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REPUBLIKA E KOSOVËS / REPUBLIKA KOSOVA 

 

Ac.nr.688/16  

 

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

gjyqtarët Rrustem Thaqi - kryetar i kolegjit, Qerim Ademaj dhe Zenel Leku, anëtar të 

kolegjit, në çështjen juridike kontestimore të paditësit: G.D. nga Podujeva, rr. “...” nr. 

315, kundër të paditurve: N.R. dhe O.H. të dy nga Podujeva, rr. “Z.P.” pn., të cilët i 

përfaqëson T.Zh., avokate në Prishtinë, sipas autorizimit, për shkak të borxhit, duke 

vendosur lidhur me ankesën e autorizuarës së të paditurve e paraqitur kundër 

aktgjykimit të Gjykatës Themelore në Prishtinë - Dega në Podujevë, C.nr.350/2012, i 

datës 11.12.2015, në seancën jo publike, të mbajtur me datë 24.11.2020, mori këtë: 

 

                                                   A K T GJ Y K I M 

 

I. REFUZOHET e pabazuar ankesa e autorizuarës së të paditurve: N.R. dhe O.H. të 

dy nga Podujeva, rr. “Z.P.” pn., ndërsa aktgjykimi i Gjykatës Themelore në Prishtinë 

- Dega në Podujevë, C.nr.350/2012, i datës 11.12.2015 në pikën I, të dispozitivit, 

VËRTETOHET.  

II. Mbetet i pashqyrtuar dispozitivi i aktgjykimit të atakuar në pikën II, në pjesën 

refuzuese të kërkesëpadisë.   

 

 

                                                         A r s y e t i m 

 

Gjykata e shkallës së parë, me aktgjykimin e atakuar C.nr.350/2012, i datës 

11.12.2015, ka vendosur që: Pjesërisht aprovohet padia dhe kërkesëpadia e paditësit 

G.D. nga Podujeva rr. “...” nr. 315, si e bazuar dhe Obligohen të paditurit N.R. dhe 

O.H. nga Podujeva t’ia paguajnë borxhin prej 5.700 € në mënyrë solidare secili prej 

tyre nga 2.850 € dhe atë për muajt Janar 2011 dhe muajin Korrik 2012 shumën prej 

600 € si dhe shumën tjetër prej 5.100 € për muajt tjerë në emër të borxhit për vitin 

2012 dhe 2013 për lokalin afarist që gjendet në rrugën “Z.P.” në sipërfaqe prej 80 m2. 

Shumën prej 5.700 € të paditurit obligohen që paditësit t’ia paguajnë me kamatë 

ligjore siç e paguajnë bankat afariste të Kosovës për mjetet e deponuara mbi një vit, 

pa destinim të caktuar duke filluar nga data e nxjerrjes së këtij aktgjykimi e deri në 

pagesën përfundimtare si dhe shpenzimet e procedurës kontestimore po ashtu në 
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mënyrë solidare prej 100 € e secili prej tyre nga 50 € në afat prej 15 ditësh, pas 

pranimit të këtij aktgjykimi nën kërcënim të përmbarimit me dhunë. Refuzohet si e 

pabazuar kërkesëpadia e paditësit për kompensimin e pllakave - kockave të terasës së 

lokalit në shumën prej 1.079 €.   

Kundër këtij aktgjykimi e autorizuara e të paditurve në afat ligjor ka paraqitur ankesë, 

duke e atakuar aktgjykimin e goditur për shkak të konstatimit të gabuar dhe jo të plotë 

të gjendjes faktike dhe zbatimit të gabuar të së drejtës materiale, me propozim që: 

Gjykata e Apelit të bie vendim në atë mënyrë që të aprovohet ankesa e të paditurve, të 

anulohet aktgjykimi i gjykatës së shkallës së parë dhe lënda ti kthehet të njëjtës 

gjykatë në rishqyrtim dhe rivendosje.  

Me përgjigje në ankesë paditësi ka propozuar që të refuzohet ankesa e të paditurve 

dhe të vërtetohet aktgjykimi i gjykatës së shkallë së parë.   

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

ankimore lidhur me aktgjykimin e atakuar, në mbështetje të nenit 194 dhe 195, të 

Ligjit për Procedurën Kontestimore (LPK), ka gjetur se: 

 

Ankesa e autorizuarës së të paditurve është e pabazuar.  

