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 GJYKATA SUPREME E KOSOVËS, kolegji i përbërë nga gjyqtarët: Emine Kaçiku, kryetare,  

mr.sc.Muhamet Rexha dhe Shukri Sylejmani, anëtarë, në çështjen juridike  të paditësit B. H. nga Gjilani, 

të cilin e përfaqëson H. A., av. nga Gjilani, kundër të paditurës Kompania G. e G., me pronar J. I., nga 

Gjilani, të cilin e përfaqëson Sh. Sh., av. nga Gjilani, për pagesën e premisë-borxhit, përkitazi me 

revizionin e të paditurit, paraqitur kundër aktgjykimit të Gjykatës së Apelit të Kosovës,CA.nr.576/2014 

datë 9.1.2018, në seancën e kolegjit të mbajtur më 6.6.2018, merr këtë: 

 

A K T GJ Y K I M 

 

 REFUZOHET si i pabazuar revizioni i të paditurit, paraqitur kundër aktgjykimit të Gjykatës së 

Apelit të Kosovës,CA.nr.576/2014 datë 9.1.2018. 

 

        A r s y e t i m i 

 Me aktgjykimin e Gjykatës së Apelit të Kosovës,CA.nr.576/2014 datë 9.1.2018, është refuzuar 

ankesa e përfaqësuesit të paditurit dhe është vërtetuar aktgjykimi i gjykatës Themelore Gjilan, 

C.nr.758/2009 datë 31.20.2013 me të cilin me pjesën I të dispozitivit është aprovuar kërkesëpadia e 

paditësit Besim Haziri, nga Gjilani, dhe është obliguar i padituri Jeton Ismajli nga Gjilani, t’i paguaj 

paditësit pagesën e premisë në vlerë prej 50.000 DM, të konvertuara në €, në emër të pagesës së premisë, 

me kamatë 3,5%, duke filluar nga data e parashtrimit të padisë në gjykatë më datë 24.1.2002, e deri në 

pagesën definitive, në afat prej 15 ditëve, nën kërcënimin e përmbarimit të dhunshëm. Me pjesën II të 

dispozitivit është vendosur që secila palë t’i bartë shpenzimet e veta gjyqësore, kurse paditësi është 

obliguar që kësaj gjykate t’ia paguaj shumën në të hollave në lartësi prej 25 € në emër të përpilimit të 

aktgjykimit, në afat prej 15 ditësh nga dita e plotfuqishmërisë së aktgjykimit, nën kanosjen e përmbarimit 

të dhunshëm. Gjykata e shkallës së dytë ka ndryshuar aktgjykimin e gjykatës së shkallës së parë vetëm 

lidhur me kamatën, ashtu që ka gjykuar kamatëvonesën si për mjetet e depozituara në kursim mbi një vit 

te bankat pa destinim të caktuar, e cila rrjedh nga data 31.10.2013 ( si ditë e dhënies së aktgjykimit në 

gjykatën e shkallës së parë) e deri në pagesën definitive të borxhit. 
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 Kundër aktgjykimit të gjykatës së shkallës së dytë, i padituri me kohë ka paraqitur revizion për 

shkak të shkeljes thelbësore të dispozitave të procedurës kontestimore nga neni 182 par. 1  dhe 2 pika (n) 

lidhur me nenin 8 par. 2 të LPK-së dhe zbatimit të gabuar të së drejtës materiale, me propozim që 

aktgjykimet e gjykatave të instancës më të ulët të ndryshohen ashtu që  kërkesëpadia e paditësit të 

refuzohet si e pabazuar, apo të njëjtat të anulohen dhe çështja t’i kthehet gjykatës së shkallës së parë për 

rigjykim. 

 Paditësi ka paraqitur përgjigje në revizion me propozim që revizioni i të paditurit të refuzohet si i 

pabazuar. 

 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. 

 Nga shkresat e lëndës del se ndërmarrja e paditur është e licencuar të ushtrojë veprimtarinë e 

lojërave me fat. Paditësi  ka blerë 5 tiketa në kioskën “A.” në Gjilan, ku e paditura i ka shitur tiketat e 

tilla. Paditësi me 5 tiketat e blera A,B,C,D,E nr. Serik ..., nuk ka gjetur kurrfarë shpërblimi, ndërsa në 

pjesën e pasme të tiketës nën  nr. 11, i padituri ka premtuar shpërblimin në shumë prej 50.000 DM  nëse 

blerësi i tiketës në 5 tiketa nuk gjen asnjë shpërblim. Paditësi më datë 16.2.2002, pas blerjes së tiketave ia 

ka prezantuar paditësit tiketat me kërkesë se ishte fituesi i shpërblimit, por pronari i të paditurit pasi ka 

shikuar tiketat e kishte gërvishtur tiketën në vendin ku kishte kodin sigurues dhe pastaj ishte përgjigjur se 

nuk e pranon përmbushjen e detyrimit me arsyetim se në ato tiketa ka munguar shenja e kodit sigurues. 

