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E.Rev.nr.2/2020 

GJYKATA SUPREME E KOSOVËS - Kolegji i përbërë nga gjyqtarët: Beshir Islami kryetar, Erdogan 

Haxhibeqiri dhe Gyltene Sylejmani anëtarë, në çështjen juridike të paditësit “B. K. e P.” në likuidim  me seli në ..., 

të cilën e përfaqëson me autorizim R. K. nga ..., kundër të paditurës N.T.P “L.M.” me seli në ..., të cilën e 

përfaqëson sipas autorizimit A. L. nga ..., për shkak të pagesës së borxhit në shumë prej gjithsejtë 85,100.00 €, duke 

vendosur lidhur me revizionin e paditëses,  të paraqitur kundër aktgjykimit të Gjykatës së Apelit të Kosovës 

Ac.nr.36/2017 datë 10 tetor  2019, në seancën e kolegjit të mbajtur me 6 shkurt 2020 morri ketë : 

 

               A K T GJ Y K I M  

 

Refuzohet si i pabazuar revizioni i paditëses B. K. e P.” në likuidim  me seli në ..., paraqitur kundër 

aktgjykimit të Gjykatës së Apelit të Kosovës Ac.nr.36/2017 datë 10 tetor 2019. 

 

       A r s y e t i m  

Me aktgjykimin e Gjykatës së Apelit të Kosovës Ac.nr.36/2017 datë 10 Tetor 2019, është refuzuar si e 

pabazuar ankesa e paditësit  “B. K. e P.” në likuidim  me seli në ...,  dhe është vërtetuar aktgjykimi i Gjykatës 

Themelore në Prishtinë–Departamenti për Çështje Ekonomike, C.nr. 578/2014 datë 2 dhjetor 2016 me të cilin është 

refuzuar, si e pabazuar,  kërkesëpadia e paditësit “N.T.P “L. M.” me seli në ..., që të detyrohet i padituri që  nga baza 

e kontratës paditësit ti paguaj shumën prej 85,100.00 € ndërsa nga baza e kamatës shumën prej 9,981.54 €  në afatin 

prej 7 ditësh nga dita e dorëzimit të aktgjykimit.    

Kundër aktgjykimit të gjykatës së shkallës së dytë paditësja në afat ligjor ka ushtruar revizion për shkak të 

shkeljeve thelbësore të dispozitave të procedurës kontestimore dhe  aplikimit të gabuar të së drejtës materiale me 

propozim që Gjykata Supreme e  Kosovës  të aprovoj revizioni si të bazuar dhe të ndryshoi aktgjykimin e  Gjykatës 

së Apelit të Ac.nr.36/2017 datë 10 tetor 2019 dhe atë gjykatës së shkallës së parë duke vërtetuar ekzistimin e borxhit 

dhe obligimin e të paditurës që ta paguaj.  

Paditësi ka pranuar një kopje të revizionit me 3 dhjetor 2019 dhe nuk ka evidencë që është përgjigjur në 

afat ligjor . 

Gjykata Supreme e  Kosovës i shqyrtoi shkresat e lëndës aktgjykimin e goditur dhe pretendimet e  revizionit 

dhe pas vlerësimit të tyre në kuptim të nenit 215 të Ligjit Nr. 03/L-006 mbi procedurën kontestimore (Gaz. Zyrtare e 

Republikës së Kosovës Nr.38/2008 dhe të Ligji nr. 04/l-118 për ndryshimin dhe plotësimin e Ligjit nr. 03/l-006 për 

procedurën kontestimore (Më tej LPK), gjeti se: 
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Revizioni i paditësit është i pabazuar. 

Në procedurën e zhvilluar e cila i ka paraprirë marrjes e aktgjykimit të goditur është vërtetuar  se paditësja 

“B. K. e P.” në likuidim  me seli në Prishtinë  ka ushtruar padi  kundër N .T.P “L. M.” me seli në ..., për pagesën e 

borxhit. Borxhi ishte krijuar sipas pretendimeve të paditëses me kërkesën e të paditurës për dhënien e kredisë nga 

ana e paditëses. Paditësja kishte lejuar  kredinë në shumën totale prej 100,000.00 €. Sipas padisë i padituri nuk e ka 

kthyer borxhin dhe ka mbetur borxh 85,100.00 € ndërsa kamata e rregullt për këtë periudhë llogaritej në 9,981.54 €. 

E paditura në përgjigje të padisë kishte theksuar se nuk e konteston faktin se ka kërkuar kredi në shumën e cekur nga 

paditësja por nuk i ka marre të hollat nga banka sepse të njëjtat i ka tërhequr personi i tretë (M. L., vëllai i 

përfaqësuesit të të paditurës) i cili nuk është as themelues i firmës N .T.P “L. M.” e as që ka autorizim nga pronari 

dhe themelues i firmës.  

Duke u nisur nga gjendja e tillë e çështjes gjykata e shkallës së parë e ka refuzuar si të pabazuar,  

kërkesëpadinë  e paditësit “N .T.P “L. M.” dhe ka vendosur që secila palë t’i bartë shpenzimet e procedurës. Në 

arsyetimin e dhënë gjykata sqaron se pas administrimit të provave dhe pretendimeve të palëve nuk është gjetur se 

kontrata e kredisë nuk është përmbushur në kuptim të Nenit 8  dhe 1065 të Ligjit mbi Marrëdhëniet Detyrimore  . 

