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REPUBLIKA E KOSOVËS / REPUBLIKA KOSOVA 

 

Ac.nr.4600/17 

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

gjyqtarët Lumni Sallauka - kryetar i kolegjit, Rafet Haxhaj dhe Hunaida Pasuli - anëtarë të 

kolegjit, në çështjen juridike kontestimore të paditësit N.SH. “D...”, me seli në Dragash, 

përfaqësuar nga AKP, Zyra Rajonale Rr. ... në Prizren, kundër të paditurit A.R. nga fshati ..., 

Komuna e Dragashit, me objekt të padisë, pagimin e borxhit në emër të qirasë, duke vepruar 

sipas ankesës së të paditurës, të parashtruar kundër aktgjykimit të Gjykatës Themelore në Prizren 

– Dega në Dragash  C.nr.30/15, të datës 27.06.2016, në seancën e kolegjit të mbajtur më 

27.02.2020, mori këtë: 

 

A K T GJ Y K I M 

 

I. REFUZOHET si e pathemeltë ankesa e të paditurit A.R. nga Dragashi, ndërsa 

aktgjykimi i Gjykatës Themelore në Prizren–Dega në Dragash C.nr.30/15, i datës 27.06.2016, në 

pikën II të dispozitivit, që ka të bëjë me shpenzimet procedurale, VËRTETOHET.  

II. APROVOHET pjesërisht si e themeltë ankesa e të paditurit A.R. nga Dragashi, 

NDRYSHOHET aktgjykimi i Gjykatës Themelore në Prizren–Dega në Dragash C.nr.30/15, i 

datës 27.06.2016, në pikën I të dispozitivit, që ka të bëjë me pjesën e aprovuar të kërkesëpadisë 

së paditësit lidhur me pagesën e qirasë dhe çështja gjykohet si në vijim: APROVOHET 

pjesërisht si e bazuar kërkesëpadia e paditësit N.Sh. “D...”, me seli në Dragash, DETYROHET i 

padituri A.R. nga Dragashi, që në emër të qirasë së pa paguar për periudhën kohore prej 

03.04.2012, e deri me datë 03.04.2015, për 36 muaj, ti paguajë paditësit N.Sh. “D...”, me seli në 

Dragash, shumën prej 150 € për muaj, përkatësisht, shumën e përgjithshme prej 5,400 €, në afat 

prej 15 ditësh, nga dita e marrjes së aktgjykimit, nën kërcënim të përmbarimit.  

III. Pjesa tjetër e kërkesëpadisë së paditësit N.SH. “D...”, me seli në Dragash, për 

pagesën e borxhit në emër të qirasë, nga shuma e gjykuar si në pikën II të dispozitivit të këtij 

aktgjykimi, e deri në shumën e kërkuar, përkatësisht nga data 01.12.2001 e deri me datë 

03.04.2012, REFUZOHET si e pathemeltë.  

A r s y e t i m 

Gjykata e shkallës së parë me aktgjykimin e ankimuar C.nr.30/15 të datës 27.07.2016 në 

pikën e parë ka aprovuar si të bazuar kërkesëpadinë e paditësit N.SH.”D...” nga Dragashi dhe 

detyrohet i padituri A.R. nga fsh.... Komuna e Dragashit, që në emër të të qirasë për periudhën 
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kohore prej 01.12.2001 e deri më 23.02.2015 për 147 muaj të paguaj shumën 150 € për 1 muaj 

apo të paguaj shumën e përgjithshme prej 22.050,00 €, në afat prej 15 ditëve nga plotfuqishmëria 

e këtij Aktgjykimi, nën kërcënimin e ekzekutimit të dhunshëm. Në pikën e dytë të dispozitivit, i 

padituri detyrohet që paditësit të ia kompensoj shpenzimet e procedurës në shumën prej 110,00 € 

në afat prej 15 ditëve nga dita e plotfuqishmërisë së këtij aktgjykimi.  

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

vërtetimit të gabuar dhe jo të plotë të gjendjes faktike dhe vërtetimit të gabuar të së drejtësë 

materiale. Me këtë ankesë, e paditura ka kërkuar nga Gjykata e Apelit që aktgjykimin e shkallës 

së parë ta prishë dhe ta kthejë në rigjykim dhe rivendosje apo ta ndryshoj këtë aktgjykim, sipas 

pretendimeve të veta ankimore.  

Pala paditëse nuk ka paraqitur përgjigje në ankesë.  

