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REPUBLIKA E KOSOVËS / REPUBLIKA KOSOVA 

 

 Ac.nr.4655/16 

GJYKATA E APELIT E KOSOVËS NË PRISHTINË, kolegji në përbërje nga 

gjyqtari Valon Totaj - kryetar i kolegjit dhe gjyqtarëve Gani Avdiu e Arsim Hamzaj – anëtar të 

kolegjit, në çështjen juridike kontestimore të paditësit O.M. nga Prizreni rr. ..., kundër të 

paditurit I.B. nga Prizreni, rr. ..., p. n, për shkak të mos përmbushjes të kontratës, duke vendosur 

sipas ankesës së paditësit, të paraqitur kundër aktgjykimit të Gjykatës Themelore në Prizren 

C.nr.1298/15, të datës 19.09.2016, në seancën e kolegjit të mbajtur me datën 21.02.2020, mori 

këtë: 

 

A K T GJ Y K I M 

 

             I. REFUZOHET si e pabazuar ankesa e paditësit O.M. nga Prizreni, ndërsa aktgjykimi 

i Gjykatës Themelore në Prizren C.nr.1298/15, i datës 19.09.2016, në pikën IV të tij 

VËRTETOHET.  

II. Në pikat I, II, dhe III të tij, aktgjykimi në fjalë i Gjykatës Themelore në Prizren 

C.nr.1298/15, i datës 19.09.2016, mbetet i pashqyrtuar. 

   

A r s y e t i m 

 

Gjykata e shkallës së parë, me pikën I të aktgjykimit të ankimuar C.nr.1298/15, të datës 

19.09.2016, e ka aprovuar pjesërisht kërkesëpadinë e paditësit O.M. rr..... Me pikën II të 

aktgjykimit e ka detyruar të paditurin I.B. nga Prizreni, që në emër të mos përmbushjes së 

kontratës për ndërtimin e shtëpisë sipas marrëveshjes të datës 04.04.2005, t’ia kthej të hollat 

paditësit O.M. nga Prizreni, shumën prej 3.000,00 euro (tremijë euro), në afat prej 15 ditësh nga 

dita e marrjes së këtij aktgjykimi nën kërcënimin e përmbarimit me dhunë. Me pikën III të 

aktgjykimit është detyruar i padituri I.B. nga Prizreni që në emër të shpenzimeve të procedurës, 

t’ia paguaj paditësit shumën në vlerë prej 25.00 euro, brenda afatit 15 ditësh pas pranimit të 

këtij aktgjykimi, nën kërcënim të përmbarimit me dhunë. Me pikën IV të aktgjykimi pjesa tjetër 

e kërkespadisë së paditësit që ka të bëjë me shumën e kërkuar mbi shumat e aprovuara sikurse 

në dispozitivin I të këtij aktgjykimi, është refuzuar si e pabazuar. 

   Kundër këtij aktgjykimi, përkatësisht pjesës refuzuese të tij, në afatin ligjor, paditësi 

ka paraqitur ankesë dhe atë për shkak të shkeljes esenciale të dispozitave të procedurës 
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kontestimore, konstatimit të gabuar dhe jo të plotë të gjendjes faktike dhe zbatimit të gabuar të 

së drejtës materiale, me propozim që Gjykata e Apelit në Prishtinë, ankesën e paditësit ta 

aprovoi si të bazuar ndërsa pikën IV të dispozitivit ta prish dhe lëndën për këtë pjesë t’ia kthej 

gjykatës së shkallës së parë në rigjykim, kurse pjesa tjetër e aktgjykimit të vërtetohet.  