Nga shkresat e lëndës rezulton se paditësi, me datë 08.08.2012, në gjykatën e shkallës 

së parë ka paraqitur padi, për pagesën e borxhit kundër të paditurit, me të cilën ka 

kërkuar që të: Aprovohet padia dhe kërkesëpadia e paditësit G.D. nga Podujeva rruga 

“...” pn., e ushtruar kundër të paditurve N.R. dhe O.H. që të dy nga Podujeva rruga 

“Z.P.” pn., për pagesën e borxhit, Detyrohen të paditurit që paditësit në mënyrë 

solidare t’ia paguajnë shumën e përgjithshme prej 6.779 €, e kjo borxhi i mbetur për 

muajin Janar 2011 dhe muajin Korrik 2012 në shumën prej 600 € dhe shuma 5.100 €, 

në emër të borxhit për vitin 2012 dhe 2013 dhe shuma prej 1.079 € për kompensimin 

e pllakave - kockave të terasës së lokalit në sipërfaqe prej 83 m2 të gjitha këto me 

kamatë ligjore si në mjetet e paguara në bankë pa destinim të caktuar dhe shpenzimet 

e procedurës kontestimore në lartësinë që do të shkaktohen, të gjitha këto në afatin 

prej 15 ditësh, nga dita e plotfuqishmërisë së aktgjykimit nën kërcënimin e 

përmbarimit me dhunë.  

Gjykata e shkallës së parë, duke vepruar sipas padisë së paditësit pas shqyrtimit të 

provave dhe të gjitha shkresave të lëndës, ka nxjerrë aktgjykimin e atakuar, 

C.nr.350/2012, i datës 11.12.2015, me të cilin e ka aprovuar pjesërisht si të bazuar 

kërkesëpadinë e paditësit, duke vendosur më decidivisht si në dispozitiv të 

aktgjykimit të atakuar.  

Në arsyetim të aktgjykimit të atakuar, gjykata e shkallës së parë, ka theksuar se: nuk 

është kontestues fakti se palët ndërgjygjëse kanë hyrë në raport detyrimor në mes veti 

dhe atë të paditurit kanë qenë në cilësinë e qiradhënësit kurse paditësi në cilësinë e 

qiramarrësit për lokalin afarist 80 m2, që gjendet në rrugën “Z.P.” në Podujevë, me 

obligim për të paguar qiranë mujore prej 750 € në muaj. Nuk është kontestues fakti se 

paditësi si qiramarrës e ka marr lokalin e të paditurve për të zhvilluar biznes me qira, 

por me pëlqimin e të paditurve ai ka pasur obligim me investuar rregulluar lokalin me 

mjetet e veta financiare për ta përgatitur për zhvillimin e biznesit të tij. Kjo vërtetohet 

dhe nuk kontestohet nga palët. Kontestues ishte fakti se a i kanë mbetur të paditurit 
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N.R. dhe O.H. borxh paditësit G.D. shumën prej 6.779 €, siç ka deklaruar ai në padi 

dhe seancë apo paditësi ju ka mbetur atyre borxh duke mos paguar qiranë, obligimet, 

rrymën, ujin etj., në shumë prej 7.785 € si deklarojnë të paditurit në përgjigje në padi 

dhe seancë. Gjykata duke u bazuar në provat materiale që janë pjesë e shkresave të 

lëndës ka vërtetuar se me datën 18.01.2010 nga kontrata e lidhur me shkrim mes 

paditësit dhe të paditurve të cilën kontratë e kanë nënshkruar personalisht palët 

ndërgjygjëse të cilën rrethanë e pranuan dhe vërtetuan në seancë pas prezantimit të 

nënshkrimeve nga gjykata ata e pranojnë se e kanë nënshkruar atë. Meqenëse në 

rastin konkret kemi të krijuar marrëdhënie detyrimore në mes të palëve ndërgjygjëse 

dhe paditësi në cilësinë të kreditorit kurse të paditurit në cilësi të debitorit e që këtë e 

kanë vërtetuar me nënshkrimin e marrëveshjes së datës 18.01.2010 atëherë ata kanë 

marr mbi vete borxhin për t’ia paguar paditësit por deri më sot nuk e kanë paguar atë. 

Ka shtuar se nga një gjendje e tillë e vërtetuar me prova në procedurë ku të paditurit 

nuk kanë përmbushur obligimin ndaj paditësit siç është cekur në marrëveshjen e datës 

18.01.2010 i obligoj ata që pjesërisht ti paguajnë atij borxhin e mbetur e të papaguar 

në shumën prej 5.700 €, kurse pjesa tjetër prej 1.079 € ju është refuzuar si e pabazuar 

sepse nuk është e cekur askund se i kanë këtë borxh paditësit të paditurit as në 

marrëveshjen e datës 18.01.2010. Por paditësi ka pasur të drejtë dhe obligim që ti heq 

dhe çmontoj pllakat - kocat e shtruara por jo ti kompensohet kundërvlera e tyre sepse 

kjo askund nuk ceket dhe nuk e kanë marr si obligim të paditurit. Andaj kërkesa e 

tillë ju është refuzuar si e pabazuar. Kundërshtimet e të paditurve janë të pabazuara 

dhe pa mbështetje në prova materiale e as të vërtetuara me prova në procedurë.   

