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 GJYKATA SUPREME E KOSOVËS – kolegji i përbërë nga gjyqtarët: Erdogan 

Haxhibeqiri, kryetar, Mr.Sc. Muhamet Rexha dhe Gyltene Sylejmani, anëtarë, në çështjen 

juridike të paditësit V. B. nga Kamenica, të cilin me autorizim e përfaqëson R. L., avokat 

nga Gjilani, kundër të paditurit M. E. nga Gjilani, objekti i kontestit pagimi i borxhit, duke 

vendosur përkitazi me revizionin e të paditurit të paraqitur kundër aktgjykimit të Gjykatës së 

Apelit të Kosovës, AC.nr. 3677/2013 datë 06.9.2016, në seancën e kolegjit të mbajtur më 

10.7.2017, mori këtë: 

 

A  K  T  GJ  Y  K  I  M 

 

 Refuzohet si i pabazuar revizioni i të paditurit paraqitur kundër aktgjykimit të 

Gjykatës së Gjykatës së Apelit të Kosovës, AC.nr.42175/2015 datë 26.9.2016. 

 

A  r  s  y  e  t  i  m  i 

 

 Me aktgjykimin e Gjykatës Themelore në Gjilan, C.nr. 310/2012 datë 10.9.2013, 

është aprovuar kërkesëpadia e paditësit V. B., dhe është obliguar i padituri M. E., që 

paditësit në emër të borxhit të paguajë shumë prej 17,500.00 €, me kamatë prej 4,5% duke 

filluar nga muaji maj i vitit 2000 dhe obligohet i padituri që paditësit në emër të 

shpenzimeve procedurale të paguajë shumën prej 971 € të gjitha këto në afat prej 15 ditësh 

nga dita e plotfuqishmërisë së këtij aktgjykimi, me kërcënim të përmbarimit me dhunë.  

 Gjykata e Apelit të Kosovës me aktgjykimin e saj AC.nr.42175/2015 datë 26.9.2016, 

ka ndryshuar aktgjykimin e shkallës së parë vetëm sa i përket kamatës duke detyruar të 

paditurin që në shumën e gjykuar prej 17,500.00 € të paguajë kamatën që paguan banka në 

mjetet e deponuara mbi një vit pa destinim të caktuar, ndërsa sa i përket pjesës së 
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aktgjykimit me të cilën obligohet e paditura që paditësit t’i paguajë shumën prej 17,500,00 € 

si dhe për shpenzimet procedurale vërtetohet. 

 Kundër aktgjykimit të goditur i padituri ka paraqitur revizion pa theksuar shkaqet për 

të cilat godet aktgjykimin e shkallës së dytë me propozim që aktgjykimi i goditur dhe ai i 

shkallës së parë të prishet dhe lënda t’i kthehet gjykatës së shkallës së parë në rigjykim. 

 Gjykata Supreme e Kosovës, pas shqyrtimit të aktgjykimit të goditur sipas nenit 215 

të Ligjit të Procedurës Kontestimore (LPK), ka gjetur se: 

 Revizioni është i  pabazuar. 

 Gjykata Supreme e Kosovës, vlerëson se aktgjykimi i goditur nuk ka shkelje 

thelbësore të dispozitave procedurale nga neni 215 dhe në gjendjen e vërtetuar faktike 

gjykata drejt ka zbatuar dispozitat materiale kur ka detyruar të paditurin që paditësit t’ia 

paguajë shumën prej 17,500.00 €. 

 Revizioni i të paditurit ka të bëjë me gjendjen faktike për të cilën në kuptim të nenit 

214.2 të LPK, revizioni nuk mund të paraqitet, prandaj edhe revizioni i të paditurit sa i 

përket gjendjes faktike nuk është vlerësuar. 

 Nga arsyet e dhëna më lart u vendos si në dispozitiv të këtij aktgjykimi në bazë të 

nënti 222 të LPK. 

                       GJYKATA SUPREME E KOSOVËS-PRISHTINË 
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    Kryetari i kolegjit, 

                      Erdogan Haxhibeqiri 

 

 


