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REPUBLIKA E KOSOVËS / REPUBLIKA KOSOVA 

 

 

Ac.nr.4652/19 

GJYKATA E APELIT E KOSOVËS NË PRISHTINË, Departamenti i Përgjithshëm, Divizioni 

Civil, në kolegjin e përbërë nga gjyqtarët Nehat Idrizi, kryetar i kolegjit, Burim Shala dhe Bujar 

Muzaqi, anëtar të kolegjit, në çështjen juridike kontestimore të paditësit R. D.,nga Prizreni,  të cilin 

e përfaqëson me autorizim H. K., avokat nga Prizreni, kundër të paditurit E. P., nga Prizreni, rruga, 

për shkak të borxhit, duke vendosur sipas ankesës së të paditurit, e paraqitur kundër aktgjykimit të 

Gjykatës Themelore në Prizren-Departamenti i Përgjithshëm, C.nr.1332/18, të datës 16.05.2019, 

në seancën e kolegjit të mbajtur me datën 25.01.2021, mori këtë: 

 

 

A K T G J Y K I M 

 

I.REFUZOHET e pabazuar ankesa e të paditurit E. P., nga Prizreni, ndërsa aktgjykimi i Gjykatës 

Themelore në Prizren-Departamenti i Përgjithshëm, ,  C.nr.1332/18, i datës 16.05.2019, në pikën 

I (një), II (dy) dhe IV (katër) të dispozitivit, VËRTETOHET. 

II. Aktgjykimi i atakuar në pikën III (tre) të dispozitivit mbetet i paprekur. 

 

A r s y e t i m 

 

Gjykata e shkallës së parë me aktgjykimin e ankimuar C.nr.1332/18, të datës 16.05.2019, në pikën 

I të dispozitivit e ka aprovuar pjesërisht kërkesëpadinë e paditësit R. D.,nga Prizreni. Në pikën II 

e ka detyruar të paditurin  E. P.,  që në emër të pagesës për shfrytëzimin e banesës në rrugën “Sezair 

Suroi”, nr.19 t’ia paguaj paditësit shumën e përgjithshme prej 1948 Euro ( njëmijë e njëqindë e 

katërdhjetë e tetë euro), dhe atë 440 Euro në emër të shpenzimeve të rrymës elektrike, 428 Euro 

në emër të shpenzimit të konsumimit të ujit, 540 Euro në emër të pagesës së mbeturinave dhe 

http://sq.wikipedia.org/wiki/Skeda:Coat_of_arms_of_Kosovo.svg


2 
 

shumën prej 540 në emër të mos pagesës së qirasë për shfrytëzimin e banesës për 3 muaj, të gjitha 

këto në afat prej 15 ditësh pas plotfuqishmërisë së aktgjykimit nën kërcënimin e përmbarimit me 

dhunë. Në pikën III ka vendosur që pjesa tjetër e kërkesëpadisë, përtej shumës së aprovuar si në 

pikën II, të këtij aktgjykimi, refuzohet si e pabazuar. Në pikën IV ka vendosur që secila palë i bartë 

shpenzimet e veta procedurale.  

Kundër këtij aktgjykimi i padituri në afat ligjor ka paraqitur ankesë duke e atakuar aktgjykimin e 

goditur vetëm sa i përket pikave I, II, IV të dispozitivit, për shkak të shkeljeve të dispozitave të 

procedurës kontestimore, konstatimit të gabuar dhe jo të plotë të gjendjes faktike dhe aplikimit të 

gabuar të drejtës materiale, me propozim që gjykata e shkallës së dytë ta aprovoj ankesën si të 

bazuar, ndërsa aktgjykimin e atakuar vetëm sa i përket dispozitivit në pikën I, ta ndryshoj ashtu që 

kërkesëpadinë e paditësit ta refuzoj si të pabazuar, ku ka të bëjë me borxhe, ose të njëjtin ta prishë 

dhe qështjën përsëri ta kthejë gjykatës së shkallës së parë në riprocedurë dhe vendosje. (Pretendime 

të kuptuara nga referati i ankesës) 

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 dhe 195 të Ligjit për Procedurën 

Kontestimore (LPK), ka gjetur se: 

 

Ankesa e të paditurit është e pabazuar. 