Kundër këtij aktgjykimit, edhe i padituri kishte paraqitur ankesë, por e cila nga ana e 

gjykatës së shkallës së parë përmes aktvendimit të saj C.nr.1298/15, të datës 25.11.2016, është 

hedhur poshtë si e pas afatshme. I padituri pastaj ka parashtruar edhe propozim për kthim në 

gjendjen e mëparshme, i cili propozim nga ana e gjykatës së shkallës së parë me aktvendimin e 

saj C.nr.1298/15, të datës 23.01.2020, është refuzuar, duke mbetur në fuqi aktvendimi i 

C.nr.1298/15, të datës 25.11.2016, me të cilin ankesa e të paditurit është hedhur poshtë si e 

pasafatshme. Ndaj tyre nuk është parashtruar ankesë.            

Gjykata e Apelit si gjykatë e shkallës së dytë, pas vlerësimit të pretendimeve ankimore 

në ankesë 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 paditësit, është e pabazuar. 

Nga shkresat e lëndës rezulton se paditësi me datën 11.12.2015, në gjykatën e shkallës 

së parë, ka paraqitur padi kundër të paditurit, për mos përmbushje të kontratës, me arsye sikurse 

në padi. 

Gjykata e shkallës së parë pas shqyrtimit kryesor dhe vlerësimit të provave, ka nxjerrë 

aktgjykimin e ankimuar C.nr.1298/15, të datës 19.09.2016, me të cilin e ka aprovuar pjesërisht 

kërkesëpadinë e paditësit si të bazuar, sikurse në dispozitv të aktgjykimit të ankimuar. Në 

arsyetim të aktgjykimit është theksuar se pas administrimit të provave, gjykata erdhi në 

përfundim se kërkesëpadia e paditësit duhet të aprovohet pjesërisht, si në dispozitiv të këtij 

aktgjykimi. Në bazë të gjendjes faktike e vërtetuar në këtë procedurë , por edhe me deklarimin e 

palëve ndërgjyqësve, nuk është kontestuar fakti se palët ndërgjyqëse në vitin 2005 kanë qenë në 

raport kontraktues, përkatësisht paditësi nga i padituri ka blerë truallin në sipërfaqe prej 3 ari, në 

vendin e quajtur “...”, me çmim prej 16.000,00 euro, i cili çmim është paguar në tërësi nga ana e 

paditësit. Po ashtu nuk ka qenë kontestuese që gjatë të njëjtit vit, palët kanë arritur marrveshje 

që në truallin e blerë, i padituri të ndërtoi shtëpinë për paditësin. Në këtë rast kontestuese është 

paraqitur të jetë mos egzekutimi i marrveshjes, përkatësisht mos ndërtimi i shtëpisë sipas planit 

të ndërtimit. Në bazë të marrveshjes së kontaratës së shtëpisë së datës 21.03.2005, është provuar 

se i padituri ka pasur për obligim ndërtimin e shtëpisë më kushtet me qelës në dorë, në një 

sipërfaqe prej 230 m2, në vlerë të përgjithshme të ndërtimit në shumën prej 23.000,00 euro, të 

cilin çmim paditësi do t’ia paguante të paditurit me rastin e ndërtimit të shtëpisë, përkatsisht në 

afat prej 2 apo 3 ditë pas ndërtimit. Në bazë të përshkrimit të punëve për ndërtimin e shtëpisë 

kontestuese të datës 04.04.2005, është vërtetuar se i padituri nga paditësi ka marr shumën prej 

19.000,00 euro, të cilin fakt e kanë pranuar edhe palët ndërgjyqëse dhe atë në deklarimin e të 

paditurit në shqyrtimin përgaditor të datës 31.05.2016, si dhe fjalën e fundit të paditësit, se 

shuma prej 16.000,00 euro, është dhënë për blerjen e truallit, ndërsa 3.000,00 euro, të paditurit i 

janë dhënë si hua, por më vonë ajo është zbatuar si llogaritje në ndërtimin e shtëpisë. Nga 

dëshmia e dëshmitarit S.K. gjykata ka vërtetuar faktin se palët ndërgjyqëse pas arritjes së 

marrveshjes për shitblerjen e truallit, kanë arritur marrëveshje që në atë vend i padituri (pasi 
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ishte mjeshtër i ndërtimit) të ndërtoi një shtëpi për paditësin, me kushtet e ndërtimit me qelës në 

