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Ae.nr 10/2016 

GJYKATA E APELIT E KOSOVËS, në kolegjin e përbërë nga gjyqtarët: Dr.sc. Rafet Haxhaj, 

kryetar i kolegjit, Gani Avdiu dhe Ramë Hyseni anëtarë, në çështjen juridike të paditësit N.N.P 

”Verona” me seli në Mitrovicë, të cilin e përfaqëson me autorizim G.R., avokat nga Mitrovica, kundër 

të paditurës Banka Private për Biznes me seli në Prishtinë, të cilën e përfaqëson me autorizim I.S., 

për shkak të pasurimit të pa bazë, duke vendosur lidhur me ankesë e të paditurës dhe të paditësit, 

të paraqitur kundër Aktgjykimit të Gjykatës Themelore në Prishtine – Departamenti për Çështje 

Ekonomike, C.nr.747/2013, të datës 23.10.2015, në seancën e kolegjit të mbajtur me datë 

14.02.2018, mori këtë: 

 

A K T GJ Y K I M 

 

              REFUZOHEN, si të pabazuara ankesat e paditësit N.N.P “Verona” dhe të paditurës Banka 

Private për Biznes, ndërsa Aktgjykimi i Gjykatës Themelore në Prishtinë, Departamenti për Çështje 

Ekonomike, C.nr.747/2013, i datë 23.10.2015, VËRTETOHET  

 

A r s y e t i m 

 

                 Me aktgjykimin e atakuar gjykata e shkallës së parë e ka aprovuar në tërësi si të bazuar 

kërkesëpadinë e paditësit N.N.P ”Verona” me seli ne Mitrovicë, ashtu që në pikën I., të dispozitivit 

është detyruar e paditura Banka për Biznes me seli në Prishtinë, që t’ia paguaj paditësit shumën 

prej 10.000,00 €, në emër të pasurimit të pa bazë, të gjitha këto në afatin prej 7 ditësh nga dita e 

pranimit të aktgjykimit e në  kërcënim të përmbarimit me dhunë. Në pikën II të dispozitivit është 

vendosur që shpenzimet t’i bartin secila palë veç e veç. 

          Kundër këtij aktgjykimi në afatin ligjor ka paraqitur ankesë e paditura, për shkak të shkeljes 

së dispozitave të procedurës 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 të nxjerrë 

aktvendim dhe të anulohet aktgjykimi i atakuar dhe lënda t’i kthehet gjykatës së shkallës së parë në 

rigjykim dhe rivendosje ose të marrë aktgjykim dhe të ndryshohet aktgjykimi i Gjykatës Themelore 

në Prishtinë, Departamenti për Çështje Ekonomike C.nr.747/2013 ashtu që të refuzohet në tërësi si 

e pathemeltë kërkesëpadia e paditësit. 

     Kundër këtij aktgjykimi në afatin ligjor ka paraqitur ankesë edhe paditësi, me të cilën ka 

atakuar aktgjykimin e shkallës së parë në pikën I., të dispozitivit lidhur me kamatën ligjore, ndërsa 

në pikën II., lidhur me shpenzimet procedurale, me propozim që gjykata e shkallë s së dytë ta 

ndryshojë aktgjykimi e gjykatës së shkallës së parë dha ta detyrojë të paditurën ta paguaj kamatën 

ligjorë prej 3.5% për borxhin kryesorë, ndërsa në emër të shpenzimeve të procedurës kontestimore 

paditësit t’i njihen: për padi shumën prej 101,00 euro, në emër të taksës gjyqësore shumën prej 
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50,00 euro dhe në emër të përfaqësimit për dy seanca shumën prej 270 euro, të gjitha në afat prej 7 

ditësh nga dita e plotfuqishmërisë së aktgjykimit.  

Gjykata e Apelit i shqyrtoi shkresat e lëndës, aktgjykimin e atakuar,  pretendimet ankimore, 

e pas vlerësimit të tyre në bazë të nenit 194 të  të Ligjit Nr. 03/L-006 për Procedurën Kontestimore 

(më tej LPK), gjeti se: 

         Ankesat janë të pabazuara.     

