
           

REPUBLIKA E KOSOVËS / REPUBLIKA KOSOVA 

 

1 
 

Ac.nr.4384/15 

GJYKATA E APELIT E KOSOVËS, në kolegjin e përbërë nga gjyqtari Fejzullah 

Rexhepi, kryetar, Qerim Ademaj dhe Zenel Leku, anëtarë, në çështjen juridike të paditësit I.I., 

nga Ferizaj, rr. ..., të cilin e përfaqëson avokat F.B., kundër të paditurit N.A., nga Ferizaj, rr. ..., 

të cilin e përfaqëson me autorizim H.I. avokat nga Ferizaj, në çështjen për kompensim dëmi, në 

emër të shitblerjes së banesës, duke vendosur sipas ankesës së të autorizuarit të paditësit, të 

ushtruar kundër aktgjykimit të Gjykatës Themelore në Ferizaj- Departamenti i Përgjithshëm- 

Divizioni Civil, C.nr.80/09, të datës 14.09.2015, në seancën e kolegjit të mbajtur me datë 

15.01.2020, mori këtë: 

 

A K T GJ Y K I M 

 

REFUZOHET si e pa themeltë ankesa e të autorizuarit të paditësit I.I., nga Ferizaj, rr. ..., ndërsa 

aktgjykimi i Gjykatës Themelore në Ferizaj- Departamenti i Përgjithshëm- Divizioni Civil, 

C.nr.80/09, i datës 14.09.2015, VËRTETOHET. 

 

A r s y e t i m 

 

Gjykata e shkallës së parë me aktgjykimin e atakuar, C.nr.80/09, të datës 14.09.2015, në pikën 

një të dispozitivit të saj, e ka refuzuar kërkesëpadinë e paditësit I.I., nga Ferizaj, rr. ..., kundër të 

paditurit N.A., nga Ferizaj, rr. ..., që t’ia kthen paratë në emër të shitblerjes së banesës, e cila 

gjendet në Ferizaj, në vlerë prej 20,000.oo€ (njëzetë mijë euro), si të pa bazuar. Në pikën dy, 

obligohet paditësi që t’ia paguajë të paditurit shpenzimet e procedurës në shumë prej 348.oo€ 

(treqind e katërdhjetë e tetë euro), në afat prej 15 dite, pas marrjes së formës së prerë të 

aktgjykimit, nën kërcënimin e përmbarimit me dhunë. 

Kundër këtij aktgjykimi ka paraqitur ankesë paditësi përmes të autorizuarit të tij, për shkak të 

shkeljeve esenciale të dispozitave kontestimore, vërtetimit të gabuar dhe jo të plotë të gjendjes 

faktike, si dhe aplikimit jo të drejtë të dispozitave materiale, me propozim që Gjykata e Apelit, të 

merr vendim që ta aprovojë si të bazuar ankesën, ashtu që të prishë aktgjykimin e atakuar, dhe 

lëndën të ia kthej të njëjtës Gjykatë, në rishqyrtim dhe rivendosje.  
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Përgjigje në ankesë ka paraqitur i padituri, me propozim që ankesa të refuzohet si e pa bazuar 

dhe aktgjykimi i atakuar të vërtetohet.  

Gjykata e Apelit i shqyrtoi shkresat e lëndës, aktgjykimin e atakuar dhe  pretendimet ankimore, e 

pas vlerësimit të tyre në bazë të nenit 194 të LPK-së gjeti se: 

-Ankesa është e pa themeltë  

Nga shkresat e lëndës rrjedh se paditësi me datë 06.04.2009, ka ushtruar padi ndaj të paditurit me 

kërkesë për kompensim dëmi pa specifikuar shumën e dëmit.  

Me datë 15.06.2015, përgjigje në padi ka paraqitur i padituri, duke e kontestuar të njëjtën si të pa 

bazuar, por edhe po të ishte borxhi i vërtetë, i padituri thekson se e kundërshton të njëjtin për 

shkak të kalimit të afatit të përgjithshëm të parashkrimit.  

Në seancën e datës 03.08.2015, paditësi ka precizuar kërkesën e tij që në emër të pagesës së 

shumës prej 1000 DM gjermane dhe 460 $ (dollar Amerikan) të paguara me datë 04.10.1980, i 

padituri ti paguaj shumën prej 20,000.00€. 

