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REPUBLIKA E KOSOVËS / REPUBLIKA KOSOVA 

 

                                                                                                                      Ac.nr.6/17 

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

gjyqtarët Halide Reka, kryetare e kolegjit, Hunaida Pasuli dhe Arsim Hamzaj, anëtar, 

në çështjen juridike kontestimore të paditësit Q.J. nga Gjakova, të cilin sipas autorizimit 

e përfaqëson B.M., avokat nga Gjakova, kundër të paditurës  B..., sh.a në Prishtinë, të 

cilën sipas autorizimit e përfaqëson T.G., për kompensimin e shpenzimeve, duke 

vendosur lidhur me ankesën e të paditurës, e paraqitur kundër Aktgjykimit të Gjykatës 

Themelore në Gjakovë, Departamenti i Përgjithshëm, Divizioni Civil, C.nr.493/2013 i 

datës 08.06.2016, në seancën e kolegjit të mbajtur me datë 13.10.2020, mori këtë: 

 

 

A K T GJ Y K I M 

 

 

I.REFUZOHET si e pabazuar ankesa e të paditurës B..., sh.a në Prishtinë, ndërsa 

Aktgjykimi i Gjykatës Themelore në Gjakovë, Departamenti i Përgjithshëm, Divizioni 

Civil, C.nr.493/2013 i datës 08.06.2016, në pikën I (një) të dispozitivit 

VËRTETOHET, përveç kohës së rrjedhjes së kamatës së gjykuar e cila fillon të 

rrjedhë nga dita e marrjes së aktgjykimit të shkallës së parë dt. 08.06.2016 e deri në 

pagesën definitive. 

II. Mbetet e pashqyrtuar pika II (dy) e dispozitivit të aktgjykimit të ankimuar. 

 

A r s y e t i m 

 

Gjykata e shkallës së parë me aktgjykimin e atakuar C.nr.493/2013 i datës 08.06.2016  

në pikën I (një) të dispozitivit e ka aprovuar pjesërisht kërkesëpadinë e paditësit Q.J. 

nga Gjakova dhe e ka detyruar të paditurën B.. në Prishtinë që paditësit për kryerjen e 

shërbimeve të përfaqësimit në lëndët C.nr.84/01 dhe C.nr.85/01, t’ia kompensoj 
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shpenzimet e përfaqësimit sipas T/A në shumën prej 1,314.00 €uro, me kamatë ligjore 

nga dita e parashtrimit të padisë, 12.02.2013 e deri në pagesën definitive si dhe t’ ja 

kompensoj shpenzimet e procedurës në shumë prej 425,60 €uro, krejt këto në afat prej 

8 ditësh, pas plotfuqishmërisë së këtij aktgjykimi e nën kërcënimin të përmbarimit. Në 

pikën II të dispozitivit ka vendosur që përtej shumës së aprovuar kërkesëpadia e 

paditësit në shumë prej 586.00 €uro të refuzohet si e pabazuar. 

 

Kundër këtij aktgjykimi në afat ligjor ankesë ka paraqitur e paditura, duke e atakuar të 

njëjtin për shkak të shkeljes së dispozitave të procedurës kontestimore, konstatimit të 

gabuar dhe jo të plotë të gjendjes faktike dhe zbatimit të gabuar të se drejtës materiale, 

me propozim që Gjykata e Apelit ta anuloj aktgjykimin e atakuar dhe të refuzohet në 

tërësi si e pabazuar kërkesëpadia e paditësit. 

 

Paditësi nëpërmes përfaqësuesit të autorizuar ka paraqitur përgjigje në ankesë me të 

cilën i ka kundërshtuar pretendimet ankimore të të paditurës e duke i propozuar 

Gjykatës së Apelit që ankesën e të paditurës ta refuzoj si të pabazuar ndërsa 

aktgjykimin e atakuar ta vërtetoj.  

 

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

lidhur me aktgjykimin e atakuar dhe komplet shkresave të lëndës, në mbështetje të 

dispozitës së nenit 194 dhe 195 të Ligjit për Procedurën Kontestimore (LPK), ka gjetur 

se: 

 

Ankesa e të paditurës është e pabazuar.  

 

Nga shkresat e lëndës rezulton se paditësi Q.J. në gjykatën e shkallës së parë ka 

paraqitur padi, kundër të paditurës B... sh.a, në Prishtinë, për kompensimin e 

shpenzimeve për kryerjen e shërbimeve të përfaqësimit në lëndët C.nr.84/01 dhe 

C.nr.85/01 sipas T/A, me kamatë ligjore.  

