërtetë, të cilën publikuesi e din ose është 

dashur të dijë se fakti apo deklarata është e pavërtetë, kuptimi i së cilës dëmton reputacionin e 

një personi tjetër”. Meqenëse e paditura në artikullin e publikuar i është referuar burimeve 

zyrtare të Eulexit, kjo nënkupton se në rastin konkret nuk kemi të bëjmë me elemente të shpifjes. 

Më tutje ka arsyetuar, se me asnjë provë të vetme nuk është argumemtuar pretendimi i paditëses 

se si pasojë e artikullit të publikuar, e njëjta ka pësuar dëm material në lartësinë e kërkuar me 

kërkesëpadi, ndërsa edhe nuk ka propozuar marrjen e ndonjë prove për të argumentuar 

pretendimet e saj. Rrjedhimisht gjykata e shkallës së parë ka theksuar se publikimi i një artikulli 

të tillë nga e paditura, nuk bart pasoja të përgjegjësisë civile për kompensimin e dëmit material, 

ngase me asnjë provë nuk është vërtetuar se me publikimin e një artikulli të tillë, paditëses i është 

shkaktuar ndonjë dëm. Meqenëse nuk është vërtetuar baza juridike e kërkesëpadisë, atëherë është 

dashur të refuzohet kërkesëpadia e paditësit në tërësi si e pabazuar. Sa i përket shpenzimeve 

procedurale, gjykata e shkallës së parë ka vendosur që secila palë ti bartë shpenzimet e veta 

procedurale, duke u bazuar në dispozitën e nenit 450 të LPK – së. 
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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 dhe se e drejta materiale është zbatuar në mënyrë të 

drejtë, për të cilat shkaqe Gjykata e Apelit kujdeset sipas detyrës zyrtare në kuptim të dispozitës së 

nenit 194 të LPK, e po ashtu akgjykimi i atakuar nuk është i përfshirë as në shkelje të tjera të 

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

Nisur nga kjo gjendje e çështjes, Gjykata e Apelit ka gjetur se gjykata e shkallës së parë, 

me rastin e vendosjes në kontestin në fjalë, drejtë dhe në mënyrë të plotë ka zbatuar dispozitat e 

procedurës kontestimore, ka vërtetuar në mënyrë të plotë dhe të drejtë gjendjen faktike, e si 

rezultat i kësaj, drejtë ka zbatuar edhe të drejtën materiale, për të cilat arsye, aktgjykimi i atakuar 

është dashur të vërtetohet në tërësi. Gjithashtu, edhe dispozitivi i aktgjykimit është mjaft i qartë, 

e në përputhje të plotë me arsyet e aktgjykimit, duke bërë kështu që dispozitivi dhe arsyetimi të 

jenë në harmoni logjike dhe juridike me njëri tjetrin, ashtu siç përcaktohet me nenin 160 të LPK-

së. Për arsyet e tilla, vlerësohet si i paqëndrueshëm pretendimi i palës ankuese se janë shkelur 

dispozitat procedurale kontestimore, si një ndër shkaqet e paraqitjes së ankesës, e për më tepër, 

një i tillë, nuk është shtjelluar fare në ankesë, duke e bërë kështu këtë të fundit, një ankesë të 

mangët, ngaqë sipas nenit 178, pika (c), një ndër elementet që gjithmonë duhet të përmbajë një 

ankesë, janë shkaqet e ankimit me arsyetim.  

Gjykata e Apelit vlerëson se edhe gjendja faktike në këtë procedurë është vërtetuar drejtë 

dhe në mënyrë të plotë ku mbi bazën e kësaj gjendje edhe është refuzuar kërkesëpadia e 

paditëses. Andaj pretendimet e paditëses për gjendjen faktike të vërtetuar në mënyrë jo të plotë 

dhe të drejtë, sipas vlerësimit të Gjykatës së Apelit, nuk qëndrojnë, për arsye se gjykata e 

shkallës së parë në procedurën e të provuarit përmes mjeteve provuese të cekura si arsyetim të 

aktgjykimit të gjykatës së shkallës së parë, të cilat janë propozuar nga pala paditëse, i ka 

vërtetuar të gjitha faktet me peshë vendimtare për këtë çështje juridike, duke vendosur sikurse në 

dispozitiv të aktgjykimit të ankimuar. Në këtë drejtim, me provat materiale të administruara nga 

gjykata e shkallës së parë (artikulli i publikuar nga e paditura), me të drejtë ka konstatuar kjo e 

fundit se nuk është provuar fakti se artikulli i të paditurës, i publikuar në gazetë me datë 

