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REPUBLIKA E KOSOVËS / REPUBLIKA KOSOVA 

 

  Ac.nr.4308/17 

 

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: F.M., nga fshati ..., Komuna e Kamenicës, të 

cilin e përfaqëson S.M., avokat në Gjilan, sipas autorizimit, kundër të paditurës: Dogana e 

Kosovës, me seli në Prishtinë, rr. “ ..., përfaqësuar nga përfaqësuesja e autorizuar I.A., nga 

Ministria e Drejtësisë - Avokatura Shtetërorë, sipas autorizimit, për kompensimin e dëmit, 

duke vendosur lidhur me ankesën e përfaqësueses së autorizuar të të paditurës, e paraqitur 

kundër aktgjykimit të Gjykatës Themelore në Prishtinë - Departamenti i Përgjithshëm, 

C.nr.1260/12, i datës 10.06.2017, 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 përfaqësueses së autorizuar të të paditurës: Dogana e 

Kosovës, me seli në Prishtinë, rr. “ ..., ndërsa aktgjykimi i Gjykatës Themelore në Prishtinë 

- Departamenti i Përgjithshëm, C.nr.1260/12, i datës 10.06.2017, në pikën I, të dispozitivit, 

VERTETOHET. 

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

të kërkesëpadisë. 

 

A r s y e t i m 

 

Gjykata e shkallës së parë, me aktgjykimin e atakuar C.nr.1260/12, i datës 10.06.2017, në 

pikën I, të dispozitivit ka vendosur që të: Miratohet pjesërisht kërkesëpadia e paditësit F.M., 

nga fshati ..., Komuna e Kamenicës, ashtu që detyrohet e paditura Dogana e Kosovës, me 

seli në Prishtinë, që në emër të kompensimit të dëmit material të shkaktuar shpenzimeve të 

panevojshme për nëntëmbëdhjetë ditë për gjashtë krerë gjedhe, paditësit të lartë përmendur 

t’ia kompensojë shumën prej 1,070.80 €, me kamatën përkatëse ligjore të cilën e paguajnë 

Bankat komerciale në Kosovë për mjetet e deponuara mbi në vit, pa destinim të caktuar, e 

cila fillon të rrjedhë nga data e parashtrimit të padisë e deri në pagimin definitiv, si dhe 

shpenzimet e procedurës në shumë prej 306.50 €, në afatin prej 15 ditëve, nga dita e marrjes 

së këtij aktgjykimi, nën kërcenim të përmbarimit. Në pikën II, të dispozitivit ka vendosur 

që: Refuzohet kërkesëpadia e paditësit F.M., nga fshati ..., Komuna e Kamenicës, më të 
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cilën ka kërkuar që të detyrohet e paditura Dogana e Kosovës, me seli në Prishtinë, që në 

emër të kompensimit të dëmit material humbjes në peshë së gjashtë krerë gjedheve për 

180kg, ti kompensojë shumën prej 990 €.  

Kundër këtij aktgjykimi përfaqësuesja e autorizuara e të paditurës, 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 të së drejtës materiale, me propozim që Gjykata e Apelit aktgjykimin e 

atakuar ta ndryshojë në pjesën ku është aprovuar pjesërisht padia, ashtu që të refuzojë në 

tërësi padinë dhe kërkesëpadinë e paditësit si të pa bazuar, ose të prishë aktgjykimin dhe 

lëndën t’ia kthej gjykatës së shkallës së parë në rigjykim.  

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 përfaqësuese së autorizuar të të paditurës është e pabazuar. 