Gjykata e shkallës së parë duke vepruar sipas padisë së paditësit ka caktuar dhe mbajtur 

seancën e shqyrtimit kryesor në të cilën sipas propozimit të palëve ka nxjerrë dhe 

administruar provat shkresore, me vlerësimin e të cilave ka ardhur në përfundim se 

kërkesëpadia e paditësit është pjesërisht e bazuar në ligj, me çka edhe ka nxjerrë 

aktgjykimin e ankimuar C.nr.493/2013 i datës 08.06.2016, duke vendosur më 

decidivisht si në dispozitivin e të njëjtit. 

Në arsyetim të aktgjykimit të ankimuar gjykata e shkallës së parë ka theksuar se nga 

shkresat e lëndës është vërtetuar se paditësi si i autorizuar i këtu të paditurës ka kryer 

punët e avokatisë në dobi të t ‘paditurës dhe atë sipas autorizimeve të dhëna nga 

kompetentët e të paditurës dhe e ka përfaqësuar në tri seanca në lëndën C.nr.84/2001 

dhe shtatë seanca për lëndën C.nr.85/2001, andaj edhe nga kjo bazë i ka aprovuar për 
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çdo seancë shumën prej nga 121.00 €uro, gjithsej shumën prej 1,221.00 €uro, për 

përpilim të parashtresës së datës 27.02.2007 fillimi i lëndës C.nr.84/2001 (numri i ri 

C.nr.492/2006) në shumë prej 93.00 €uro, e në shumë të përgjithshme prej 1,314.00 

€uro sipas Ekstraktit nga Tarifa e Avokatëve të Kosovës numër 137/2002 të datës 

21.12.2002.  

Lidhur me pjesën refuzuese të kërkesëpadisë gjykata ka arsyetuar se kërkesa e paditësit 

për përpilimin e padive të datës 27.02.2001 në lartësi prej nga 93.00 €uro, e gjithsej në 

shumë prej 186.00 €uro, në lëndët C.nr.84/2001 dhe C.nr.85/2001 gjykata e ka refuzuar 

kërkesën për kompensimin e tyre për faktin se të njëjtat nuk kanë vulë të avokatit por 

të Bankës Ekonomike, ndërsa shuma e kërkuar për propozim të ekzekutimit të 

aktgjykimit të plotfuqishëm C.nr.84/2001 në lartësi prej 121,00 €uro, për ankesën e 

datës 16.07.2007 ndaj aktvendimit E.nr.651/01 të datës 16.02.2007 në shumë prej 

242.00 €uro, e në shumë të tërësishme prej 549.00 €uro, gjykata i ka refuzuar si të 

pabazuara me arsyetimin se në shkresat e lëndëve të administruara si prova dhe në 

shkresat e lëndës që kanë qenë objekt kontesti nuk ka prova. 

Gjykata e Apelit e Kosovës nisur nga kjo gjendje e çështjes vlerëson se qëndrimi dhe 

përfundimi juridik i gjykatës së shkallës së parë lidhur me mënyrën e vendosjes sipas 

aktgjykimit të ankimuar, është i drejtë dhe i ligjshëm, pasi që aktgjykimi i atakuar nuk 

është i përfshirë me 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 çdoherë kujdeset sipas 

detyrës zyrtare në kuptim të dispozitës së nenit 194 të LPK-së. Gjendja faktike po ashtu 

del të jetë vërtetuar plotësisht dhe në mënyrë të drejtë, ku gjykata e shkallës së parë del 

të ketë dhënë edhe arsye të mjaftueshme për faktet vendimtare të cilat kanë pasur 

ndikim në mënyrën e vendosjes, të cilat kanë mbështetje në provat nga shkresat e lëndës 

dhe në ligj. 

Nuk qëndrojnë pretendimet ankimore të t’paditurës se aktgjykimi i atakuar është i 

përfshirë me shkelje thelbësore të dispozitave të procedurës kontestimore. Sipas 

vlerësimit të Gjykatës së Apelit dispozitivi i aktgjykimit të atakuar është mjaft i qartë, 

në përputhje të plotë me arsyet e aktgjykimit duke qenë kështu në harmoni logjike dhe 

juridike dispozitivi me arsyetimin. Gjykata ka dhënë arsye edhe për besueshmërinë e 

mjeteve provuese me të cilat ka vërtetuar faktet kontestuese si dhe ka dhënë shpjegime 

të mjaftueshme për mënyrën e kualifikimit të fakteve në raport me normat materialo-

juridike të cilat janë zbatuar në rastin konkret. Kronologjia e arsyetimit të vendimit 

sipas vlerësimit të Gjykatës së Apelit paraqet një përmbajtje koherente, unike dhe 

logjike për përfundimin ligjor lidhur me themelësinë e kërkesëpadisë. 

