
         Rev.nr.276/2016 

 

 GJYKATA SUPREME E KOSOVËS, kolegji i përbërë nga gjyqtarët: Mr.sc. Muhamet 

Rexha, kryetar, Gyltene Sylejmani dhe Erdogan Haxhibeqiri anëtarë, në çështjen juridike të 

paditëses NP”P..” nga Prishtina, të cilën e përfaqëson av.D. R., nga Prishtina, kundër të paditurit 

M. Kr.,nga Fushë Kosova të cilin e përfaqëson av.H. R., nga Prishtina, për shkak të mos pagesës 

së borgjit, duke vendosur sipas revizionit të paditurit paraqitur kundër aktgjykimit të Gjykatës së 

Apelit të Kosovës, Ac.nr.1381/2013 datë 21.03.2016, në seancën e kolegjit të mbajtur më 15.11. 

2016, mori këtë, 

 

A  K T GJ Y K I M 

 

 REFUZOHET si i pathemeltë revizioni i të paditurit  paraqitur kundër aktgjykimit të 

Gjykatës së Apelit të Kosovës, Ac.nr.1381/2013 datë 21.03.2016. 

 

A r s y e t i m i 

 

         

 Me dispozitivin e aktgjykimit të Gjykatës Komunale në Prishtinë C.nr.2060/2005 

dt.6.11.2012,është aprovuar si e bazuar kërkesëpadia e paditëses, detyrohet  i padituri që 

paditëses në emër të borgjit të papaguar, t’ia paguajë shumën prej 19,258.00€ me kamatë ligjore 

prej 3.5% nga data 03.03.2005 e deri në pagesën defintive dhe shpenzimet e procedurës 

kontestimore në shumë prej 743.50€,të gjitha këto në afat prej 15 ditësh nga dita e marrjes së 

aktgjykimit me kërcënim përmbarimi. 
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           Me dispozitivin e aktgjykimit të Gjykatës së Apelit të Kosovës Ac.nr.1381/13 

dt.21.03.2016, ndryshohet aktgjykimi i shkallës së parë në pjesën që ka të bëjë me kamatën, 

ashtu që në shumën e gjykuar të përmbajtur në dispozitivin e tijë, pranohet kamata ligjore, duke 

filluar nga dt.30.03.2005 e deri në pagesën definitive, në pjesën tjetër aktgjykimi i përmendur 

vërtetohet, kurse ankesa e të paditurit refuzohet si e pabazuar. 

 Kundër aktgjykimit të gjykatës së shkallës së dytë, në afat ligjor i padituri ka  paraqitur 

revizion për shkak të shkeljeve të dispozitave të procedurës kontestimore,  zbatimit të gabuar të 

së drejtës materiale, tejkalimit të kërkesëpadisë, me propozim që të miratohet revizioni,  

aktgjykimet  e instancave më të ulëta të anulohen, duke refuzuar   kërkesëpadinë e paditëses ose 

të njëjtit të prishen dhe lënda të kthehet në gjykatën e shkallës së parë, në rigjykim. 

 Gjykata Supreme e Kosovës, pas shqyrtimit të aktgjykimit të goditur në kuptim të 

dispozitës së nenit  215 të LPK dhe pas vlerësimit të pretendimeve të cekura në revizion ka 

gjetur se: 

 Revizioni i të paditurit është i pathemeltë. 

 Nga shkresat e lëndës rrjedh se midis palëve ndërgjyqësore nuk është kontestues fakti se i 

padituri ka punuar te paditësja si transportues i mallrave. Nga regjistri i mallit të dhënë me afat 

pagese të paditurit M. K., të dt.1.09.2004 vërtetohet se i padituri ka ngelur borgj ndaj paditëses 

në shumën prej 29,436.19€. Me datën 15.09.2004, nga shuma prej 33,436.19€ që figuronte si 

pjesë e borgjit,4000€ janë paguar nga i padituri, borgji mbetur ishte 29,436,19€ dhe  se 

ekzistonte konstatimi me dorë i shkruar se borgji i mbetur do të paguhet deri më dt.30.03.2005, 

këto konstatime janë nënshkruar nga i padituri por edhe nga nënshkrimi i pronarit të paditëses P. 

R.. Në ndërkohë, i padituri(siç rezulton nga ditari i arkës dt.16.05.2005), i ka dorëzuar punëtorit 

të paditëses A. A., edhe shumën prej 10,000.00€në emër të borgjit ndaj paditëses si dhe shumën 

prej 715,04 € në emër të CIG. PURO që gjithsej kapin shumën prej 10,715.04€ të paguara, 

ndërsa borgji i mbetur ndaj paditëses tani ishte 19,258.00€. Se ndërmarrja NP”P...” Prishtinë 

ishte e regjistruar më dt.1.07.2001(certifikata e deklarimit të TVSH, lëshuar nga ATK 

dt.25.01.2011),se ka ekzistuar marrëveshja gojore midis palëve për dhënien e mallrave(mallrat e 

tregtuar )të paditurit me afat të pritjes në shumën e sipër përmendur dhe se në këtë mënyrë, në 
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kuptim të nenit 262 të LMD-së, është krijuar raporti detyrimor midis tyre nga i cili i padituri i ka 

mbetur borgj paditëses për shumën e papaguar në emër të mallit tregtar sipas listës për dhënien e 

mallit me afat pagese të dt.1.09.2004 dhe se ekziston detyrimi i të paditurit që t’a përmbush 

obligimin ndaj paditëses. 