Nga shkresat e lëndës rezulton se paditësi, përmes të autorizuarit të tij, me datën 

22.05.2012, në gjykatën e shkallës së parë, ka paraqitur padi, kundër të paditurës, me të 

cilën ka kërkuar që të: Aprovohet kërkesëpadia e paditësit F.M. nga fshati ... dhe obligohen 

të paditurit që paditësit ti kompensojnë dëmin e shkaktuar, shpenzimet e panevojshme për 

19 ditë për 6 krerë gjedhe në shumë prej 1,070.80 € dhe për humbjen e peshës të 6 krerëve 

nga 30 kg baraz 180 kg, x 5.5 euro për kg total prej 990 euro, që gjithsej kapin shumën prej 

2,061.80 €, me kamatë prej 3.5 % sa paguan banka për mjetet e destinuara, të gjitha këto në 

afat prej 15 ditësh, nga dita e dorëzimit të padisë në gjykatë sipas llogarisë përfundimtare të 

gjykatës. Të paditurit obligohen që solidarisht t’ia paguaj paditësit shpenzimet e procedurës 

sipas llogarisë përfundimtare të gjykatës në afat prej 15 ditësh, nën kërcënimin e 

përmbarimit të dhunshëm.  

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.1260/12 i 

datës 10.06.2017, me të cilin ka miratuar pjesërisht kërkesëpadinë e paditësit si të bazuar, 

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: me qëllim 

të vërtetimit të drejtë dhe të plotë të gjendjes faktike lidhur me çështjen konkrete juridike, 

gjykata në procedurën e provave të shqyrtimit kryesor-publik të dt. 19.04.2017, sipas 

propozimit të palëve ka administruar provat relevante dhe atë: Aktvendimin 04.2.3.1/151, 

dt. 27.03.2012 i nxjerrë nga Dogana e Kosovës, Kërkesën nr. 1258, dt. 28.03.2012, e 

paditësit, procesverbali nr.000050/12, dt. 28.03.2012, i përpiluar nga Agjensioni i Ushqimit 

dhe Veterinarisë si dhe Fatura nr. 25/03/12, dt. 28.03.2012 lëshuar nga N.T.P. “E...”. Nga 

aktvendimi 04.2.3.1/151, dt. 27.03.2012, të Doganës së Kosovës, gjykata e shkallës së parë 

ka vërtetuar këtë gjendje faktike, se paditësi me datë 09.03.2012, pas verifikimit Agjensioni 

i Ushqimit dhe Veterinarisë i janë konfiskuar nëntë krerë gjedhe, ku në bazë të këtij vendimi 

ka rezultuar se tri prej tyre ka rezultuar se nuk ka dëshmi për prejardhjen e tyre dhe është 

dënuar me gjobë prej 5,000 €, ndërsa gjashtë gjedhe të tjera kanë rezultuar se i janë 

konfiskuar pa të drejtë dhe është vendosur që të njëtat ti kthehen pronarit, respektivisht 

paditësit. Ka shtuar se nga fatura nr. 25/03/12, dt. 28.03.2012 lëshuar nga N.T.P. “E...”, 
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vërtetohet fakti se paditësi N.T.P. “E...”, me seli në Fushë Kosovë, për mbajtjen dhe ruajtjen 

e gjashtë krerë gjedheve për nëntëmbëdhjetë ditë i ka paguar shumën prej 1,070.80 €. 

Gjykata e shkallës së parë ka konstatuar se edhe pse në mes palëve ndërgjygjëse kontestuese 

mbetet baza e kërkesëpadisë, ku e njëjta është kundërshtuar nga ana e të paditurës, e njëjta 

është vërtetuar në bazë të Aktvendimit 04.2.3.1/151, dt. 27.03.2012, të Doganës së Kosovës, 

nga i cili ka rezultuar se gjashtë gjedhe janë konfiskuar pa të drejtë ngase të njëjtave i është 

ditur prejardhja dhe është vendosur që ti kthehen pronarit, respektivisht paditësit. Ka shtuar 

se lidhur me kërkesën tjetër të paditësit, atë me të cilën ka kërkuar që të detyrohet e paditura 