Nuk qëndrojnë pretendimet e të paditurës për gjendjen faktike të vërtetuar në mënyrë 

të gabuar dhe jo të plotë, pasi që gjykata e shkallës së parë ka administruar dhe ka 

nxjerrë të gjitha provat e propozuara të cilat i ka konsideruar si të nevojshme për të 

vërtetuar faktet vendimtare të çështjes të cilat të kualifikuara në raport me normat 
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materialo-juridike kanë përcaktuar themelësinë e kërkesëpadisë së paditësit në pjesën 

e aprovuar. Gjykata përveç se ka vërtetuar të gjitha faktet e çështjes të njëjtat edhe i ka 

arsyetuar dhe vlerësuar në mënyrë specifike, prandaj pretendimi i të paditurës se 

gjykata e ka vërtetuar gabimisht dhe në mënyrë jo të plotë gjendjen faktike është një 

pretendim i pa bazuar. Në rastin konkret gjykata e shkallës së parë ka vlerësuar sikurse 

faktet që shkojnë në favor të themelësisë së kërkesëpadisë ashtu edhe faktet që e kanë 

kundërshtuar kërkesëpadinë, me vlerësimin dhe analizimin e të cilave i ka rezultuar se 

kërkesëpadia e paditësit për pjesën e aprovuar gjënë mbështetje në prova dhe në ligj 

me çka edhe ka vendosur që kërkesëpadinë e paditësit për këtë pjesë ta miratojë si të 

bazuar. 

 

Në këtë kontekst gjykata e shkallës së parë drejtë e ka vërtetuar faktin se paditësi e ka 

përfaqësuar të paditurën në lëndët C.nr.84/01 dhe C.nr.85/01, fakt ky të cilin e ka 

konfirmuar vet paditësi në bazë të autorizimeve të dhëna nga ana e palës së paditur si 

dhe në bazë të procesverbaleve të shqyrtimeve gjyqësore të mbajtura, të cilat po ashtu 

janë administruar si provë gjatë shqyrtimit kryesor të mbajtur tek gjykata, për të cilën 

kjo gjykatë vlerëson se është provë bindëse sa i përket provueshmërisë së bazës së 

kërkesëpadisë së paditësit.  

 

Pretendimi ankimor i të paditurës se gjykata e shkallës së parë gabimisht e ka 

konsideruar dhe trajtuar propozimin për përmbarim si padi duke e vazhduar procedurën 

kontestimore dhe duke i mohuar të paditurës të drejtën për përgjigje në padi nuk 

qëndron ngase me vet ushtrimin e prapësimit ndaj propozimit për përmbarim dhe  

kontestimin e kredisë ( borxhit) nga e paditura si dhe me vet pjesëmarrjen e të paditurës 

në seancat e mbajtura gjyqësore rezulton se këtu e paditura ka qenë e njoftuar me padinë 

e paditësit dhe me kërkesën e saj ndaj të paditurës. 

Mbi këtë gjendje faktike të konstatuar rezulton se edhe e drejta materiale është zbatuar 

në mënyrë të drejtë me referencë në dispozitat e cituara në aktvendimin e atakuar. Në 

kuptim të të cekurave kjo gjykatë vlerëson se nuk qëndrojnë pretendimet për zbatim të 

gabuar të së drejtës materiale pasi që gjendja e konstatuar nga gjykata e shkallës së parë 

është në harmoni me normat materiale të cilat janë zbatuar në rastin konkret. 

Gjykata e Apelit me rastin e vendosjes i vlerësoi edhe të gjitha pretendimet e tjera 

ankimore, mirëpo të njëjtat pretendime nuk ishin me ndikim për një vendim ndryshe 

për çka edhe vendosi si në dispozitiv të këtij aktgjykimi. 

Aktgjykimi i ankimuar në pikën II (dy) të dispozitivit që ka të bëjë me pjesën e refuzuar 

të kërkesëpadisë ka mbetur i pashqyrtuar, sepse në bazë të thënieve në ankesë kjo 

gjykatë ka konstatuar se aktgjykimi i ankimuar në këtë pjesë nuk është goditur. 

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 
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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. 6/17, me datë 13.10.2020. 

 

 

   Kryetarja e kolegjit, 

                                                                                                     Halide Reka, d.v 

 

 

 


