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REPUBLIKA E KOSOVËS / REPUBLIKA KOSOVA 

 

Ac.nr.3527/17 

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

gjyqtarët Lumni Sallauka - kryetar i kolegjit, Rafet Haxhaj dhe Burim Shala - anëtarë të kolegjit, 

në çështjen juridike kontestimore të paditësit H.I., nga Prishtina, të cilin e përfaqëson XH.K., 

avokat në Prishtinë, kundër të paditurës “C...” L.T.D, me seli në Pejë, të cilën e përfaqëson 

F.GJ., avokat në Pejë, me vlerë të kontestit 8,000 €, duke vendosur sipas ankesës së paditësit, të 

ushtruar kundër aktgjykimit të Gjykatës Themelore në Pejë, Departamenti i Përgjithshëm 

C.nr.410/15, i datës 09.06.2017, në seancën e kolegjit të mbajtur më 05.02.2020, mori këtë:  

 

A K T GJ Y K I M 

 

REFUZOHET si e pathemeltë ankesa e paditësit H.I. nga Prishtina, ndërsa aktgjykimi i 

Gjykatës Themelore në Pejë, Departamenti i Përgjithshëm C.nr.410/15, i datës 09.06.2017, 

VËRTETOHET.  

 

A r s y e t i m 

 

Gjykata e shkallës së parë, me aktgjykimin e atakuar C.nr.410/15, të datës 09.06.2017, në 

pjesën e parë të dispozitivit e ka refuzuar kërkesëpadinë e paditësit H.I., me të cilën është 

kërkuar që të detyrohet e paditura që t’ia paguajë paditësit qiranë prej 800 € në muaj, nga data e 

lidhjes së kontratës, gjer në përfundim të kontratës dhe detyrimi i mbetur që është 80,801.00 €, si 

dhe të detyrohet e paditura që t’i paguajë shpenzimet e procedurës kontestimore, në shumë prej 

1,611 €. Ndërsa, në pikën e dytë të dispozitivit, gjykata e shkallës së parë e ka detyruar paditësin 

që të paditurës t’ia paguajë shpenzimet e procedurës kontestimore, në shumën prej 748 €, në afat 

prej 15 ditësh, pas marrjes së aktgjykimit, nën kërcënim të përmbarimit të detyrueshëm.  

Kundër këtij aktgjykimi, brenda afatit ligjor, ka paraqitur ankesë paditësi, për shkak të 

shkeljes esenciale të dispozitave të procedurës kontestimore, për shkak të konstatimit të gabuar 

dhe jo të plotë të gjendjes faktike, si dhe për shkak të zbatimit të gabuar të së drejtës materiale. 

Me këtë ankesë, paditësi i ka kërkuat Gjykatës së Apelit që ta ndryshojë aktgjykimin e atakuar, 

ose ta prishë atë.  

E paditura nuk ka parashtruar përgjigje në ankesë.  
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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 dispozitave të neneve 194 dhe 195, paragrafi 1, 

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

 

Ankesa e paditësit është e pathemeltë.  

 

Nga shkresat e lëndës rezulton se paditësi e ka parashtruar padinë në gjykatën e shkallës 

së parë, me datë 15.02.2015, të cilën më vonë edhe e kishtë precizuar, e me të cilën ka kërkuar që 

në bazë të kontratës së qirasë të datës 01.08.2006, të detyrohet e paditura për pagesën e qirasë 

prej 800 € në muaj, si dhe t’i mbulojë shpenzimet procedurale në shumën e përgjithshme prej 

1,611 €. Duke vepruar sipas kësaj kërkesëpadie, gjykata e shkallës së parë filloi procedurën 

kontestimore lidhur me çështjen në fjalë dhe vendosi si në dispozitiv të aktgjykimit të atakuar, 

pas shqyrtimit dhe administrimit të kontratës së lidhur mes palëve dhe provave të tjera, të 

përfshira në shkresa të lëndës.  

 

Në arsyetim të aktgjykimit të atakuar, mes tjerash, gjykata e shkallës së parë ka theksuar 

se në bazë të kontratës mbi qiranë, të lidhur mes palëve ndërgjyqëse, përkatësisht nenit 2 të 

kontratës, si dhe në bazë të nenit 335 të LMD-së, është vendosur si në dispozitiv të aktgjykimit. 

Për më tepër, gjykata e shkallës së parë ka theksuar se kërkesat e papaguara, nga dt. 01.09.2006, 

e përfundimisht, deri në përfundimin e muajit Prill të vitit 2012, janë parashkruar, sipas nenit 356 

të LMD-së. Vendimin mbi shpenzimet procedurale, gjykata e shkallës së parë e arsyetoi me 

dispozitat e neneve 449, 463 dhe 452.2 të LPK-së.  