dorë. Kësaj dëshmie gjykata e shkallës së parë i’a fali besimin vetëm në këtë pjesë, ndërsa pjesa 

tjetër e dëshmisë, gjykata nuk i’a fali besimin, pasi e njëjta ishte në kundërthënie me provat e 

tjera materiale. Gjykata e shkallës së parë në vijim me të drejtë ka vlersuar se paditësi kërkon 

zgjidhjen e marrveshjes për ndërtimin e shtëpisë dhe kthimin e të hollave të paguara në emër të 

kësaj marrveshje, pasi i padituri me fajin e tij nuk e kishte përmbushur detyrimin e tij lidhur me 

këtë marrveshje sipas kushteve të parapara. Tutje sa i përket pretendimeve të paditurit, se ai ka 

bërë ndërtimin e dy shtëpive tjera në një vendë tjetër tek xhamia e “...”, me pëlqimin e paditësit, 

pas tani të gjitha marrëveshjet për ndërtim si kompensim për marrvëveshjen e parë do të bëhen 

nën mbikqyrjen dhe kompetecat e SH.A., për gjykatën e shkallës së parë këto pretendime ishin 

të pa bazuara, pasi në rastin konkret nga provat e administruara materiale nuk rezulton se 

paditësi i kishte dhënë pëlqim të paditurit për ndryshimin e planit të ndërtimit të shtëpisë, ndërsa 

nga kontrata e ndërtimit të shtëpisë së datë 26.08.2005, e lidhur në mes SH.A. dhe të paditurit 

I.B. nuk konstatohet se paditësi ta ketë dhënë pëlqimin për ndërtimin e shtëpisë në një vendë 

tjetër, të paraparë sipas kësaj kontrate. Gjykata e shkallës së parë e ka refuzuar pjesën tjetër të 

kërkespadisë së paditësit e cila ka të bëjë me kërkesën për kthimin e të hollave të paguara nga i 

padituri për ndërtimin e shtëpisë, lidhur me blerjen e truallit nga i padituri pasi që paditësi në 

seancën e datës 11.07.2016, kishte deklaruar se të hollat lidhur me këtë shitblerje të truallit i ka 

pranuar nga SH., për çka kjo pjesë e kërkesëpadisë së tij edhe është refuzuar. Ngjajshëm është 

vendosur edhe në raport me pjesën e kërkesës që lidhet me një kamion me rimorkio, e cila në 

fakt nuk ka qenë objet i kërkespadisë së precizuar të paditësit. Ndërsa në raport me kërkesën 

tjetër e cila ka të bëjë me blerjen e materialit ndërtimor për ndërtimin e shtëpisë, gjykata e 

shkallës së parë të njëjtën e ka refuzuar në mungesë të provave materiale dhe duke u thirrur në 

nenin 7.1 të LPK. Në raport me shpenzimet e procedurës, gjykata ka vendosur suke u bazuar në 

nenin 452.1 të LPK. 

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 dhe se 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, e po ashtu edhe gjendja faktike në këtë procedurë është vërtetuar 

drejtë dhe në mënyrë të plotë.    

Nuk qëndrojnë pretendimet ankimore për shkeljet e dispozitave të procedurës 

kontestimore, pasi që dispozitivi i aktgjykimit në pjesën e ankimuar  të tij është i kuptueshëm 

dhe i përmbarueshëm. Gjykata e shkallës së parë ka dhënë arsye të mjaftueshme për mënyrën e 

vendosjes në këtë çështje juridike kontestimore duke arsyetuar të gjitha faktet vendimtare të 

cilat kanë ndikuar që e njëjta të vendosë si në dispozitiv të aktgjykimit të atakuar, të cilat arsye 

janë të pranueshme edhe për gjykatën e shkallës së dytë. Po ashtu sipas vlerësimit të kësaj 

gjykate, në mes të arsyeve të paraqitura nuk ekzistojnë kundërthënie, në ndërkohë që 

kundërthënie nuk ka as në mes të dispozitivit dhe arsyetimit të aktgjykimit. 