Nga shkresat e lëndës rezulton se paditësi R. D.,nga Prizreni përmes përfaqësuesit të tij, me datë 

06.09.2018, në gjykatën e shkallës së parë, ka paraqitur padi për pagesën e borxhit, kundër të 

paditurit E. P.,  nga Prizreni,  me të cilën ka kërkuar që të aprovohet kërkesëpadia e paditësit si e 

bazuar , ashtu që të obligohet i padituri që ti paguaj paditësit shumën përgjithshme prej 2.308,00 

Euro dhe 900 në emër të qirasë, shumën prej 440 Euro në emër të shpenzimeve të rrymës elektrike, 

428 Euro në emër të shpenzimit të konsumimit të ujit, 540 Euro në emër të pagesës së mbeturinave 

dhe shumën prej 540, si dhe i ka kërkuar shpenzimet e procedurës, të gjitha këto në afat prej 15 

dite pas plotfuqishmërisë së aktgjykimit. 

Gjykata e shkallës së parë duke vepruar sipas padisë së paditësit me datë 16.05.2019, si prova 

materiale ka administruar këto prova: Certifikatën mbi të drejtën në pronën e paluajtshme, me 

nr.UL-71813068-02593 të datës 11.11.2018, ka bërë leximin e historiatit të llogarisë bankare, 

pranë B. E., prej datës 01.01.2008 deri më datën 03.08.2018, leximi i kartelës së klientit  të 

Hidroregjionit Jugor për paditësi R. D., për periudhën prej datës 01.01.2012 e deri më datën 

03.08.2018, bëhet leximi i kartelës së klientit, respektivisht KFE-KESCO-KPSE, për paditësin R. 

D.,i datës 04.08.2018, bëhet leximi i kontratës mbi qiranë e shtëpisë, e përpiluar me datën 

04.06.2010 në mes të paditësit R. D.,dhe të paditurit E.P ., gjykata pas vlerësimit të secilës provë 

veq e veq dhe të gjithave së bashku ne kuptim të nenit 8 të LPK-së lidhur me nenin 8, 245 dhe 600 

të LMD-së, ka nxjerrë aktgjykimin C.nr.1332/18, me të cilin e ka aprovuar pjesërisht 

kërkesëpadinë e paditësit, duke vendosur më decidivisht si në dispozitiv të aktgjykimit të atakuar. 
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Në arsyetim gjykata ka theksuar se paditësi R. D.,si pronar i’a ka dhënë me qira të paditurit E. P.,   

shtëpinë me oborr, që gjendet në Prizren, rr. “Alajdin Berisha”, nr.19, në të cilën ka qëndruar i 

paditurit me familjen e tij nga data 12.02.2008 deri me 21.06.2018 dhe ka qenë i obliguar ta paguaj 

qiranë në shumën prej 180 Euro, si dhe ti paguaj shpenzimet e harxhimit të energjisë elektrike, ujit 

dhe mbeturinave. I padituri në emër të qirasë për shfrytëzimin të banesës i ka mbetur borxh për 3 

muaj t e fundit të mbajtjes së shtëpisë me qira dhe atë prej datës 21.03.2018 e deri më datën 

21.06.2018, konkretisht shumën prej  540 Euro, gjithashtu i padituri ka bërë pjesërisht pagesa për 

shpenzimin e ujit ashtu që i ka mbetur borxh  për konsumimin e ujit shumën prej 428.00 Euro dhe 

në emër të harxhimit të energjisë elektrike i ka mbetur borxh paditësit shumën prej 440.00 Euro, 

dhe për mbeturina ka mbetur borxh shumën prej 540 Euro, të cilën gjendje gjykata e vërtetoi në 

bazë të provave të administruara gjatë shqyrtimit kryesor të çështjes. 

Gjykata e shkallës së parë më tej ka arsyetuar se pretendimet e palës së paditur E. P., se shtëpinë 

nuk e ka shfrytëzuar me qira ashtu siç pretendon pala paditëse, por atë e ka shfrytëzuar nga data 

01.02.2008 deri më datën 15.09.2016, gjykata ka konsideruar se nuk qëndrojnë nga fakti se edhe 

nga historiati i llogarisë bankare, pranë B. E., prej datës 01.01.2008 deri më datën 03.08.2018, 

vërtetohet se pala e paditur ka bërë pagesa të pjesërishme për shtëpinë e shfrytëzuar me qira edhe 

ne vitin 2018.  

Lidhur me bazën juridike të kërkesëpadisë gjykata e shkallës së parë vendimin e saj e ka 

mbështetur në dispozitat e nenit 8, 245 dhe 600 të LMD-së, lidhur me nenin 143 të LPK-së. 

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, në pikën I, 

II dhe IV të dispozitivit 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, 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. 

Aktgjykimi i atakuar nuk është i përfshirë as në shkeljet tjera të dispozitave të procedurës 

kontestimore të cilat janë pretenduar me ankesë, andaj gjykata ankimore është kufizuar vetëm në 

vlerësimin e shkeljeve të procedurës të cilat shikohen sipas detyrës zyrtare, e për të cilat vlerëson 

se aktgjykimi nuk është i përfshirë. 