Nga shkresat e lëndës rrjedh se, paditësi N.N.P ”Verona” me seli në Mitrovicë, me datë 

24.12.2013, ka parashtruar padi pranë gjykatës së shkallës së parë  kundër të paditurës Banka 

Private për Biznes me seli në Prishtinë, me të cilën ka kërkuar që të detyrohet e paditura që 

paditësit ne emër të pasurimit të pa bazë, paditësit t’ia kthej shumën prej 10.000 euro si dhe 

shpenzimet e procedurës, të gjitha  në afat prej 15 ditësh e nën kërcënim të përmbarimit me dhunë.   

              Gjykata e shkallës së parë duke u bazuar në provat e lëndës,  kallëzimi penal i datës 

28.05.2011, raporti i hartuar nga laboratori i forenzikës i datës 27.12.2011, marrëveshja mbi 

tërheqjen  e datës 29.04.2010, vërejtja e fundit e hartuar nga Banka për Biznes (BpB), shkresat e 

lëndës tjetër kontestimore që kanë të bëjnë me këtë lëndë, fletëdeponimi i datës 09.09.2013, 

përgjigja në padi, shkresat lidhur me qarkullimin për llogari të klientit N.N.P ”Verona” nga data 

31.12.2009 e deri me datën 10.09.2013, ka gjetur se e paditura i ka mbetur borxh paditësit në 

shumën prej 10.000,00 euro, mbi këtë bazë dhe duke aplikuar dispozitat e nenit 210 të LMD-së, e ka 

aprovuar kërkesëpadinë e paditësit si te bazuar dhe ka vendosur si ne dispozitivin e aktgjykimit të 

atakuar.  

     Gjykata e Apelit si gjykatë e shkallës së dytë e aprovon vlerësimin  juridik të gjykatës të 

shkallës së parë në tërësi si të rregullt dhe të ligjshëm lidhur me të gjitha pikat e dispozitivit të 

aktgjykimit, për arsye se, aktgjykimi i atakuar nuk është përfshirë me shkelje thelbësore të 

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

Për shkak të zbatimit të rregullt të rregullave të procedurës kontestimore dhe për shkak të 

konstatimit  të rregullt dhe të tërësishëm të gjendjes faktike, drejtë është zbatuar edhe e drejta 

materiale nga ana e gjykatës së shkallës së parë. Këto shkaqe ankimore i heton dhe vlerëson gjykata 

e shkalles së dytë sipas detyrës zyrtare e në bazë të nenit 194 të LPK-së.  

          Kjo gjykatë vlerëson se gjykata e shkallës së parë drejtë ka zbatuar dispozitat e ligjit 

material sepse sipas dispozitës së Nenit 210 të Ligjit Mbi Marrëdhëniet e Detyrimet të viti 1987 

(kapitulli: Fitimi i pa bazë) përcaktohet se “Në qoftë se mjeti shoqëror që drejtohet nga punëtorët, 

respektivisht nga punonjësit e tjerë, pranë personit të caktuar shoqëror juridik ka kaluar në cilëndo 

mënyrë qoftë në mjete shoqërore që drejtohen nga punëtorët, respektivisht punonjësit e tjerë pranë 

personit tjetër shoqëror juridik, ose në posedim të ndonjë personi, kurse ky kalim nuk bazohet në 

ndonjë marrëveshje vetëqeverisëse pse në ndonjë veprim tjetër juridik apo me ligj fituesi ka për detyrë 

ta kthejë në qoftë se kjo është e mundur, por edhe ashtu e ka për detyrë ta kompensojë vlerën e 

përfitimit të krijuar. Dispozitat e paragrafit paraprak vihet përshtatshmërisht në zbatim kur ndonjë 

pjesë e pasurisë së një personi në cilëndo mënyrë ka kaluar në mjete shoqërore që drejtohen nga 