Edhe gjendja faktike në këtë procedurë është vërtetuar në mënyrë të plotë dhe të drejtë, 

për çka nuk qendrojnë pretendimet ankimore të palës paditëse as për këtë bazë, për arsye se 

gjykata e shkallës së parë në procedurën e të provuarit përmes mjeteve provuese i ka vërtetuar të 
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gjitha faktet me peshë vendimtare për këtë çështje juridike, duke vendosur sikurse në dispozitiv 

të aktgjykimit të ankimuar. Andaj pretendimet e tij mbi këtë bazë, sipas vlerësimit të Gjykatës 

së Apelit, nuk qendrojnë, për arsye se gjykata e shkallës së parë në procedurën e të provuarit 

përmes mjeteve provuese të cekura si në arsyetim të aktgjykimit të gjykatës së shkallës së parë, 

e të cilat gjykata e shkallës së dytë nuk e pa të arsyeshme që t’i përsërisë edhe njëherë, i ka 

vërtetuar të gjitha faktet me peshë vendimtare për këtë çështje juridike, duke vendosur sikurse 

në dispozitiv të aktgjykimit të ankimuar. 

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

shkallës së parë për themelësinë e pjesërishme të kërkesëpadisë e paditësit, është i drejtë dhe i 

argumentuar. Mbi këtë gjendje faktike të vërtetuar, gjykata ankimore e pranon në tërësi 

përfundimin e gjykatës së shkallës së parë për zbatimin e rregullt dhe të drejtë të dispozitave 

materialo - juridike në të cilat është thirrur gjykata e shkallës së parë me rastin e vendosjes, nga 

edhe ka rrjedhur se kërkesëpadia e paditësit është pjesërisht e bazuar. Zbatimi i dispozitave 

ligjore të cituara nga gjykta e shkallës së parë në përputhje me konstatimin e gjendjes faktike të 

vërtetuar nga gjykata e shkallës së parë, argumenton plotësisht qëndrimin e kësaj të fundit se 

kërkesëpadia e paditësit në rastin konkret është pjesërisht e bazuar dhe atë për shumën në lartësi 

prej 3.000,00 euro. 

Drejtë është vendosur edhe në raport me shpenzimet e procedurës dhe në pajtim me 

dispozitën e nenit 452.1 të LPK. 

 

Gjykata vendosi sikurse në pikën II të këtij aktgjykimi, pasi që ka rezultuar se nuk ka 

pasur pretendime ankimore në raport me pikat I, II, dhe III të tij, (meqenëse ankesa e të paditurit 

përmes aktvendimit C.nr.1298/15, të datës 25.11.2016, nga ana e gjykatës së shkallës së parë, 

është hedhur poshtë si e pas afatshme), në ndërkohë që kjo pjesë e aktgjykimit (pra pikat I, II 

dhe III) është në favor të paditësit, pasi që kjo pjesë e kërkesëpadisë së paditësit, nga ana e 

gjykatës së shkallës së parë është aprovuar, për çka edhe kjo pjesë të dispozitivit të aktgjykimit 

ka mbetur e pashqyrtuar. 

 

            Gjykata e Apelit i analizoi dhe mori për bazë edhe pretendimet e tjera ankimore të 

paditësit në raport me pjesën e ankimuar të aktgjykimit, por vlerësoi se të njëjtat nuk ishin me 

ndikim për një vendim ndryshe, për çka vendosi si në dispozitiv të këtij aktgjykimi.  

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 dhe 195 paragrafi 1 pika (d), lidhur me nenin 200 të LPK,  u vendos si në 

dispozitiv të këtij aktgjykimi. 

 

GJYKATA E APELIT E KOSOVËS NË PRISHTINË 

Ac.nr.4655/16, me datën 21.02.2020 

 

 

Kryetari i kolegjit - Gjyqtari 

        Valon Totaj 