Gjykata e shkallës së parë pas mbajtjes së seancës kryesore, në të cilën administroi dhe vlerësoi 

si prova, padinë e paditësit C.nr.80/09 të datës 06.04.2009, aktgjykimin e Gjykatës Komunale, në 

Ferizaj, C.nr.2/03, aktgjykimin e Gjykatës së Qarkut, në Prishtinë, Ac.nr.236/05, të datës 

11.05.2006, procesverbalin E.nr.618/06 të datës 14.02.2008, në vendin kontestues, kallëzimin 

penal kundër N.A., të datës 11.02.2008, përgjigjen në padi të paditurit, të datës 15.06.2015, 

shikimin në evidencën- ditarin personal, pa datë dhe pa numër, autorizimin e të paditurit të dhënë 

N.A., me numër ..., të përpiluar tek noteri N.Q., bëri shikimin në kopje të ditarit me datë 

13.08.1980, deklaratën e dhënë nga S.R. dhe K.R., me datë 30.05.2005, të pa vulosur, 

autorizimin e paditësit të dhënë avokat F.B., autorizimin e të paditurit të dhënë avokatit H.I., 

aktvendimin e Prokurorisë Publike Komunale, në Ferizaj, PP.nr.221/08 të datës 10.09.2008, 

vërtetimin me numër 12/98, në gjuhën serbe, pastaj bëri shikimin e letërnjoftimit, në kopje, të 

lëshuar nga Rep. RSFJ-së, shikimin në pasaportën në kopje, të lëshuar nga autoritetet e RSFJ-së, 

vendosi si në dispozitiv të aktgjykimit të atakuar, duke e refuzuar kërkesëpadinë e paditësit, në 

tërësi si të pa bazuar, në pajtim me nenin 155 të LMD-së, ndërsa vendimin mbi shpenzimet e 

procedurës kontestimore, e bazoi në nenin 452.1 të LPK-së. Gjykata e shkallës së parë si në 

arsyetimin e dhënë në aktgjykimin e atakuar, ka vërtetuar faktin se në mes paditësit dhe të 

paditurit nuk ka pasur shitblerje të banesës që gjendet në Ferizaj, dhe këtë fakt e ka bazuar në 

aktgjykimin e Gjykatës Komunale, në Ferizaj, C.nr.2/03, datë 17.09.2004, dhe aktgjykimin e 

Gjykatës së Qarkut, në Prishtinë, Ac.nr.236/05, të datës 11.05.2006, si dhe nga provat e 

administruara ka ardhur në përfundim se paditësi nuk ka mundur të provoj se të paditurit i ka 

paguar shumën të cilën e kërkon sipas kërkesëpadisë. 

Gjykata e Apelit e pranon vlerësimin juridik të gjykatës së shkallës së parë si të rregullt dhe të 

ligjshëm, si në aktgjykimin e atakuar me ankesë, për arsye se i njëjti nuk është përfshirë me 

shkelje thelbësore të dispozitave të procedurës kontestimore nga neni 182 par.2, pika b), g), j), k) 
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dhe m), të LPK-së, për të cilat gjykata kujdeset sipas detyrës zyrtare, po ashtu nuk ekzistojnë as 

shkeljet e procedurës të cilat i pretendon pala e paditur sipas ankesës. Gjykata e shkallës së parë 

drejtë ka zbatuar të drejtën materiale dhe ka vërtetuar drejtë gjendjen faktike. 

Nuk qëndrojnë pretendimet ankimore në lidhje me shkeljet thelbësore të dispozita të procedurës 

kontestimore nga neni 182 paragrafi 2 pika n) e LPK-së, sepse aktgjykimi i atakuar është 

krejtësisht i qartë, dispozitivi është i kuptueshëm e po ashtu është në përputhje edhe me arsyet e 

aktgjykimit. Lidhur me arsyetimin e aktgjykimit, gjykata i është përmbajtur me korrektësi 

dispozitave që përcaktojnë strukturën dhe përmbajtjen e aktgjykimit, ndërsa në mënyrë specifike 

arsyetimi i aktgjykimit në vetvete paraqet një përmbajtje koherente në rrjedhë logjike si për 

gjendjen e fakteve të konstatuara nga gjykata, për provat e administruara, për vlerësimet e 

gjykatës lidhur me faktet dhe besueshmërinë e provave, e po ashtu edhe për kualifikimin e këtyre 

fakteve në raport me normat materialo-juridike. Në arsyetim të aktgjykimit janë dhënë arsye të 

mjaftueshme dhe bindëse për vendosjen sipas kërkesëpadisë. 