Dogana e Kosovës, me seli në Prishtinë, që në emër të kompensimit të dëmit material 

humbjes në peshë së gjashtë krerë gjedheve për 180 kg, ti kompensojë shumën prej 990 €, 

gjykata të njëjtën e ka refuzuar si të pabazuar. Nga provat e administruara me asnjërën nga 

to nuk u provuar pretendimi i paditësit se i është shkaktuar dëm me humbje në peshë të 

gjedheve të tij gjatë qëndrimit në N.T.P. “ E...”, në shkresa të lëndës nuk kemi provë 

relevante me të cilën kish me u vërtetu fakti se sa ka qenë pesha e gjashtë krerëve në 

momentin e konfiskimit të tyre, e po ashtu nuk kemi provë përkatëse lidhur me peshën as në 

momentin e lirimit të tyre. Nga provat që gjenden në shkresat e lëndës procesverbali mbi 

lirimin dhe dorëzimin e gjedheve kemi vetëm konstatimin se janë në gjendje të mirë 

shëndetësore.  

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

parë,  ju ka referuar nenit 154 të LMD-së. Për kamatën gjykata është mbështetur në nenin 

277 të LMD-së. Vendimin mbi shpenzimet e procedurës e ka mbështetur në nenin 452 

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 se aktgjykimi i atakuar është përfshirë në shkelje 

thelbësore të dispozitave të procedurës kontestimore. 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 

e paditura është përgjegjëse për dëmin e shkaktuar paditësit sepse në bazë të pikës III, të 

dispozitivit të aktvendimit nr. 04.2.3.1/151, datë 27.03.2012 të Doganës së Kosovës është 

vendosur që gjedhet me nr. identifikues KS..., KS..., KS ..., KS..., KS ..., dhe KS... pas 

përfundimit të procedurave pranë AUV-së, ti kthehen në posedim pronarit, mirëpo të njëjtat 

janë mbajtur në karantinë tek N.T.P. “E...” prej ditës së ndalimit me datë 09.03.2012 e deri 

me 28.03.2012, duke i shkaktuar paditësit dëm në vlerën prej 1,071.80 € dhe kjo shumë 

është vërtetuar në bazë të faturës me nr.25/03/12 të lëshuar nga N.T.P. “E...”, dhe në këtë 
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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 “.  

Baza juridike e kërkesëpadisë, që e paditura të jetë përgjegjëse për të kompensuar dëmin 

paditësit, gjënë mbështetje në nenin 154, 158 dhe 185 të Ligjit mbi Marrëdhëniet e 

Detyrimit i datës 30 Mars 1978, i cili ka hyrë në fuqi me datë 01 Tetor 1978. 

Me nenin 154 të LMD-së, përcaktohet se: “ Kush i shkakton tjetrit dëmin, ka për detyrë të ja 

kompensoj, në çoftë se nuk provon se dëmi ka lindur pa fajin e tij ”, me nenin 158 

përcaktohet se: “ Fajësia eksiton kur dëmtuesi e ka shkaktuar dëmin me dashje apo nga 

pakujdesia ”, me nenin 185 paragraf 1, përcaktohet se: “ Personi përgjegjës ka për detyrë ta 

rivendosë gjendjen e ekzistuar para se të shkaktohej dëmi”, ndërsa me paragrafin 2, të po 

këtij neni, përcaktohet se “ Në qoftë se rivendosja e gjendjes së mëparshme nuk e mënjanon 

plotësisht dëmin, personi përgjegjës ka për detyrë që për pjesën tjetër të dëmit të jap 

kompensim në të holla ”. 

Vendimi sa i përket kamatës nga gjykata e shkallës së parë, drejtë është aplikuar e drejtën 

materiale, lartësia e kamatës është në pajtim me nenin 277 të LMD-së.  

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 pjesën refuzuese, nuk është shqyrtuar, sepse ankesa 

nuk ka qenë e drejtuar përkitazi me pjesën refuzuese të kërkesëpadisë.  

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. 4308/17, me datë 02.06.2020 

 

 

 Kryetari i kolegjit       

Rrustem Thaqi, d.v 

 