punëtorët, respektivisht punonjësit e tjerë pranë personit shoqëror juridik, ose në posedim të ndonjë 

personi tjetër, kurse ky kalim nuk bazohet në marrëveshjen vetëqeverisëse, ose në ndonjë punë tjetër 

juridike, ose në ligj. Me fjalën kalim i mjetit shoqëror, respektivisht të pasurisë nënkuptohet edhe 
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krijimi i përfitimit veprimi i kryer. Detyrimi i kthimit, respektivisht i kompensimit të vlerës, fillon edhe 

kur diçka merret duke marrë parasysh bazën që nuk është realizuar ose që është hequr më vonë “.  

Në rastin konkret, kjo gjykatë vlerëson se, i paditura mban përgjegjësi për faktin se, dëmi i 

shkaktuar qëndron në lidhje kauzale me veprimtarinë e të paditurit dhe se paditësi nga provat e 

prezantuara e të cilat gjenden në shkresat e lëndës, ka bërë të besueshëm faktin se pronari i 

paditësit me asnjë veprim nuk e ka bërë mbitërheqjen (overdrafitn) e të hollave.  

           Kolegji i Gjykatës së Apelit të Kosovës i vlerësoi edhe pretendimet tjera ankimore të së 

paditurës lidhur me gjendjen faktike, por gjeti se të njëjtat janë të pabazuara sepse gjykata e 

shkallës së parë në mënyrë të plotë përmes ekspertizave profesionale të mjaftueshme, e ka 

vërtetuar gjendjen faktike dhe ka dhënë arsye të mjaftueshme dhe bindëse në arsyetimin e 

aktgjykimit, të cilën e pranon edhe kjo gjykatë, ndërsa pretendimet e të paditurës janë në 

kundërshtim me provat që gjenden në shkresat e lëndës.  

                   Kolegji i vlerësoi si të pabazuara edhe pretendimet ankimore të paditësit lidhur me 

kamatën ligjore dhe shpenzimet e procedurës. Me nenin 2 të LPK-së është përcaktuar se “Në 

procedurë kontestimore gjykata vendos brenda kufijve të kërkesave që janë parashtruar nga palët 

ndërgjyqës”, në rastin konkret paditësi as me padi e as në seancat e mbajtur pranë gjykatës së 

shkallës së parë nuk ka kërkuar borxhin kryesor së bashku me kamatën ligjore, por ka kërkuar 

vetëm shumën në lartësi prej 10.000,00. Po ashtu paditësi nuk i ka specifikuar as shpenzimet e 

procedurës kontestimore e që sipas nenit 463 par.2, të LPK-së, pala ka për detyrë që në kërkesën e 

saj në mënyrë të specifikuar t’i tregoj shpenzimet për të cilat kërkon shpërblim, nga çka rrjedh se 

gjykata e shkallës së parë drejtë ka vendosur lidhur me shpenzimet e procedurës kontestimore në 

këtë çështje juridike. 

          Bazuar në të lartcekurat, kjo gjykatë vlerëson se aktgjykimi i atakuar i shkallës së parë nuk 

ka të meta për shkak të së cilave nuk mund të vlerësohet ligjshmëria e tij, dispozitivi i aktgjykimit 

është i kuptueshëm, nuk është në kundërthënie me vetveten ose me arsyet e aktgjykimit dhe se 

aktgjykimi përmban arsye të mjaftuara dhe bindëse për gjendjen faktike dhe juridike, për të 

vendosur në këtë çështje juridike, të cilat në tërësi i aprovon edhe kolegji i Gjykatës së Apelit të 

Kosovës.       

          Nga të cekurat u vendos si në dispozitiv në bazë të nenit 195.1 pika d), e lidhur me nenin 

200 të LPK-së.  

GJYKATA E APELIT E KOSOVËS , 

Ae.nr. 10/2016, me datë 14.02.2018 

 

               

                                                                                                                          Kryetari i kolegjit - gjyqtari,  

                  Dr.sc. Rafet Haxhaj, d.v.   