 Paditësi me padi ka kërkuar që i padituri të detyrohet që paditësit t’ia paguaj dhuratën e premtuar 

në ato tiketa sipas bazës së premtimit publik të dhuratës. 

 I padituri ka kundërshtuar kërkesëpadinë me arsyetim se tiketat e prezantuara nga ana e paditësit, 

nuk janë produkt i saj, në to nuk gjendet figura e dorës me gishtërinj dhe në ato tiketa është dëmtuar kodi 

sigurues. I padituri më 19 janar 2003 ka publikuar artikullin në gazetën “Koha Ditore” me të cilën ka 

njoftuar lexuesit se sipas nenit 9 të rregullave të paditurit  për lojën me fat, nëse në tiketë hiqet emulsioni 

mbrojtës i tiketës, ato tiketa janë të pavlefshme dhe organizatori i lojës nuk mbanë përgjegjësinë.  

 Me aktgjykimin C.nr.38/2002 datë 10.5.2002, gjykata e shkallës së parë ka aprovuar 

kërkesëpadinë e paditësit si të bazuar, ndërsa me aktgjykimin  Ac.nr. 164/02 datë 29.12.2002, gjykata e 

shkallës së dytë duke vendosur sipas ankesës së të paditurit, ka prishë aktgjykimin e cekur dhe çështjen e 

ka kthyer në rigjykim në gjykatën e shkallës së parë. Në rigjykim me aktgjykimin C.nr.153/03 datë 

14.3.2005, gjykata e shkallës së parë ka refuzuar kërkesëpadinë e paditësit si të pabazuar, ndërsa me 
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aktgjykimin e gjykatës së shkallës së dytë Ac.nr.141/05 datë 30.7.2005, është refuzuar si e pabazuar 

ankesa e përfaqësuesit të paditësit ndërsa aktgjykimi i ankimuar është vërtetuar. 

 Gjykata Supreme e Kosovës, duke vendosur sipas revizionit të paditësit , me aktvendimin 

Rev.nr.216/2005 datë 25 maj 2006, ka pranuar revizionin ashtu që aktgjykimet e gjykatave të instancës 

më të ulët i ka prishë dhe çështjen ia ka kthyer gjykatës së shkallës së parë për rigjykim. Me aktgjykimin 

C.nr.518/06 datë 18.5.2009, Gjykata Komunale në Gjilan ka aprovuar si të bazuar kërkesëpadinë e 

paditësit ndërsa gjykata e shkallës së dytë, ka aprovuar ankesën e të paditurit ashtu që çështjen e ka kthyer 

në rigjykim në gjykatën e shkallës së parë. 

 Në rigjykim gjykata e shkallës së parë, me aktgjykimin C.nr. 758/2009 datë 31.10.2013 ka 

aprovuar kërkesëpadinë e paditësit dhe ka obliguar të paditurin që paditësit t’ia paguaj pagesën e premisë 

në vlerë prej 50.000 DM, të konvertuara në €, premtim i bërë publik, dhe duke zbatuar nenin 229 par. 1 të 

LMD –ës, ka vendosur si në dispozitivin e atij aktgjykimi.  

 Gjykata e shkallës së dytë, në procedurën sipas ankesës, me aktgjykimin CA.nr.576/2014 datë 

9.1.2018, në tërësi i ka pranuar konstatimet faktike dhe qëndrimin juridik të gjykatës së shkallës së parë, 

duke vlerësuar se konkludimi i gjykatës së shkallës së parë është i drejtë dhe i bazuar në ligj, pastaj ka 

refuzuar si të pabazuar ankesën e të paditurit, ndërsa  aktgjykimin e ankimuar e ka ndryshuar vetëm lidhur 

me kamatën. 

 Duke u nisur nga gjendja e tillë e çështjes, Gjykata Supreme e Kosovës ka gjetur se gjykatat e 

instancës më të ulët, duke vërtetuar drejtë dhe në mënyrë të plotë gjendjen faktike, drejt kanë zbatuar 

dispozitat e procedurës kontestimore dhe të drejtën materiale kur kanë gjetur se kërkesëpadia e paditësit 

është e bazuar. 

Pretendimi se aktgjykimi i kundërshtuar është marrë me shkelje thelbësore nga neni 182 par.1 

lidhur me nenin 8 të LPK –ës, sepse gjykata me rastin e vendosjes së çështjes në mënyrë meritore nuk ka 

arsyetuar se cilat fakte i ka konsideruar të provuara e cilat jo dhe nuk ka bërë çmuarjen e secilës provë veç 

e veç dhe të gjitha provave së bashku, Gjykata Supreme e Kosovës e vlerësoi si të pabazuar, ngase 

gjykata e shkallës së parë ka bërë shtjellimin dhe vlerësimin e provave komform dispozitës së nenit 8 të 

LPK –ës, ashtu që ka bërë vështrim në 5 tiketat e lojës shpërblyese, ka lexuar dëshminë e dëshmitarit Z. 