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

së parë, ju ka referuar neneve 10, 12, 16, 17, 26, 28, 46, 51, 60, 67, 77 dhe 262 të 

LMD-së. Për kamatën gjykata ju ka referuar nenit 277 të LMD-së. Vendimin mbi 

shpenzimet e procedurës kontestimore e ka mbështetur në nenin 449 paragraf 1, 450, 

452 paragraf 2 dhe 453 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.  

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 konstatuar në mënyrë të 

gabuar dhe jo të plotë nga ana e gjykatës së shkallës së parë, sepse gjykata e shkallës 

së parë nga shqyrtimi i shkresave të lëndës dhe nga deklarimet e palëve ndërgjygjëse 

në mënyrë të pa kontestuar e ka vërtetuar se ekziston detyrimi civil - juridik i të 

paditurve ndaj paditësit, në shumën e tërësishme prej 5.700 €, në mënyrë solidare 

secili prej tyre nga 2.850 € edhe atë për periudhën prej muajit Janar 2011 dhe muajin 

Korrik 2012 dhe shumën prej 5.100 €, për muajt e tjerë për vitin 2012 - 2013, në emër 
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të borxhit-gjegjësisht detyrimit në emër të kompensimit për renovimin dhe adoptimin 

e lokalit afarist dhe atë sipas marrëveshjes mbi dorëzimin e lokalit afarist të datës 

18.01.2010, dhe të paditurit gjatë procedurës kontestimore në shkallë të parë, me 

asnjë provë të vetme, nuk e kanë argumentuar të kundërtën e borxhit të pretenduar 

nga pala paditëse e që kanë pasur për obligim ta bëjnë një gjë të tillë, në kuptim të 

nenit 7 paragraf 1 dhe 319 paragraf 1 të LPK-së.  

Gjykata e Apelit vlerësoj se gjykata e shkallës së parë ka vendosur në mënyrë të 

drejtë dhe të ligjshme sepse në bazë të nenit 17 paragraf 1 të LMD-së, përcaktohet se: 

“ Pjesëmarrësit e marrëdhënies së detyrimit kanë për detyrë ta zbatojnë detyrimin e 

vetë dhe janë përgjegjës për përmbushjen e tij ”, ndërsa me nenin 262 paragrafi 1 të 

po këtij ligji, përcaktohet se: “ Kreditori në raportin e obliguar është i autorizuar që 

prej debitorit të kërkojë përmbushjen e detyrimit, ndërsa debitori ka për detyrë ta 

përmbushë me ndërgjegje krejtësisht sikundër është përmbajtja e tij ” dhe si rezultat i 

kësaj meqenëse të paditurit nuk e kanë përmbushur detyrimin, të paditurit kanë hyrë 

në raport të detyrimeve me paditësin, në të cilin raport paditësi e ka cilësinë e 

kreditorit ndërsa të paditurit e kanë cilësinë e debitorit. Në kuptim të këtyre 

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

të bazuar kërkesëpadinë e paditësit.   

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

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

Vendimi mbi shpenzimet e procedurës është në përputhje me veprimet e ndërmarra në 

këtë çështje juridike kontestuese dhe në pajtim me dispozitat e LPK-së.  

Pika II, e dispozitivit të aktgjykimit të atakuar, në pjesën refuzuese të kërkesëpadisë, 

nuk është shqyrtuar sepse ankesa nuk ka qenë e drejtuar përkitazi me pjesën e 

refuzuar të kërkesëpadisë.  

Gjykata e Apelit i vlerësoi edhe të gjitha pretendimet e tjera ankimore por të njëjtat 

nuk ishin me ndikim për një vendim ndryshe, për çka vendosi si në dispozitiv të këtij 

aktgjykimi.  

Nga të lartë cekurat e në mbështetje të nenit 194, 195 paragraf 1 pika d), lidhur me 

nenin 200 të LPK-së, është vendosur si në dispozitiv të këtij aktgjykimi. 

 

GJYKATA E APELIT E KOSOVËS NË PRISHTINË 

Ac.nr.688/16, me datë 24.11.2020        

                                                                                                            Kryetari i kolegjit 

           Rrustem Thaqi, d.v    


