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            Ac.nr.3560/16 

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

Faton Ademi - kryetar i kolegjit, Rrustem Thaqi dhe Fejzullah Rexhepi anëtar të kolegjit, me 

zyrtarin ligjor Faton Xhaqkaj, në çështjen juridike kontestimore të paditëses: N.F. nga Prishtina, 

të cilën e përfaqëson F.L. av. nga Prishtina, kundër të paditurit E.P. nga Prishtina, për 

përmbushje të kontratës, duke vendosur sipas ankesës së të paditurit të paraqitur kundër 

Aktgjykimit të Gjykatës Themelore në Prishtinë, Departamenti i Përgjithshëm, Divizioni Civil, 

C.nr.1223/2015 të datës 25.05.2016, në seancën e kolegjit të mbajtur me datë 11.07.2019, mori 

këtë: 

 

A K T G J Y K I M 

REFUZOHET e pa themeltë ankesa e të paditurit E.P. nga Prishtina, ndërsa Aktgjykimi i 

Gjykatës Themelore në Prishtinë, Departamenti i Përgjithshëm - Divizioni Civil, C.nr.1223/2015 

i datës 25.05.2016, VËRTETOHET.  

A r s y e t i m 

Gjykata e shkallës së parë me Aktgjykimin e atakuar C.nr.1223/2015 të datës 25.05.2016, në 

pikën e I-rë të dispozitivit ka vendosur që të aprovohet kërkesëpadia e paditëses N.F. nga 

Prishtina dhe Detyrohet i padituri E.P. nga Prishtina që paditëses të ia paguaj shumën prej 

6930.00 për periudhën nga data 01 janar 2008 deri me datën 31 mars 2016 (për 99 muaj nga 

70.00 euro), me kamat të cilën bankat e paguajnë në mjetet e deponuara për një vit, pa destinim 

të caktuar, si dhe detyrohet i padituri që paditëses duke filluar nga data 01 prill 2016 e deri në 

ditën e vdekjes që në emër të ushqimit, veshmbathjes, kujdesit mjekësor dhe medikamenteve të i 

paguaj shumën prej 200.00 euro në muaj, duke filluar nga data 1 deri me datën 5 të muajit aktual, 

për muajin paraprak, nën kërcënim të përmbarimit me dhunë. Në pikën e II-të të dispozitivit ka 

vendosur që secila palë i bartë shpenzimet e veta të procedurës. 

Kundër këtij Aktgjykimi brenda afatit ligjor ka paraqitur ankesë i padituri duke e atakuar 

Aktgjykimin e goditur për shkak të shkeljes esenciale të dispozitave procedurale, vërtetimit të 

gabuar dhe jo të plotë të gjendjes faktike dhe aplikimit të gabuar të së drejtës materiale, me 

propozim që të aprovohet ankesa e të paditurit E.P. nga Prishtina si e bazuar dhe ligjore, të 

ndryshohet Aktgjykimi i atakuar C.nr.1223/2015 i dt. 25.05.2016 dhe kërkesëpadia e paditëses 

N.F.- P. nga Prishtina, të refuzohet si e pabazuar dhe joligjore, ose të prishet aktgjykimi i atakuar 

dhe lënda t’i kthehet Gjykatës së shkallës së parë në rishqyrtim dhe rivendosje. 

Përgjigje në ankesë ka paraqitur paditësja përmes të autorizuarës së saj duke i propozuar 

Gjykatës së Apelit që ta refuzojë ankesën e të paditurit si të pa themeltë dhe ta vërtetojë 

aktgjykimin e goditur.  
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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, 195 dhe 200 të Ligjit për 

Procedurën Kontestimore (LPK), ka gjetur se: 

Ankesa e të paditurit është e pa themeltë 

Nga shkresat e lëndës rrjedhë se paditësja N.F. - Petrovci me datë 03.08.2009, ka paraqitur padi 

ndaj të paditurit E.P. nga Prishtina për përmbushjen e kontratës mbi mbajtjen dhe përkujdesjen e 

përjetshme ose përmbushjen e detyrimeve nga Aktvendimi mbi trashëgiminë. 

