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          Rev.nr.207/2018 

 

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

kryetare, Erdogan Haxhibeqiri dhe Shukri Sylejmani, anëtarë, në çështjen juridike të paditësit R. 

H., nga Komuna e Vitisë, të cilin sipas autorizimit e përfaqëson  djali i tij A. H., kundër të 

paditurve B. S. dhe Sh. S., që të dytë nga Vitia, për shkak të kthimit të borxhit, përkitazi me 

revizionin e paditësit paraqitur kundër aktgjykimit të Gjykatës së Apelit të Kosovës, Ac.nr. 

807/2013 datë 7.3.2018, në seancën e kolegjit të mbajtur më 7.8.2018, merr këtë: 

 

A  K  T  GJ  Y  K  I  M 

 

 Refuzohet si i pabazuar revizioni i paditësit, paraqitur kundër aktgjykimit të Gjykatës së 

Apelit të Kosovës, Ac.nr. 807/2013 datë 7.3.2018. 

 

A  r  s  y  e  t  i  m  i 

 

 Me aktgjykimin e Gjykatës së Apelit të Kosovës, Ac.nr. 807/2013 datë 7.3.2018, është 

refuzuar si e pabazuar ankesa e paditësit dhe është vërtetuar aktgjykimi i Gjykatës Themelore, 

Gjilan – Dega në Viti, C.nr. 252/2009 datë 31.1.2013, me të cilin është refuzuar si e pabazuar 

kërkesëpadia e paditësit që të obligohet i padituri i parë B. S., nga Vitia, t’ia kthejnë borxhin në 

emër të huas në shumën prej 35.000 franga zvicerane dhe i padituri i dytë Sh. S., nga Vitia, t’ia 

kthejë shumën prej 10.000 €, me kamatë ligjore nga momenti i ushtrimit të padisë e deri te 

përmbarimi definitivë. 

 Kundër aktgjykimit të gjykatës së shkallës së dytë paditësi ka paraqitur revizion për 

shkak të shkeljeve esenciale të dispozitave të procedurës kontestimore nga neni 182 par.1 lidhur 

me nenin 160 par.5 dhe nenit 204  të LPK –ës dhe aplikimit të gabuar të së drejtës materiale me 



2 
 

propozim që aktgjykimet e gjykatave të instancës më të ulët të ndryshohen ashtu që të aprovohet 

kërkesëpadia e paditësit në tërësi si e bazuar  ose ato të prishen dhe çështja t’i kthehet gjykatës së 

shkallës së parë për rigjykim. 

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

LPK, ka gjetur se: 

 Revizioni është i pabazuar. 

 Nga shkresat e lëndës del se paditësi dhe të paditurit janë miq në mes veti (paditësi është 

vjehrri i motrës së të paditurve). Në datën e pa caktuar të muajit maj të vitit 2004, vëllai i të 

paditurve R. S., i cili punon e jeton në  Zvicër, përmes telefonit, paditësit ia kishte kërkuar hua 

shumën prej 35.000 franga zvicerane. Paditësi kishte pranuar dhe ishin dakorduar që të hollat për 

R., paditësi t’ia jepte vëllait të tij, këtu të paditurit të parë B. S. I padituri B., duke vepruar sipas 

kërkesës së vëllait të tije R., ka shkuar në shtëpinë e paditësit dhe nga ai ka pranuar shumën prej 

35.000 fr.zv., të cilën shumë të nesërmen ia dorëzon R., i cili kishte ardhur nga Zvicra për t’i 

marrë. Marrëveshja në mes paditësit dhe vëllait të paditurve R., ka qenë që borxhi të kthehet pas 

një muaji, por R., nuk kishte shprehur gatishmëri për t’i kthyer të hollat, me arsyetim se ka një 

krizë financiare, e të cilat ende nuk ia ka kthyer. Pas një kohe të shkurtër pas huazimit të shumës 

së cekur, i padituri i dytë Sh.S., i’a kishte kërkuar paditësit 10.000 € hua, të cilën shumë paditësi 

ia kishte dorëzuar në shtëpinë e tij dhe pas një kohe, me vonesë, shuma prej 10.000 € i është 

kthyer paditësit. 

 Gjykata e shkallës së parë më datë 7.3.2007 ka obliguar paditësin që të ndryshojë – 

zgjeroi kërkesëpadinë në kuptim subjektiv ndaj R. S.,  i cili me parashtresën e datës 12.3.2007 

paditësi e ka zgjerua kërkesëpadinë, ndërsa më 3.4.2008 e ka tërhequr padinë ndaj R. S., Kjo 

Gjykatë kishte vlerësuar se i padituri i parë B. S., kishte kryer vetëm një shërbim në mesë 

paditësit dhe vëllait të tije R. S., dhe duke konstatuar se paditësi nuk  ka ofruar prova bindëse se 

të paditurit janë në detyrim ndaj paditësit për kthimin e borxhit, por këto raporte janë krijuar  në 

mesë paditësit dhe R. S., dhe pastaj ka vendosur si në dispozitivin e atij aktgjykimi. 

 Gjykata e shkallës së dytë në procedurën sipas ankesës, në tërësi ka pranuar konstatimet 

faktike dhe qëndrimin juridik të gjykatës së shkallës së parë. Ka vlerësuar se të paditurit të parë 

në çështjen lëndore i mungon legjitimiteti pasiv, ndërsa lidhur me të paditurin e dytë ka vlerësuar 
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se në mënyrë të drejtë gjykata e shkallës së parë ka zbatuar dispozitën e nenit 149 par.1 dhe 2 të 

LPK –ës, dhe pastaj duke refuzuar si të pabazuar ankesën e paditësit ka vendosur si në 

dispozitivin e atij aktgjykimi. 