Nuk qëndrojnë pretendimet ankimore për gjendjen faktike të konstatuar në mënyrë të gabuar dhe 

jo të plotë nga ana e gjykatës së shkallës së parë, për arsye se sipas vlerësimit të kësaj gjykate, 

gjykata e shkallës së parë drejtë dhe në mënyrë të plotë i ka vlerësuar të gjitha rrethanat 

përkatësisht faktet e çështjes, mbi bazën e të cilave ka krijuar një pasqyrë të qartë, nga e cila ka 

rrjedhë se kërkesëpadia e paditësve është në tërësi e pabazuar. 

Paditësi në këtë rast nuk kanë arritur ti vërtetojë faktet mbi të cilat e mbështet kërkesën e tij, edhe 

pse kjo kanë qenë detyrë e tij, në kuptim të nenit 322 paragraf 1 dhe 2 e lidhur me neni 7 

paragraf 1 dhe 319 paragraf 1 të LPK-së. 

Pretendimi ankimor se gjykata e shkallës së parë nuk ka vlerësuar deklaratat e dëshmitarëve, 

është i pa bazuar, pasi të njëjtat deklarata janë vlerësuar por kanë qenë të pa rëndësishme për të 

vendosur ndryshe, pasi pretendimi që përmes këtyre dëshmitarëve të vërtetohet fakti se kemi të 

bëjmë me krijimin e raportit juridik në mes paditësit dhe të paditurit lidhur me shitblerjen e 

banesës, nuk mund të merren parasysh pasi kjo çështje është gjykuar sipas aktgjykimit të formës 

së prerë, me aktgjykimin e Gjykatës Komunale, në Ferizaj, C.nr.2/03, datë 17.09.2004, dhe i 

vërtetuar me aktgjykimin e Gjykatës së Qarkut, në Prishtinë, Ac.nr.236/05, të datës 11.05.2006, 

andaj gjykata as që guxon të lëshohet në vërtetimin e fakteve të vërtetuara me vendime të formës 

së prerë. 

Pretendimi se gjykata nuk ka marrë për bazë dëftesën për pranim dorëzimin e të hollave, shumës 

prej 1000 DM gjermane dhe 460 $ (dollar Amerikan) të paguara me datë 04.10.1980, nga ditari i 

paditësit, është pretendim i pa bazuar pasi kjo provë nuk përfaqëson dokument në bazë të cilit 

mund të kërkohet pagesa e kësaj shume, pasi në bazë të njëjtës nuk vërtetohet fakti se këtë shumë 

e ka pranuar i padituri, dhe as cila ka qenë arsyeja e dhënies së parave, nëse janë dhënë në emër 

të ndonjë borxhi, në emër të qirasë, apo në emër të shitblerjes siç pretendon paditësi, dhe kush i 

ka pranuar të njëjtat, ndaj kjo provë nuk mund të vërtetoj faktin e pretenduar.  
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Andaj Gjykata e Apelit vlerëson se vendosja si në aktgjykimin e atakuar është e drejtë, se 

pretendimet ankimore janë tërësisht të pa bazuara, nuk është vërtetuar fakti se i padituri ka 

pranuar nga paditësi shumën prej 1000 DM gjermane dhe 460 $ (dollar Amerikan), apo se 

paditësit i është shkaktuar dëm moral dhe i është cenuar prestigji, të cilat janë edhe pretendime 

ankimore dhe se për të njëjtat nuk ekziston asnjë bazë ligjore që i padituri paditësit ti paguaj 

shumën prej 20,000.00€, siç është kërkuar me kërkesën e precizuar, andaj nuk kemi të bëjmë me 

aplikim të gabuar të drejtës materiale.   

Lidhur me vendosjen për shpenzimet e procedurës Gjykata e Apelit vlerëson se gjykata e 

shkallës së parë drejtë ka vendosë për shpenzimet e procedurës duke e aplikuar dispozitën e 452 

paragrafi 1 i LPK-së, ndërsa nuk ka pasur pretendime ankimore. 

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, u vendos si në dispozitiv të këtij 

aktgjykimi. 

 

GJYKATA E APELIT E KOSOVËS NË PRISHTINË 

Ac.nr.4384/15, me datë 15.01.2020 

 

                                                                             Kryetari i kolegjit-Gjyqtari  

                                         Fejzullah Rexhepi 

 

 

 


