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REPUBLIKA E KOSOVËS / REPUBLIKA KOSOVA 

 

Ac.nr. 392/19 
 

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

gjyqtarët Lumni Sallauka, kryetar i kolegjit, Valon Totaj dhe Arsim Hamzaj , anëtarë të kolegjit, 

në çështjen juridike kontestimore të paditëses N.T. “LUX”, me seli në Mitrovicë e përfaqësuar 

nga Ahmet Behrami, kundër të paditurit S.T. nga Mitrovica, rr. “...”, nr.51, me objekt të padisë 

pagimin e borxhit të qirasë, duke vendosur sipas ankesës së të paditurit, të paraqitur kundër 

aktgjykimit të Gjykatës Komunale në Mitrovicë C.nr.568/07, të datës 16.01.2008, në seancën e 

kolegjit të mbajtur më 18.01.2021, mori këtë:   

 
A K T GJ Y K I M 

 

 REFUZOHET si e pathemeltë ankesa e të paditurit S.T. nga Mitrovica, ndërsa 

aktgjykimi i Gjykatës Komunale (tani Themelore) në Mitrovicë C.nr.568/07, i datës 16.01.2008, 

VERTETOHET. 

 

A r s y e t i m 

 

 Gjykata e shkallës së parë me aktgjykimin e atakuar në bazë të pohimit C.nr.568/07, të 

datës 16.01.2008,  ka detyruar  të paditurin S.T. që në emër të përmbushjes së borxhit nga 

kontrata mbi qiranë për shfrytëzimin e lokalit “Shija” paditëses N.T. “LUX” në Mitrovicë t’i 

paguaj shumën prej 4.900 € për afatin kohor prej 01.08.2004, deri më 31.07.2007, si dhe 

shpenzimet procedurale në shumë prej 60 €, të gjitha në afatin prej 15 ditësh nga dita e dërgimit 

të kopjes së këtij aktgjykimi. 

 Kundër këtij aktgjykimi brenda afatit ligjor, ka paraqitur ankesë pala e paditur për shkak 

të shkeljeve thelbësore të dispozitave të procedurës kontestimore, konstatimit të gabuar dhe jo të 

plotë të gjendjes faktike si dhe zbatimit të gabuar të së drejtës materiale, me të cilën ka kërkuar 

nga Gjykata e Apelit që ta prishë aktgjykimin e atakuar dhe lëndën ta kthejë në rigjykim dhe 

rivendosje. 

 Pala paditëse nuk ka paraqitur përgjigje në ankesë. 

http://sq.wikipedia.org/wiki/Skeda:Coat_of_arms_of_Kosovo.svg
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 Gjykata e Apelit si gjykatë e shkallës së dytë, pas vlerësimit të pretendimeve ankimore 

lidhur me aktvendimin e atakuar, në mbështetje të dispozitës së nenit 194 dhe 195, pika (d)  të 

Ligjit të Procedurës Kontestimore (LPK), ka gjetur se:  

 -Ankesa e të paditurit është e pathemeltë.  

 Nga shkresat e lëndës rezulton se paditësi  N.T. “LUX” në Mitrovicë ka paraqitur padi 

më 28.09.2007 me të cilën ka kërkuar nga gjykata që në emër të borxhit për mos pagesën e qirasë 

t’i paguaj shumën prej 4.900 € me kamatë ligjore, gjerë në pagesën definitive, si dhe të gjitha 

shpenzimet që rrjedhin nga kontesti dhe të gjitha nën kërcënim të përmbarimit si dhe të 

aprovohet kërkesëpadia për lirimin e objektit.  

 Gjykata e shkallës së parë në seancën e datës 16.01.2008, pas deklarimit të të paditurit ka 

nxjerrë aktgjykimin në bazë të pohimit, me të cilën e ka aprovuar kërkesëpadinë e paditësit duke 

vendosur më decidivisht si në dispozitiv të aktgjykimit të atakuar.   

Gjykata pas vlerësimit të situatës si më lartë ka ardhur në përfundim se janë plotësuar 

kushtet ligjore të parapara me nenin 331 të Ligjit mbi Procedurën Kontestimore dhe ka vendosur 

si në dispozitiv të aktgjykimit të atakuar. Sa i përket shpenzimeve procedurale, gjykata ka 

vendosur konform nenit 154 të LPK-së, ashtu që i padituri ka për obligim që t’ia paguaj paditësit 

shpenzimet procedurale. 