Gjykata e shkallës së dytë në procedurën ankimore ka pranuar si të drejtë dhe të ligjshëm qëndrimin juridik 

të gjykatës së shkallës së parë kur ka gjetur se kërkesëpadia e paditësit është e pa bazuar nga se aktgjykimi i 

ankimuar përmban arsye të mjaftueshme për të gjitha faktet relevante për gjykim të drejtë të ci lat i pranon edh kjo 

gjykatë, prandaj ka refuzuar ankesën e paditëses  dhe ka vërtetuar aktgjykimin e gjykatës së shkallës së parë. 

Gjykata Supreme e Kosovës duke u nisur nga gjendja e tillë e çështjes pranon në tersi si të drejtë dhe të 

ligjshëm, qëndrimin juridik të gjykatave të instancës më të ulët nga se në gjendjen faktike të vërtetuar drejtë, janë 

aplikuar dispozitat e procedurës kontestimore dhe e drejta materiale pa shkelje të pretenduara kur kanë konsideruar 

se kërkesëpadia e paditëses është e pa bazuar. Aktgjykimi i  goditur nuk është i përfshirë me shkelje thelbësore të 

dispozitave të procedurës kontestimore për të cilat kjo gjykatë kujdese sipas detyrës zyrtare në kuptim të nenit 215 të 

LPK-së. 

U refuzuan si të pabazuara pretendimet e revizionit se gjykatat e instancës më të ulët  nuk kanë vendosur 

meritorisht sepse nuk kanë marrë për bazë faktin se mjetet monetare janë bartur në llogarinë e të paditurës dhe se 

tërheqja e te hollave nga i vëllai i përfaqësuesit të autorizuar të të paditurës  është bërë me marrëveshje dhe se është 

e pakontestueshme se banka ka pësuar dëme me mos përmbushje të borxhit. 

Në revizion  përsëritën thëniet e njëjta me ato në shqyrtim dhe në ankesë duke pretenduar se gjykata është 

dashur ta detyroi të paditurën të paguaj borxhin dhe kamatën e  cekur në kërkesëpadi.      

Gjykata Supreme e Kosovës ka vlerësuar si të pa bazuar pretendimet e revizionit  se e paditura ka shkaktuar 

dëmin që duhej kompensuar sepse nuk është përmbushur kontrata në pajtim me dispoziatat e ligjit . Paditësja i ka 
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bartur mjetet në llogarinë e të paditurës, në bankën e njëjtë që edhe e ka lejuar kredinë sipas kontratës, por ka 

mundur të evitoi tërheqjen e mjeteve nga llogaria e të paditurës nga personi I tretë i cili nuk ka pas autorizim e as që  

është themelues i biznesit. E paditura si subjekt ekonomik ka pas llogari rrjedhëse tek paditësja ndërsa  mjetet 

financiare kontestuese janë bartur nga llogaria e të paditurës nga një person i tretë, kurse llogarinë e të paditurit  e ka 

menaxhuar paditësja. Andaj refuzohet si i pa bazaur pretendimi i paditëses se është përmbushur kontrata e dhënies 

së kredisë   

 

Në revizionin e paditëses në përgjithësi janë përsëritur thëniet e paraqitura në ankesën kundër aktgjykimit 

të gjykatës së shkallës së parë, për refuzimin e të cilave gjykata e shkallës së dytë ka dhënë arsye të duhura, bindëse 

dhe të mjaftueshme, e të pranueshme edhe për gjykatën e revizionit. Pretendimet se janë shkelur dispoziat e nenit 

201 të LPK-së  nuk qëndrojnë sepse këto dispozita i referohen shkaqeve për të cilat Gjykata e shkallës së dytë mund 

të ndryshoi aktgjykimin e shkallës së parë gjë që në rastin konkretë aktgjykimi nuk është ndryshuar dhe sipas 

vlerësimit të gjykatës së shkallës së dytë e që është i pranueshëm edhe për gjykatën e revizionit nuk qëndrojnë 

shkaqet për të cilat aktgjykimi do të duhej ndryshuar. Prandaj,  sipas vlerësimit të gjykatës së revizionit, Gjykata  e 

shkallës së dytë ka vlerësuar drejtë qëndrimin se Aktgjykimi i atakuar nuk është përfshirë në shkelje thelbësore të 

dispozitave të LPK-së dhe se e drejta materiale është zbatuar drejtë. 

 Me pretendimet e lartë përmendura të revizionit nuk mund të vihet në pyetje aktgjykimi i gjykatës së 

shkallës së dytë dhe të parë, nga se këto pretendime të  revizionit ishin të përgjithësuara, të pa argumentuara, dhe të 

mbështetura kryesisht në dyshime dhe hipoteza, andaj edhe si të tilla u refuzuan si të pabazuara.   

Nga sa u tha më lartë e në mbështetje të dispozitës së nenit 222  të LPK-së , u vendos si në dispozitiv të 

këtij aktvendimi. 

 

GJYKATA SUPREME E KOSOVËS- PRISHTINË 

E.Rev.nr.2/2020 datë 12 Shkurt 2020 

 

 

Kryetar i kolegjit 

Beshir Islami 

 

 

 

 