Pretendimet ankimore për konstatimin e gabuar dhe jo të plotë të gjendjes faktike Gjykata e Apelit 

nuk i ka pranuar, pasi që me provat e administruara në këtë qështje juridike kontestuese gjykata e 

shkallës së parë i ka vërtetuar të gjitha faktet vendimtare mbi bazën e të cilave ka vendosur për 

themelësinë e kërkesëpadisë. Me provat e administruara, në këtë rast nga administrimi i kontratës 

mbi qiranë ë shtëpisë së paditësit, e përpiluar më datën 04.06.2010, në mes paditësit R. D.,dhe të 

paditurit E. P., gjykata ka konstatuar se i padituri ka marrë me qira shtëpinë e paditësit, e cila 
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gjendet në rrugën “Alajdin Berisha” nr.19, në të cilën ka qëndruar i padituri, e në të cilën kontratë 

palët janë pajtuar që shuma e qerasë për çdo muaj të jete 180 Euro, si dhe i padituri ka qenë i 

obliguar të paguaj shpenzimet e rrymës, ujit dhe shpenzimeve tjera të mirëmbajtjes, ndërsa nga 

provat e tjera të cilat gjenden në shkresat e lëndës vërtetohet se i padituri për  shfrytëzimin të 

banesës i ka mbetur borxh paditësit për 3 muajt e fundit të mbajtjes së shtëpisë me qira dhe atë 

prej datës 21.03.2018 e deri më datën 21.06.2018, konkretisht shumën prej  540 Euro, gjithashtu i 

padituri ka bërë pjesërisht pagesa për shpenzimin e ujit ashtu që i ka mbetur borxh  për konsumimin 

e ujit shumën prej 428.00 Euro dhe në emër të harxhimit të energjisë elektrike i ka mbetur borxh 

paditësit shumën prej 440.00 Euro, dhe për mbeturina ka mbetur borxh shumën prej 540 Euro, 

përkatësisht shumën e përgjithshme prej 1,948.00 Euro, mbi këtë gjendje faktike të konstatuar nga 

gjykata e shkallës së parë edhe Gjykata e Apelit, e pranon në tërësi përfundimin për themelësinë e 

kërkesëpadisë, ngase edhe e drejta materiale është zbatuar në mënyrë të drejtë në këtë çështje 

juridike kontestuese.  

Sipas vlerësimit të Gjykatës së Apelit, qëndrimi dhe përfundimi juridik i gjykatës së shkallës së 

parë për themelësinë e kërkesëpadisë është i drejtë dhe i bazuar, pasi që me dispozitën e nenit 8 

paragrafi 1 i Ligjit mbi Marrëdhëniet Detyrimore  përcaktohet se “Pjesëmarrësit në marrëdhënien 

e detyrimit kanë për detyrë ta përmbushin detyrimin e vet dhe janë përgjegjës për përmbushjen e 

të njëjtit”, ndërsa me dispozitën e nenit 245 paragrafi 1 të po këtij Ligji parashihet se “Kreditori 

në marrëdhënien e detyrimit ka të drejtë që prej debitorit të kërkojë përmbushjen e detyrimit, 

ndërsa debitori ka për detyrë ta përmbushë atë me ndërgjegje dhe në tërësi, në përputhje me 

përmbajtjen e tij”. Ndërsa duke u bazuar në nenin 600 të LMD-së përcaktohet se “Qiramarrësi ka 

për detyrë ta paguajë qiranë në afatet e caktuara me kontratë ose me ligj e në mungesë të kontratës 

dhe të ligjit, ashtu siç praktikohet në vendin ku sendi i është dorëzuar qiramarrësit”. Në kuptim të 

këtyre dispozitave  rezulton se gjykata e shkallës së parë me të drejtë e ka gjetur si të themeltë 

bazueshmërinë e kërkesëpadisë. 

 

Gjykata e Apelit i ka vlersuar edhe pretendimet e tjera të palës së paditur të parashtruara me ankesë, 

mirëpo të njëjtat nuk kishin ndikim për vendosjen ndryshe, andaj të njëjtat i refuzoi si të pabazuara. 

 

Aktgjykimi i atakuar në pikën III (tre) të dispozitivit mbetet i pashqyrtuar, pasi që në këtë pjesë i 

njëjti nuk është ankimuar. 

Nga arsyet e cekura Gjykata e Apelit, gjeti se 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 

Departamenti i Përgjithshëm, Divizioni Civil 

Ac.nr.4652/19, me datë 25.01.2021 
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                                                                                 Kryetari i kolegjit 

                                           Nehat Idrizi 