 

Nisur nga kjo gjendje e çështjes, Gjykata e Apelit 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) i LPK-së 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-së, e po ashtu ky aktgjykim 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 palës paditëse se aktgjykimi i atakuar është i 

përfshirë me shkelje të nenit 182.2, pika n), pasi që Gjykata e Apelit vlerëson se e tërë struktura e 

aktgjykimit, është në përputhshmëri me kërkesat e vëna nga dispozitat e nenit 160 të LPK-së, 

lidhur me formën dhe përmbajtjen që duhet të kenë pjesët e një aktgjykimi. Në këtë aspekt, 

dispozitivi i aktgjykimit është mjaft i qartë dhe konkret në atë që është vendosur nga gjykata e 

shkallës së parë, ndërsa edhe pjesa arsyetuese përmban arsye të mjaftueshme lidhur me 

konkluzionin në të cilin ka arritur gjykata e shkallës së parë, lidhur me kontestin në fjalë. Për më 

tepër, paditësi përmes të autorizuarit të tij në ankesë as nuk ka dhënë arsye të mjaftueshme që do 

ta mbështesnin pretendimin e tij se aktgjykimi i atakuar është i përfshirë në shkelje të tilla, çka e 

bëjnë këtë ankesë të mangët, marrë parasysh kërkesën e nenit 178, pika c), që pala ankuese 

gjithnjë të përfshijë shkaqet e ankimit bashkë me arsyetimin, në ankesën e parashtruar.  
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Përveç kësaj, ashtu siç me të drejtë e ka potencuar edhe gjykata e shkallës së parë, neni 2 

i kontratës së lidhur mes palëve ndërgjyqëse, ka lënë hapësirë që në rast të rrethanave të 

jashtëzakonshme, të përfundojë kontrata dhe kështu, të shuhen detyrimet që ajo prodhon. Në 

rastin konkret, është vërtetuar se është bërë ndërprerja e funksionalizimit të veprimtarisë së 

telekomunikacionit, nga institucionet shtetërore dhe një gjë e tillë, i ka pamundësuar të paditurës 

që të ushtrojë veprimtarinë e saj dhe të përmbushë obligimin kontraktues ne tërësi. Për këtë 

arsye, një rrethanë e tillë, të cilën pala e paditur nuk e ka parashikuar, e as që ka mundur ta 

parashikonte, ta parandalonte apo ta shmangte, kualifikohet në grupin e rrethanave të 

jashtëzakonshme, si rrjedhojë e të cilës, aplikohet ajo që thotë neni 2 i kontratës së lidhur mes 

palëve, si më lartë. Kjo pamundësi e papërmbushjes, siç është theksuar saktë edhe nga gjykata e 

shkallës së parë, e ka përjashtuar përgjegjësinë e palës së paditur dhe në kuptim të nenit 335 të 

LMD-së, që thotë se: “Detyrimi shuhet kur përmbushja e tij bëhet e pamundur për shkak të 

rrethanave për të cilat debitori nuk mban përgjegjësi”, kërkesa e paditësit për obligimin e palës 

së paditur në këtë rast për përmbushjen e obligimit kontraktues, është e pathemeltë, e për më 

tepër, e parashkruar, andaj me të drejtë është refuzuar nga gjykata e shkallës së parë. Në anën 

tjetër, Gjykata e Apelit e pranon në tërësi qëndrimin juridik të gjykatës së shkallës së parë, në 

lidhje me konstatimin se kërkesa e palës paditëse për të kërkuar pagesën e borxhit nga e paditura, 

është parashkruar, konform nenit 356 të LMD-së. Kjo për faktin se gjykata e shkallës ës parë ka 

dhënë arsyetim të mjaftueshëm në aktgjykimin e atakuar, në lidhje me këtë çështje, për të cilat në 

tërësi pajtohet edhe Gjykata e Apelit. 

Marrë këto parasysh, Gjykata e Apelit vlerëson se gjykata e shkallës së parë e ka 

vërtetuar drejtë edhe gjendjen faktike, e në pajtim me gjendjen faktike të vërtetuar, saktë e ka 

aplikuar edhe të drejtën materiale. Kështu, meqë aktgjykimi i atakuar është vërtetuar në të gjitha 

pjesët e tij, si më lartë, automatikisht vërtetohet edhe vendimi mbi shpenzimet procedurale, të 

cilat, në pajtim me nenin 452.1 të LPK-së, duhet t’i bartë pala paditëse, si palë humbëse e 

kontestit.  

Gjykata e Apelit, me rastin e shqyrtimit të ankesës, mori parasysh edhe të gjitha 

pretendimet tjera ankimore, por të njëjtat nuk patën ndikim në vendosjen ndryshe nga ajo që 

është vendosur në dispozitiv të këtij aktgjykimi të shkallës së dytë.  

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.3527/17, datë 05.02.2020 

                      

                                                                                                                            Kryetari i kolegjit, 

                                                            Lumni Sallauka 

 

 