Lidhur me padinë dhe kërkesëpadinë e paditëses ka vendosur Gjykata Komunale në Prishtinë me 

datë 20.11.2012 me Aktgjykimin Cnr.1820/09 duke e refuzuar të pa bazuar. 

Paditësja me ankesë e ka goditur këtë Aktgjykim duke kërkuar nga Gjykata e ankimit një 

vlerësim të drejtë e ligjor të çështjes. 

Gjykata e Apelit me datë 12.05.2015 duke vendosur lidhur me ankesën e paraqitur ka vendosur 

me Aktvendimin Ac.nr.3289/2013 të datës 12.06.2015, duke e prishur aktgjykimin e Gjykatës 

Komunale në Prishtinë dhe duke vendosur që çështja të kthehet në shkallë të parë në Gjykatën 

Themelore në Prishtinë në rishqyrtim dhe rivendosje. 

Gjykata e shkallës së parë, me datë 25.05.2016 ka mbajtur seancë gjyqësore, në të cilën janë 

administruar prova dhe është bërë leximi i tyre, e pas përfundimit të saj ka nxjerrë Aktgjykimin e 

atakuar C.nr.1223/2015, të datës 25.05.2016, me të cilin e ka aprovuar kërkesëpadinë e paditëses 

duke vendosur më decidivisht si në dispozitiv të Aktgjykimit të atakuar.  

Gjykata e shkallës së parë në arsyetim të Aktgjykimit të atakuar, ndër të tjera ka theksuar se: nga 

provat e administruara gjykata vërtetoi se palët ndërgjyqëse, para shqyrtimit të pasurisë 

trashëgimore, kishin shprehur vullnetin e tyre, të cilin vullnet e kanë deponuar në formë të 

shkruar të emërtuar marrëveshje trashëgimtarëve e të cilin ia kanë prezantuar gjykatës në 

procedurë trashëgimore dhe mbi bazën e kësaj marrëveshje gjykata ka nxjerrë aktvendim mbi 

trashëgiminë, në të cilin aktvendim është shqyrtuar pasuria trashëgimore pas vdekjes së B. P., 

këtu bashkëshortit të paditëses dhe babait të paditurit, e ku edhe nga aktvendimi mbi 

trashëgiminë përkatësisht pjesa arsyetuese e aktvendimit rezulton se tani ndërgjyqësit janë 

dakorduar që pjesa e trashëgimisë që do ti taktonte paditëses të i kompensohet me kusht që 

paditësja pjesën e saj të ia le në disponim trashëgimtarëve tjerë apo më saktë të paditurit E.P.. 

Nga Kontrata mbi mbajtjen e përjetshme, e arritur pas aktvendimit trashëgimor rezulton se tani 

ndërgjyqësit vullnetin e tyre të shprehur në marrëveshje e quajnë “marëveshja e 

trashëgimtarëve”. Si dhe vullnetin e tyre për ndarje ne pasurisë trashëgimore të shprehur pranë 

gjykatës në procedurë trashëgimore, e kanë materializuar me kontratë e emërtuar kontratë mbi 

mbajtjen dhe kujdesin e përjetshëm të arritur me datë 14.07.2004 në të cilën kontratë tani 
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ndërgjyqësit në cilësinë e kontraktuesve janë pajtuar që i padituri  ta marrë në mbajtjen 

përkujdesje tani paditësen deri në vdekje, ndërsa paditësja si shpërblim ka dhënë pjesën e vet prej 