 Gjykata e Apelit e Kosovës pasi që i shqyrtoi shkresat e lëndës, aktgjykimin e atakuar dhe 

pretendimet ankimore, e pas vlerësimit të tyre, në kuptim të neneve 194 dhe 195, pikat d) dhe e) 

të Ligjit për Procedurën Kontestimore (LPK) dhe gjeti se: 

 Ankesa e të paditurit është pjesërisht e themeltë.  

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

së parë, ka kërkuar që në emër të qirasë, për të cilën palët kanë lidhur kontratën me nr.53, të 

datës 23.10.2001, i padituri, t’ia paguajë shumën prej 22.050,00 € , për periudhën 23.10.2001 – 

23.02.2015. Duke vepruar sipas kësaj padie, gjykata e shkallës së parë e zhvilloi procedurën 

gjyqësore dhe vendosi si në dispozitiv të aktgjykimit të atakuar, pas administrimit të provave si 

në vijim: kontrata kontestuese si më lartë, parashtresa – njoftimi i AKP-së për fillimin e 

procedurës së likuidimit, kërkesa për tërheqjenh e gjësendeve nga lokali afarist, etj.  

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

në bazë të provave të administruara dhe në mbështetje të nenit 17 të LMD-së, vendosi që ta 

aprovojë kërkesëpadinë e paditësit. Ndërsa, vendimin mbi shpenzimet procedurale, gjykata e ka 

mbështetur në nenet 449 dhe 452.1 të LPK-së.  

 Nisur nga kjo gjendje e çështjes, Gjykata e Apelit vlerëson se qëndrimi dhe përfundimi 

juridik i gjykatës së shkallës së parë, në pjesët në të cilat i njëjti është vërtetuar nga kjo gjykatë e 

shkallës së dytë, si në dispozitiv të këtij aktgjykimi, është i drejtë dhe i ligjshëm, pasi që në këtë 

pjesë, aktgjykimi i atakuar nuk është i përfshirë në shkelje thelbësore të dispozitave të 

procedurës kontestimore nga neni 182, par. 2, pikat (b), (g), (j), (k) dhe (m) të LPK-së, as në 

lidhje me zbatimin e të drejtës materiale, e as në shkelje tjera të dispozitave të procedurës 

kontestimore të pretenduara me ankesë, përveç pjesës së ndryshuar, për të cilën është ardhur në 

përfundim se gjykata e shkallës së parë, gabimisht e ka zbatuar të drejtën materiale, për çka edhe 

ajo pjesë e dispozitivit të aktgjykimit të atakuar, është dashur të ndryshohet në përputhje me 

nenin 201 pika d) të LPK-së. 

 Me rastin e shqyrtimit të aktgjykimit të atakuar, Gjykatës së Apelit i rezulton se gjykata e 

shkallës së parë nuk ka vepruar drejtë lidhur me aprovimin e kërkesëpadisë për borxhin e kërkuar 

për periudhën 01.12.2001, deri më 23.02.2015 (data kur është bërë lirimi i lokalit afarist), për 
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shkak se në këtë rast, borxhi i mbledhur për këtë periudhë kohore, është vjetërsuar në pjesën më 

të madhe të tij dhe i njëjti, për këtë arsye, nuk mund të kërkohet për përmbushje në gjykatë. Si 

rrjedhojë e kësaj, aprovohen si të bazuara edhe pretendimet e palës së paditur që kanë të bëjnë 

me parashkrimin, të parashtruara, jo vetëm gjatë procedurës së shkallës së parë por edhe në 

ankesën dhe plotësimin e ankesës së parashtruar në këtë Gjykatë të shkallës së dytë, lidhur me 

këtë shkelje të gjykatës së shkallës së parë. Nga leximi i kontratës së qirasë së lidhur mes palëve 

kontraktuese, shihet se e njëjta, është lidhur më 23.10.2001, ndërsa, sipas konstatimeve të 

vërtetuara edhe nga gjykata e shkallës së parë, lokali afarist për të cilin është lidhur kontrata në 

fjalë, është shfrytëzuar nga pala e paditur edhe më tutje, deri në datën 23.02.2015, kur në mënyrë 

të dhunshme është larguar nga lokali. Borxhin e qirasë së papaguar në këtë rast, për periudhën si 

më lartë, paditësi e ka kërkuar me padi të datës 03.04.2015, që do të thotë, se për një pjesë të 

madhe të borxhit, ka kaluar afati 3 (tre) vjeçar i përcaktuar me dispozitën e nenit 375 të LMD-së 

i cili ka qenë në fuqi në kohën e krijimit të raportit juridik, sipas të cilit: “Kërkesa e qirasë si për 

atë që është caktuar të paguhet periodikisht ashtu edhe për atë që është caktuar të paguhet në 

shumë totale, parashkruhet për tre vjet”. Në këtë kuptim, meqë nuk ka pasur as ndonjë provë që 

do të vërtetonte se ka ndodhur ndonjë pagesë që ka mundur të ndalë këtë afat të parashkrimit, 