Gjykata e Apelit nisur nga kjo gjendje e çështjes vlerëson se 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 as në shkelje tjera thelbësore të 

pretenduara. 

Në këtë rast gjykata e shkallës së parë ka vepruar në harmoni me dispozitën e nenit 331 

paragrafi 1 të Ligjit të Procedurës Kontestimore, që ka qenë në fuqi në kohën e vendosjes 

(Gazeta Zyrtare e ish RSFJ-së nr.4/77, si ligj i zbatueshëm në Kosovë konform Rregullores së 

UNMIK-ut nr.1999/24), me të cilën përcaktohet se: “Në qoftë se i padituri deri në përfundimin e 

shqyrtimit kryesor të çështjes e pohon kërkesëpadinë, gjykata e jep, pa shqyrtim të mëtejmë, 

aktgjykimin me të cilin e aprovon pjesën apo gjithë kërkesëpadinë (aktgjykimi në bazë të 

pohimit)”.  

Sipas vlerësimit të Gjykatës së Apelit, referuar shkresave të lëndës rezulton se në seancën 

e datës 26.12.2018, i padituri përmes të autorizuarit të tij L.T., ka deklaruar para gjykatës së 

shkallës së parë se e pohon kërkesëpadinë e paditësit, si dhe e ka kuptuar padinë dhe të gjitha të 

thënat aty qëndrojnë dhe është shumë i vetëdijshëm se çfarë deklaron dhe se i kupton pasojat që 

mund të vijnë nga ky pohim. Gjykata e Apelit konstaton se në kontekstin e deklarimit të të 

paditurit vlerëson se gjykata e shkallës së parë me të drejtë ka nxjerrë aktgjykim në bazë të 

pohimit pas deklaratës së të paditurit për pranimin e borxhit, me referencë në dispozitën e nenit 
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331 paragrafi 1 të LPK-së së vitit 1977. Lidhur me kushtet formale për nxjerrjen e aktgjykimit në 

bazë të pohimit, gjykata ankimore vlerëson se janë plotësuar të gjitha kushtet e parapara me 

nenin e cekur më lartë të LPK-së, në atë mënyrë që gjykata ka vendosur brenda kufijve të 

kërkesës dhe për kërkesat e disponueshme.  

Nuk qëndrojnë pretendimet ankimore të paditurit se aktgjykimi i atakuar është me të 

meta, për shkak se përfaqësuesi i autorizuar i të paditurit ka mungesë së njohurive gjuhësore, 

duke mos e ditur domethënien e fjalës “pohim”, ai ka menduar që po pranon të përfaqësoj babain 

e tij, e jo të pranojë padinë dhe kërkesëpadinë, që në këtë rast gjykata gabimisht ka nxjerrë 

përfundimin se kinse përfaqësuesi i të paditurit e ka pohuar në tërësi padinë. Kjo për faktin se i 

padituri nuk ka ofruar asnjë dëshmi të vetme e cila do të provonte ekzistimin e këtyre 

pretendimeve, ndërsa në anën tjetër ka rezultuar se i autorizuari i tij në procedurën kontestimore 

të zhvilluar në gjykatën e shkallës së parë ka vepruar në tërësi konform rregullave të përcaktuara 

me nenin 92 të LPK-së së vitit 1977.  

Nga arsyet e cekura Gjykata e Apelit, gjeti së gjykata e shkallës së parë në mënyrë të 

drejtë dhe të ligjshme ka vendosur në këtë çështje juridike, prandaj në mbështetje të dispozitave 

nga neni 194, 195 paragrafi 1 pika (d) e lidhur me nenin 200 të LPK-së, vendosi si në dispozitiv 

të këtij aktgjykimi. 

GJYKATA E APELIT E KOSOVËS NË PRISHTINË 

Ac.nr.392/19, datë 18.01.2021 

 

Kryetari i kolegjit 

                    Lumni Sallauka 

 

 

 

 

 

 

 

 