 Sipas vlerësimit të Gjykatës Supreme të Kosovës, gjykatat e instancës më të ulët drejt 

kanë zbatuar dispozitat e procedurës kontestimore dhe të drejtën materiale, kur kanë gjetur se 

kërkesëpadia e paditësit është e pabazuar. Në aktgjykimet e tyre ato kanë dhënë arsye të 

mjaftueshme për faktet vendimtare të cilat i pranon edhe kjo Gjykatë e revizionit. 

 Thëniet e cekura në revizion se aktgjykimi i gjykatës së shkallës së parë është marrë me 

shkelje thelbësore nga neni 182 par.2  pika (n) të LPK, Gjykata Supreme e Kosovës e vlerësoi si 

të pabazuar, ngase dispozitivi i aktgjykimit është i qartë, në harmoni me provat e administruara 

dhe me arsyetimin e aktgjykimit. Në revizion nuk është cekur se në cilën pjesë aktgjykimi i 

goditur është në kundërshtim me procesverbalet nga shkresat e lëndës, ndërsa deklaratat e 

dëshmitarëve H. H., dhe F. H., nga gjykatat e instancës më të ulët janë vlerësuar konform nenit 8 

të LPK –ës, sipas vlerësimit të lirë të gjykatës në bazë të rezultatit të gjithë procedimit. 

 Të pabazuara janë thëniet e revizionit se gjykata e shkallës së dytë nuk ka arsyetuar 

pretendimet nga ankesa e paditësit, ngase, sipas vlerësimit të kësaj Gjykate, gjykata e shkallës së 

dytë në aktgjykimin e saj ka dhënë arsye të mjaftueshme për një gjykim të drejtë e të bazuar në 

ligj. Në revizion nuk është cekur  se për cilin pretendim të ankesës nuk ka dhënë arsye gjykata e 

shkallës së dytë. 

 Pretendimin se aktgjykimi i kundërshtuar dhe ai i gjykatës së shkallës së parë janë marrë 

me shkeljet thelbësore të dispozitës ligjore nga neni 182 par. 1 lidhur me nenin 160 par. 5 të LPK 

–ës , sepse gjykatat kanë për obligim të tregojnë se cilat dispozita të së drejtës materiale i kanë 

zbatuar me rastin e vendosjes sipas kërkesës së palëve, Gjykata Supreme e Kosovës e vlerësoi si 

të pabazuar, ngase në rastin konkret kërkesëpadia e paditësit është refuzuar si e pabazuar sepse 

nuk është vërtetuar se në mes palëve në procedurë janë krijuar raporte detyrimore të cilat 

rregullohen përmes normave të së drejtës materiale, siç përcakton neni 1 par. 1 i Ligjit për 

Marrëdhëniet e Detyrimeve, qëllimi i të cilit është precizimi i fakteve juridike me të cilat mund 

të krijohen marrëdhëniet e detyrimeve, të ndryshohen dhe të shuhen, e të cilat fakte relevante 

konsiderohen si burim kryesor i krijimit të marrëdhënieve të detyrimeve. Në rastin konkret nuk 
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janë krijuar marrëdhëniet juridike ndërmjet paditësit dhe të paditurit të parë, në mbështetje të 

cilave paditësi ka të drejtë të kërkoi prej të paditurit që ai të detyrohet t’ia paguaj shumën prej 

35.000 fr. zv., për të cilat është vërtetuar se si borxh i ka kërkuar vëllai i të paditurve – R., ndërsa 

i padituri B., vetëm se ka kryer një shërbim që të hollat t’i pranoi nga paditësi dhe të njëjtat t’ia 

dorëzojë R. S. 

 Faktin e cekur në revizion se të paditurit dhe vëllai i tyre R.,  kanë pasur ekonomi të 

përbashkët, ngase, siç ceket, të hollat në shumën prej 10.000 € të cilat i ka marrë hua Sherifi e i 

ka kthyer B. S., kjo Gjykatë e shqyrtoi, por një pretendim të tillë e vlerësoi si të pabazuar, ngase 

paditësi gjatë shqyrtimit kryesor nuk ka propozuar asnjë fakt me të cilin do të vërtetohej 

pretendimi i tij se të paditurit dhe vëllai i tyre kanë poseduar ekonomi të përbashkët familjare.  

Sipas vlerësimit të Gjykatës Supreme të Kosovës , gjykatat e instancës më të ulët në 

mënyrë të drejtë kanë zbatuar dispozitën e nenit 149  par.1 dhe 2 të LPK –ës në rastin kur ndaj të 

paditurit të dytë Sh. S.,  është refuzuar si e pabazuar kërkesëpadia e paditësit, ngase në rastin 

konkret nuk kanë qenë të plotësuara kushtet ligjore që padia e paditësit paraqitur kundër të 

paditurit Sh. S.,të konstatohet e tërhequr  ashtu siç përcaktohet me par. 3 të nenit 261 të LPK –ës. 

  Në revizion vetëm se është konstatuar se aktgjykimi i kundërshtuar është marrë me 

zbatim të gabuar të drejtës materiale, ndërsa nuk është cekur asnjë pretendim konkret se cila 

dispozitë e ligjit material është zbatuar në mënyrë të gabuar, apo cilën dispozitë të ligjit material 

është dashur gjykatat e instancës më të ulët ta zbatojnë.  

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

aktgjykimi. 

 

  GJYKATA SUPREME E KOSOVËS-PRISHTINË 

                       Rev.nr.207/2018,  më 7.8.2018 

 

 

                               Kryetare e kolegjit, 

                         Emine Kaçiku 
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