H., ka bërë leximin e 5 tiketave të paditurit, ka lexuar artikullin e publikuar në Gazetën Koha Ditore, ka 

lexuar pjesën e procesverbalit të shqyrtimit kryesor C.nr.153/03 datë 14.3.2005, që ka të bëjë me 

konstatime – reklamime te vërejtura në video kaseta, leximin e nenit 9 të Rregullores mbi punën e 

kompanisë, ka dëgjuar paditësin dhe të paditurin  dhe ka vërtetuar gjendjen faktike të përshkruar në 

arsyetimin e aktgjykimit. 
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Gjykata Supreme e Kosovës i ka vlerësuar si të pabazuara thëniet e cekura në revizion se 

aktgjykimet e gjykatave të instancës më të ulët janë marrë me shkelje thelbësore, ngase, në revizion  nuk 

është theksuar se ku qëndrojnë kundërthëniet e pretenduara në mes dispozitivit dhe arsyetimit dhe për 

cilat fakte vendimtare aktgjykimi i kundërshtuar nuk përmban arsyetim, në cilën pjesë dispozitivi i 

aktgjykimit është i pakuptueshëm dhe cilat prova kanë përmbajtje tjetër me arsyetimin e provave të dhëna 

në aktgjykim. Për gjykatën Supreme të Kosovës nuk është e mjaftueshme vetëm përshkrimi i nenit 182 

par. 2 pika (n) të LPK –ës, por pretendimet e revizionit duhet të jenë konkrete dhe të bazuara në prova. 

 

Gjykata Supreme e Kosovës duke shqyrtuar aktgjykimin e kundërshtuar sipas dispozitës ligjore 

nga neni 215 të LPK, vlerësoi se dispozitivi i aktgjykimit të kundërshtuar është i qartë dhe i përshtatshëm 

për ekzekutim, në harmoni me arsyetimin në të cilin janë dhënë të gjitha arsyet për faktet vendimtare, në 

bazë të provave ekzistuese të shqyrtuara gjatë seancave gjyqësore, e të cilat janë të mjaftueshme për një 

gjykim të drejtë e të bazuar në ligj. 

 

Pretendimin e cekur në revizion se gjykatat nuk kanë vërtetuar faktet se tiketat a kanë qenë në 

rregull, a janë shtypur nga kompania e cila ka organizuar lojën shpërblyese, a është dëmtuar shenja e 

numrit sigurues – kodi i sigurimit pas gërvishtjes, tiketat a kanë qenë të falsifikuara,  Gjykata Supreme  i 

shqyrtoi por të njëjtat nuk ndikuan që kjo Gjykatë të vendosë ndryshe, ngase të njëjtat kanë të bëjnë me 

vërtetimin e gjendjes faktike, për të cilat në bazë të nenit 214 par. 2 të LPK –ës revizioni nuk mund të 

paraqitet, ndërsa përkundër kësaj kjo Gjykatë shton se i padituri ka qenë prezent gjatë shqyrtimeve 

kryesore të zhvilluara gjatë procedurës dhe të njëjtin e ka përfaqësuar i autorizuari i tij, ndërsa nuk kanë 

propozuar caktimin e ekspertit për tu vërtetuar pretendimet e cekura, ngase palët ndërgjyqëse në bazë të 

nenit 319 par. 1 të LPK –ës kanë për detyrë  të provojnë faktet mbi të cilat i bazon kërkimet dhe 

pretendimet e veta.  

 

Gjykata Supreme e Kosovës edhe thëniet e theksuara në revizion që kanë të bëjnë me zbatimin e 

gabuar të së drejtës materiale i ka vlerësuar si të pabazuara, ngase, në bazë të nenit 229 par.1 të LMD –ës 

, premtimi i bërë publik me anë të shpalljes publike të dhuratës atij i cili, përveç tjerash, gjendet në 

situatën përkatëse, ose premtimi është bërë në ndonjë kusht tjetër, e obligon premtuesin ta përmbush 

premtimin. I padituri me anë të tiketave kontestuese të shitura ka premtuar se në rast se në pesë tiketa të 

ngjitura nuk ka asnjë shpërblim atëherë blerësi – zotëruesi i tiketës është fitues i shpërblimit prej 50.000 

DM, nga e cila del se kushtet për të fituar dhuratën e premtuar janë kushtet e publikuara, andaj 
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pretendimet e cekura në revizion se e drejta materiale është zbatuar në mënyrë të gabuar janë të 

pabazuara.  

Nga sa u tha më lartë e me zbatimin e nenit 222 të LPK –ës , u vendos si në dispozitiv të këtij 

aktgjykimi. 

 

GJYKATA SUPREME E KOSOVËS – PRISHTINË 

Rev.nr.140/2018 datë 6.6.2018 

 

          Kryetare e kolegjit, 

             Emine Kaçiku 