  Gjykata e shkallës së parë, pas administrimit të provave dhe vërtetimit të kësajë gjendje 

faktike, ka gjetur se është e bazuar kërkesëpadia e paditëses, ndaj, ka vendosur si në dispozitivin 

e aktgjykimit të sajë. 

 Gjykata e shkallës së dytë në procedurën ankimore në tërësi ka pranuar konstatimet 

faktike dhe qëndrimin juridik të gjykatës së shkallës së parë duke vlerësuar se drejt ka vërtetuar 

gjendjen faktike dhe në mënyrë të drejtë e ka zbatuar të drejtën materiale , kur ka gjetur se 

kërkesëpadia e paditëses është e bazuar dhe ka vërtetuar aktgjykimin e shkallës së parë, përveç, 

pjesës që ka të bëjë me kamatën, në të cilën pjesë e ka ndryshuar aktgjykimin e shkallës së parë 

dhe ka vendosur si në dispozitiv të aktgjykimit të sajë. 

 Gjykata Supreme e Kosovës , në këtë gjendje të çështjes, vlerëson se aktgjykimet e 

gjykatave të instancës më të ulët nuk janë përfshirë me shkelje thelbësore të dispozitave të 

procedurës kontestimore për të cilat kjo gjykatë kujdeset sipas detyrës zyrtare e as me shkelje të 

tjera të LPK-së, të pretenduara nga revizioni. Dispozitivi i aktgjykimit është i kjartë, në përputhje 

të plotë me arsyetimin, kurse, në arsyetim janë dhënë arsye të mjaftueshme për të gjitha faktet 

relevante të vlefshme për gjykimin e drejtë të kësaj çështje juridike, andaj, konsideron se 

pretendimet e revizionit për shkelje të dispozitave procedurale dhe materiale si dhe tejkalim   të 

kërkesëpadisë nuk qëndrojnë dhe nuk mund t’i vënë në pyetje aktgjykimet e instancave më të 

ulëta. 

          Gjykata Supreme e Kosovës ,konsideron si të drejtë dhe të ligjshëm qëndrimin juridik dhe 

arsyetimin e gjykatave të instancës më të ulët, përkitazi me aprovimin e kërkesëpadisë së 

paditëses, pasi që janë dhënë arsyet bindëse dhe të pranueshme edhe nga kjo gjykatë. Prandaj, 

Gjykata e Revizionit, vlerëson se nuk qëndrojnë pretendimet e revizionit  lidhur me regjistrimin, 

themelimin e palës paditëse si person juridik, respektivisht se mund apo jo ajo të jetë palë në këtë 

procedurë, sepse nga shkresat e lëndës, Certifikata e regjistrimit e MTI,dt.2.11.2012,rrjedhë se 
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nr.biznesit për NP”...” ishte 80149476,data regjistrimit 18.01.2001,data inkorporimit 

12.06.2003.Sipas informatës mbi biznesin të Zyrës për regjistrimin e ndërmarrjes biznesore dhe 

emrave tregtar në Kosovë të dt.2.10.2012 del se nr.regj.biznesit ...,është biznes individual, data 

themelimit 6.12.2003,data regj.të mëparshëm 18.01.2001.Poashtu, nga Certifikata e MTI-së 

rrjedhë numri i biznesit dhe data inkorporimit si më lartë, edhe nga Certifikata e ATK-së 

dt.25.01.2011 del se nr.fiskal i paditëses është ..., në të shënon data e regjistrimit 1.07.2001,që do 

të thotë se paditësja ka qenë e regjistruar(e themeluar)që nga 2001, ka ekzistuar si person juridik 

dhe mëtej ka zhvilluar afarizmin a veprimtarinë e vet, e kjo matej d.m.th.se paditësja nuk kishte 

pengesa  për të qenë palë në këtë procedurë kontestimore. 

          Nuk qëndron as pretendimi vijues i revizionit lidhur me parashkrimin e borgjit nga neni 

374 i LMD-së, nga se kjo dispozitë ka të bëjë me kërkesat reciproke nga qarkullimi i mallrave 

dhe shërbimeve midis personave juridik shoqëror(jo dhe fizik)gjë që këtu nuk është rast. 

Gjithashtu, nuk qëndron as pretendimi i revizionit për tejkalim të kërkesëpadisë, sepse gjykatat e 

instancës më të ulët me rastin e vendosjes, nuk kanë tejkaluar kërkesëpadinë as në kuptimin 

kuantitativ e as kualitativ, por, kanë vendosur brenda  kufijve të kërkesave të parashtruara nga 

palët,d.m.th.në kuptim të dispozitës së nenit 2.1 të LPK-së. 

          Për arsyet e paraqitura më lartë dhe në pajtim me nenin  222 lidhur me nenin 223.1 të 

LPK, u vendos si në dispozitiv të këtij aktgjykimi. 

 

GJYKATA SUPREME E KOSOVËS-PRISHTINË 

Rev.nr.276/2016 datë 15.11.2016 

                 

                    

                          

                                                                                                          Kryetari kolegjit 

                                                                                                       Mr.sc.Muhamet Rexha  
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