¼ e paluajtshmërisë në të cilën ka gëzuar të drejtën e trashëgimisë pas vdekjes së bashkëshortit të 

saj. Andaj duke qenë se me këtë kontratë tani paditësja ka përmbushur në tersi prestimin e saj 

obligator dhe qysh në fillim ia ka bartur të drejtën e pronësisë të paditurit në pjesën që asaj do ti 

takonte derisa i padituri nga data 01.01.2008 vazhdon të mos e përmbush detyrimin e tij 

obligator-kontraktues e me të cilin është obliguar që ti siguroi kushte banimi, përkujdesje 

shëndetësore dhe të gjitha të nevojshmet për një jetë normale dhe të qetë deri në vdekje, e pas 

vdekjes ta varrosë me dinjitet tani paditësen, mbi bazën e kësaj gjykata aprovoi kërkesëpadinë e 

paditëses dhe detyroi që në emër të detyrimit kontraktor nga kontrata mbi mbajtjen e përjetshme 

paditëses të ia paguaj shumën prej 6930.00 euro për periudhën nga data 01 janar 2008 deri më 31 

mars 2016, (për 99 muaj nga 70.00 euro), me kamatë të cilën bankat e paguajnë në mjetet e 

deponuara për një vit, pa destinim të caktuar, si dhe detyrohet i padituri që paditëses duke filluar 

nga data 1 deri me datën 5 të muajit aktual për muajin paraprak nën kërcënim të përmbarimit me 

dhunë.  

Më tej, gjykata shton se nga provat e administruara, përkatësisht nga kontrata mbi mbajtjen e 

përjetshme gjykata vërteton se tani ndërgjyqësit, më parë kontraktuesit, me kontratë nuk janë 

përcaktuar për shumën fikse të detyrimit mirëpo janë pajtuar që detyrimi i mbajtjes ka për qëllim 

një jetë normale dhe të qetë për tani paditësen andaj, shuma në lartësi prej 70.00 euro rezulton të 

jetë e ulët dhe mbi bazën e kësaj gjykata aprovoi kërkesëpadinë e paditëses si në dispozitiv të 

këtij aktgjykimi, pasi që nuk janë plotësuar asnjë nga rrethanat e përcaktuara për zgjidhjen e 

kontratës, në kuptim të neneve 108,109, 110 të Ligjit mbi trashëgiminë (30 dhjetor 1974) e i cili 

ka qenë në fuqi në kohën e krijimit të raportit detyrimor, përkatësisht lidhjes së kontratës mbi 

mbajtjen e përjetshme. Po ashtu gjykata aprovoi kërkesëpadinë edhe në kuptim të nenit 68 të 

Ligjit për Trashëgiminë e Kosovës dhe në kuptim të Ligjit mbi marrëdhënien e detyrimeve. 

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

194 të LPK-së, aktgjykimi i atakuar 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 të paditurit se Aktgjykimi është përfshirë në shkelje 

thelbësore të dispozitave të procedurës kontestimore - 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 kërkesëpadisë e në 
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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.  

 

Në raport me pretendimet e të paditurit të cekura në pikën I të ankesës të parashtruar në gjykatë, 

lidhur me konfuzitetin se cila është kërkesëpadia e paditëses, gjykata rikujton se nga shkresat e 

lëndës, në seancat e mbajtura, parashtresa e datës 19.04.2016 si dhe në fjalën përfundimtare si në 

procesverbalin e seancës së datës 25.05.2016 ka parashtruar se mbetet në tërësi pranë padisë dhe 

kërkesëpadisë së precizuar duke iu drejtuar gjykatës me dy kërkesa alternative, me të cilën ka 

kërkuar që të aprovohet kërkesëpadia e paditëses dhe të detyrohet i padituri E.P. që paditëses të 

ia paguaj shumën prej 6930.00 euro për periudhën nga data 01 janar 2008 deri me datën 31 mars 