është e qartë se në këtë rast kemi të bëjmë me institutin e parashkrimit të borxhit, përkatësisht 

vjetërsimit të tij, për çka edhe pagimi i këtij borxhi për pjesën e vjetërsuar nuk mund të kërkohet 

e as të realizohet përmes rrugëve gjyqësore.  

 Bazuar në këto, meqë në këtë rast kemi të bëjmë me vjetërsim të borxhit, por jo edhe me 

humbje të tërësishme të së drejtës për të kërkuar qiranë, Gjykata e Apelit vendosi si në pikën II 

dhe në pikën III të këtij aktgjykimi, duke e ndryshuar aktgjykimin e atakuar dhe duke ia aprovuar 

të paditurit vetëm borxhin që ka ekzistuar në tri vitet e fundit, deri në ditën kur paditësi ka 

kërkuar pagimin me padi në gjykatë, e duke e refuzuar pjesën tjetër të borxhit të kërkuar. 

Përkatësisht, prej datës 03.04.2015 (kur është parashtruar padia), është llogaritur lartësia e 

borxhit edhe për tri vite mbrapa (kohë e caktuar me ligj, si më lartë, për realizimin e kërkesës së 

qirasë), deri në datën 03.04.2012. Në këtë periudhë, Gjykata e Apelit e ka detyruar të paditurin 

që të paguajë shumën prej 5,400 €, për 36 muaj, duke llogaritur 150 € për secilin muaj, brenda 

këtyre tri viteve, për të cilën ka rezultuar se gjykata e shkallës së parë ka dhënë arsyetim të 

mjaftueshëm për miratimin e kësaj pjese të kërkesëpadisë, pasi që i padituri me asnjë provë të 

vetme nuk e ka provuar faktin se e ka përmbushur detyrimin financiar në emër të qirasë këtu 

paditëses për periudhën e cekur më lartë. Ndërsa siç është cekur edhe më lartë, shuma e mbetur 

prej 17.100 euro, e kërkuar për periudhën 01.12.2001 e deri me 03.05.2012, është refuzuar nga 

Gjykata e Apelit sikurse në pikën III të dispozitivit të këtij aktgjykimi, për shkak të arritjes së 

afatit të parashkrimit.  

 Sa i përket pjesës së shpenzimeve procedurale, Gjykata e Apelit e vërtetoi pikën II të 

dispozitivit të aktgjykimit të atakuar, ku është vendosur lidhur me këto shpenzime, meqënëse 

caktimi i tyre është bërë nga gjykata e shkallës së parë, në mbështetje të neneve 449 dhe 452.1 të 

LPK-së, në bazë të dispozitave të të cilave nene, shpenzimet i janë vënë barrë palës së paditur, si 

palë humbëse e kontestit.  

 Marrë parasysh të lartëcekurat, kjo Gjykatë e shkallës së dytë, vendosi që të aprovojë 

ankesën e palës së paditur, si pjesërisht të bazuar dhe të ndryshojë aktgjykimin e atakuar, në të 
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cilin është anashkaluar çështja e vjetërsimit të borxhit, ashtu që tani, obligimi me të cilin do të 

rëndohet pala e paditur, të jetë në pajtim të plotë me dispozitat e zbatueshme materiale, si në 

arsyetim të këtij aktgjykimi.  

Nga të cekurat më lartë, e në mbështetje të dispozitave nga nenet 194 dhe 195 paragrafi 1 

pikat d) dhe e)  të LPK-së,  Gjykata e Apelit vendosi si në dispozitiv të këtij aktgjykimi.  

 

GJYKATA E APELIT E KOSOVËS NË PRISHTINË 

Ac.nr.4600/17, datë 27.02.2020 

 

Kryetari i kolegjit, 

Lumni Sallauka 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