16.09.2010, përmban ndonjë element të shpifjes apo fyerjes dhe rrjedhimisht nuk është provuar 

se përmes këtij publikimi paditëses i është shkaktuar ndonjë dëm material paditëses. Është 

vlerësim i gjykatës së shkallës së dytë se është i drejtë qëndrimi juridik i gjykatës së shkallës së 

parë në lidhje me interpretimin dhe zbatimin e nenit 3 të Ligjit civil nr.02/L-65, kundër shpifjes 

dhe fyerjes, përkatëisht përkufizimeve për shpifjen. Kjo për faktin se meqenëse ka rezultuar se 

paditura në artikullin e publikuar i është referuar burimeve zyrtare të Eulexit, kjo nënkupton se 

në rastin konkret nuk kemi të bëjmë me elemente të shpifjes. Si rrjedhojë e kësaj është i drejtë 

konstatimi i gjykatës së shkallës së parë se publikimi i një artikulli të tillë nga e paditura, nuk 

bart pasoja të përgjegjësisë civile për kompensimin e dëmit material, ngase me asnjë provë nuk 

është vërtetuar se me publikimin e një artikulli të tillë, paditëses i është shkaktuar ndonjë dëm.... 
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Mbi këtë gjendje faktike të vërtetuar, gjykata ankimore e pranon në tërësi përfundimin e 

gjykatës së shkallës së parë për zbatimin e rregullt dhe të drejtë të dispozitave materialo – 

juridike, nga edhe ka rrjedhur se kërkesëpadia e paditëses në rastin konkret është e pabazuar. 

Sipas vlerësimit të Gjykatës së Apelit, qëndrimi dhe përfundimi juridik i gjykatës së shkallës së 

parë për jothemelësinë e kërkesëpadisë është i drejtë dhe i bazuar, pasi që me dispozitën e nenit 

154 të LMD-së që ka qenë në fuqi në kohën e krijimit të raportit juridik, është përcaktuar se kush 

i shkakton dëm tjetrit ka për detyrë ta kompensoj, në qoftë se nuk e provon faktin se dëmi është 

shaktuar pa fajin e tij. Ndërsa me nenin 185 të LMD-së është paraparë shprehimisht detyrimi i 

personit përgjegjës që ta rivendos gjendjen e ekzistuar para se të shkaktohej dëmi, ose nëse kjo 

nuk është e mundur të kompensoj shumën e barazvlefshme të të hollave. Mbi bazën e kësaj 

gjendje faktike të vërtetuar dhe në kuptim të dispozitave ligjore të lartcekura, rezulton se gjykata 

e shkallës së parë me të drejtë e ka refuzuar si të pabazuar kërkesëpadinë e paditëses, për çka 

edhe ankesa e kësaj të fundit u deshtë të refuzohet në tërësi si e pabazuar, sikurse në dispozitiv të 

këtij aktgjykimi. 

 Sa i përket vendimit lidhur me shpenzimet procedurale, Gjykata e Apelit vlerëson se 

gjykata e shkallës së parë ka vendosur në mënyrë të drejtë dhe të ligjshme dhe të në përputhje me 

nenin 450 të LPK-së. 

 Gjykata e Apelit, me rastin e vendosjes, i shqyrtoi edhe pretendimet tjera ankimore të 

palës paditëse, por të njëjtat nuk patën ndikim relevant në vendosjen ndryshe në këtë çështje 

juridike 

 Nga arsyet e cekura më lartë, Gjykata e Apelit gjeti se gjykata e shkallës së parë, në 

mënyrë të drejtë dhe të ligjshme ka vendosur në këtë çështje juridike. Prandaj, në mbështetje të 

dispozitave nga nenet 194 dhe 195, par. 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.2997/18, datë 08.03.2021 
 

                                                                                                                       Kryetari i kolegjit,       

                                        Lumni Sallauka 

 

 

 

 

 

 