2016 (për 99 muaj nga 70 euro), me kamatë të cilën bankat e paguajnë në mjetet e deponuara për 

një vit, pa destinim të caktuar, si dhe detyrohet i padituri që paditëses duke filluar nga data 01 

prill 2016 e deri në ditën e vdekjes që në emër të ushqimit, veshmbathjes, kujdesit mjekësor dhe 

medikamenteve të i paguaj shumën prej 200.00 euro në muaj, duke filluar nga data 1 deri me 

datën 5 të muajit aktual, për muajin paraprak, nën kërcënim të përmbarimit me dhunë, apo si 

kërkesë tjetër alternative të vërtetohet se paditësja është pronare mbi bazën e trashëgimisë është 

pronare e ¼ së masës trashëgimore e cila përbëhet nga shtëpia që gjendet në rrugën “Nazim 

Gafurri” dhe ngastra kadastrale nr.5124 ku  e drejta në trashëgimi paditëses do ti takonte duke 

qenë trashëgimtare pas vdekjes së bashkëshortit të saj, andaj gjykata e shkallës së parë me të 

drejtë ka vlerësuar se kërkesa e parë e paditëses është më lehtë e realizueshme duke pasur 

parasysh moshën dhe nevojat e saja, e po ashtu edhe faktin se paditësja gjatë procedurës nuk e ka 

bërë zgjerimin e padisë në kuptim subjektiv edhe ndaj trashëgimtarëve të tjerë të cilët janë 

pasardhës të Bajram Petrovcit, ish bashkëshortit të saj. 

 

Në raport me pretendimet e të paditurit se kemi vërtetim të gabuar dhe jo të plotë të gjendjes 

faktike, me arsyetimin se i padituri kontratën për mbajtjen e përjetshme e ka lidhur vetëm si 

obligim moral e jo ligjor, këto pretendime janë të ba bazuara për faktin se nga kontrata për 

mbajtën e përjetshme krijohen të drejta dhe detyrime për palët dhe si e tillë duhet përmbushur, 

andaj në rastin konkret detyrimi për mbajtje dhe përkujdesje të paditurit ndaj të paditurës 

vazhdon deri me vdekjen e saj, si kundër shpërblim për fitimin e pjesës ¼ te paluajtshmërisë në 

vendin dhe ngastrën e specifikuar si në kontratën e lidhur të datës 14.07.2004. 

 

Kontrata mbi mbajtjen dhe përkujdesjen e përjetshme e lidhur me vullnetin e lirë të palëve, tani 

ndërgjyqësve, ka krijuar raporte të tilla detyrimi për të paditurin në atë mënyrë që nuk 

përfundojnë me përmbushjen e një pjese të saj, atë të ndërtimit të banesës së veçantë, siç e 

thekson i padituri në ankesë, me sipërfaqe 40m2 e të mobiluar, pasi që kontrata për mbajtje të 

përjetshme parasheh edhe detyrime tjera, e që këto detyrime përfundojnë vetëm me vdekjen e 

paditëses dhe obligimi për mbajtje përfundon vetëm me përmbushjen e tërësishme të kontratës, 

ndërsa i padituri përveç përfitimit sipas kontratës, atë të pjesës trashëgimore, nuk ka të drejtë të 
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kërkojë asnjë shërbim tjetër, siç është pretenduar në pjesën e fundit të paragrafit të dytë, faqe 3 të 

ankesës.   

 

Në rastin konkret meqë kemi të bëjmë me përmbushje të kontratës për mbajtje të përjetshme, i 

referohemi parimit bazë që është “ Pacta sund servanda- Marrveshgja është ligj për palët”, në 

rastin konkret obligimet që dalin nga kontrata duhet t’i përmbushin te dy palët. Madje shikuar 

nga aspekti faktik dhe juridik i fillimit dhe përmbushjes së kontratës del se paditësja pjesën e saj 

detyruese për dhurimin e të drejtës së sa në palujtshmëri palës së paditur është dashur që t’ia 

përmbush pas vdekjes së saj pasi vetëm atëherë sipas kontratës dhe ligjit i padituri do të fitonte të 

drejtën e pronësisë, mirëpo paditësja ka pranuar që këtë pjesë më herët t’ia dhurojë të paditurit 

pra për së gjalli së saj dhe më pastaj i paditurit të përmbush detyrimin e tij. Detyrimi i të paditurit 

ka lindur që nga nënshkrimi i kontratës i cili detyrim qartë përcakton mënyrën e përmbushjes që 

nënkupton kujdesin sa të është gjallë deri në vdekje duke ia plotësuar të gjitjha nevojat, ku në një 

pikë të saj cekët banesa dhe përmasat dhe përbërja e saj. Në asnjë nen të kontratës nuk flitet për 

shumën e kompensimit, dhe këtu është mirë që nuk flitet sepse bëhet fjalë për një një kujdes i cili 

nuk nënkupton një shumë fikse dhe e cila shumë në të ardhmen mund të variojë nga ndryshimi i 

standardit të të jetuarit dhe ndryshimi i gjendjes fizike të paditëses. 

 

Në bazë të kontratës qartë është përcaktuar se nëse pala e paditur nuk e përmbush pjesën e vet të 

detyrimit konsiderohet se kontrata është shkëputur dhe rrjedhimisht pronësia do ti kthehej 

paditëses, mirëpo gjykata ka vendosur sipas alternativës së parë krejt kjo për shkak të mundësisë 

më të lehtë të ekzekutimit pasi sikur të zbatohej alternativa e dytë pasojat do të ishin më të 

mëdha. 

 

Në raport me lartësinë e pagesës, këtë fakt gjykata e shkallës së parë e ka arsyetuar se meqenëse 

palët nuk janë përcaktuar për shumën fikse të detyrimit mirëpo janë pajtuar që detyrimi i 

mbajtjes ka për qëllim një jetë normale dhe të qetë për paditësen, andaj shuma në lartësi prej 70 

euro rezulton të jetë e ulët dhe mbi bazën e kësaj gjykata ka aprovuar kërkesëpadinë në kuptim të 

plotësimit të nevojave të paditëses dhe kërkesave tjera të saj, të domosdoshme për jetë normale 

dhe të qetë. 

 

Shikuar nga praktika lartësia e shumës prej 70 eurove në muaj për një person të moshuar, asesi 

nuk mund të njëjtit t’i sigurohet jetesa dhe kujdesi adekuat i mjaftueshëm, pasi kjo shumë 

shpeshherë është e pamjaftueshme tek fëmijët për alimentacion kur nevojat janë më të vogla sesa 

tek te moshuarit kur nevojat janë më të mëdha sidomos ato që i referohen kujdesit shëndetësorë 

etj. 

 

Lartësia e shumës dhe ndryshimi i saj ka ardhur pikërisht si rezultat i ngritjes së standardit të të 

jetuarit e jo si rezultat i kërkesës lukse të paditëses, prandaj me të drejtë edhe në këtë pikë ka 
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vendos gjykata e shkallës së parë, e të cilin mendim sikurse është cek në fillim e përkrah Gjykata 

e Apelit. 

 

Gjykata e Apelit me rastin e vendosjes i vlerësoi edhe të gjitha pretendimet e tjera ankimore 

mirëpo të njëjtat nuk ishin me ndikim për një vendim ndryshe për çka edhe vendosi si në 

dispozitiv të këtij Aktgjykimi. 

 

Nga të lartë cekurat e në mbështetje të dispozitës së nenit 194, 195.1 pika d), lidhur me nenin 

200, të LPK-së, është vendosur si në dispozitiv të këtij aktgjykimi. 

 

GJYKATA E APELIT E KOSOVËS NË PRISHTINË 

Ac.nr.3560/16, me datë 11.07.2019 

  

 Kryetari i kolegjit - Gjyqtari 

            Faton Ademi 


