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Rev.nr.158/2020 

 

 

GJYKATA SUPREME E KOSOVËS, kolegji i përbërë nga gjyqtarët: Gyltene 

Sylejmani, kryetare, Erdogan Haxhibeqiri dhe Beshir Islami, anëtarë, në çështjen juridike të 

paditësit Zh. F., nga fshati  ..., ..., të cilin me autorizim e përfaqëson  Y. H., avokat nga ..., kundër 

të paditurit M. M., nga ..., të cilin me autorizim e përfaqëson M. M., avokat nga ..., për shkak të 

mos pagesës së çmimit të shitblerjes, ose anulimit të kontratës së shitblerjes dhe lirimit të lokalit 

dhe bodrumit, duke vendosur lidhur me revizionin e të paditurit, të paraqitur kundër aktgjykimit 

të Gjykatës së Apelit të Kosovës, Ac.nr.480/2015, datë 1.11.2019, në seancën e kolegjit të 

mbajtur më 12.5.2020, mori këtë: 

 

 

A K T GJ Y K I M 

 

 

 REFUZOHET si i pabazuar revizioni i të paditurit M. M. nga ..., i paraqitur kundër 

aktgjykimit të Gjykatës së Apelit të Kosovës, Ac.nr.480/2015, datë 1.11.2019. 

 

      

          A r s y e t i m i 

 

 

 Me aktgjykimin e Gjykatës së Apelit të Kosovës, Ac.nr.480/2015 datë 1.11.2019, është 

refuzuar si e pabazuar ankesa e të autorizuarit të paditurit M.M. nga ..., dhe është vërtetuar 

aktgjykimi i Gjykatës Themelore në Gjilan-Dega në Kamenicë, C.nr.7/2014 i datës 17.10.2014, 

me të cilin aprovohet si e bazuar kërkesëpadia e paditësit Zh. F. nga fshati  ..., dhe detyrohet i 

padituri M.(F.) M., nga ..., që në emër të çmimit kontraktues për shitblerjen e lokalit afarist me 

bodrum nga paditësi, i cili gjendet në rrugën ... në sipërfaqe prej  88.10 m2 dhe bodrum në 

sipërfaqe prej 8.21 m2, t’ia paguaj paditësit shumën e papaguar për këtë shitblerje 40.000 €, të 

konvertuar në shumën prej 80.000  DM, me kamatë ligjore ashtu siç bankat në Kosovë paguajnë 
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klientëve të tyre për mjetet e deponuara pa destinim të veçantë mbi një vit dhe atë nga dita e 

ushtrimit të padisë, më datë 19.3.2009, e deri në pagesën përfundimtare të këtij detyrimi si dhe 

shpenzimet e procedurës kontestimore në shumë prej 1.674 €, si dhe në emër të taksës gjyqësore 

për vendim, të paguaj shumën prej 200 €.  

 

 Kundër këtij aktgjykimi, revizion me kohë ka paraqitur i autorizuari i paditësit, për shkak 

të shkeljes thelbësore të dispozitave të procedurës kontestimore nga neni 182.par. 2 lidhur me 

nenin 8, par. 1 dhe 2, nenin 204 si dhe nenin 182 par. 2 pika (n) të LPK-së, dhe zbatimit të 

gabuar të së drejtës materiale, me propozim që aktgjykimet e të dy gjykatave të ndryshohen ashtu 

që të refuzohet në tërësi si e pabazuar kërkesëpadia e paditësit, apo këto aktgjykimetë prishen 

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

 

 Gjykata Supreme e Kosovës, pas vlerësimit të aktgjykimit të goditur dhe pretendimeve në 

revizion në kuptim të dispozitës së nenit 215 të Ligjit për Procedurën Kontestimore(LPK-së), ka 

gjetur se: 

  

 Revizioni i të paditurit, është i pabazuar. 

 

 Nga shkresat e lëndës rezulton se, paditësi më datën 30.9.2000, me të paditurin kishin 

lidhur kontratë për shitblerjen  e një lokali me bodrum, pronë e paditësit, i cili gjendet në ..., në 

rrugën “...”, për  çmimin kontraktues në shumë prej 186.000 DM. I padituri ia ka paguar paditësit 

shumën prej 106.000 DM, çka në mes palëve nuk është kontestuese. Po ashtu, nuk është 

kontestues as fakti se, i padituri ka pasur probleme për marrjen në posedim të lokal it, kështu që 

në posedim të lokalit ka hyrë tek në vitin 2005, për shkak se  paditësi me K. e B. ka pasur një 

kontest në gjykatë lidhur me vërtetimin e të drejtës së pronësisë të këtij lokali. Kontestuese në 

mes palëve është fakti se a ka ardhur deri te zbritja e çmimit shitblerës prej 186.000  DM në 

120.000 DM, prej të cilave i padituri i ka paguar shumën prej 106.000 DM, pastaj kontestues 

ishte edhe fakti se, pse nuk është nënshkruar kontrata e përpiluar te avokati M. R. 

 

Gjykata e shkallës së parë, pas administrimit të provave ka vërtetuar   se në mes palëve 

ndërgjyqëse nuk ka pasur marrëveshje të re për zbritjen e çmimit shitblerës, ngase i padituri nuk i 

ka sjellë gjykatës provë të shkruar apo provë tjetër që do të vërtetonte faktin se, palët janë 

dakorduar për një çmim të ri krahas çmimit nga marrëveshja për shitblerje. Nga certifikata mbi të 
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drejtat e pronës së paluajtshme UL-..., është vërtetuar se vetëm në vitin 2009, paditësi është 

regjistruar si pronar i lokalit, ashtu siç kërkohet me dispozitat ligjore. Gjykata nuk i ka falur 

besim deklaratës së dëshmitarëve  dhe  paditësit të dhënë në procedurën penale-hetimore për 

faktin se, ka pasur kundërthënie  në mes marrëveshjes që është nënshkruar nga i padituri më datë 

30.9.2000, ku i padituri ishte dakorduar me çmimin e shitblerjes  në shumë prej 186.000 DM, 

ndërsa pretendimet e të paditurit kanë qenë se ri negocimi i çmimit është bërë në vitin 2000 apo 

2003.Bazuar në të gjitha rrethanat e vlerësuara, gjykata ka përfunduar se i padituri, nuk e ka 

përmbushur  detyrimin kontraktues nga marrëveshja për shitblerjen, andaj e ka miratuar si të 

bazuar kërkesëpadinë e paditësit. Në këtë kontest i padituri  nuk ka pasur kundërpadi ndaj 

paditësit  për kompensimin e dëmit për mosshfrytëzimin e lokalit e as padi për pasurim pa bazë, 

kështu që gjykata nuk ka pasur bazë ligjore që nga shuma e gjykuar e borxhit, të paditurit t’ia 

pranoj të drejtën në kompensimin e dëmit për shkak të mos dorëzimit në posedim të lokalit. 

Gjykata duke u bazuar në nenin 262 par. 1, 296 par. 1,2,3, 277 par. 1 dhe 371 të LMD-së, si dhe 

nenit 34 të Ligjit për ndryshimin dhe plotësimin e LMD-së nr. 21/93 datë 18.6.2013 ka vendosur 

si në dispozitiv të aktgjykimit. 

 

 Gjykata e shkallës së dytë, në procedurën e ankimimit ka pranuar si të drejtë dhe të 

ligjshëm vlerësimin juridik dhe konstatimin faktik të gjykatës së shkallës së parë për arsye se,  i 

padituri në ankesë pretendimet e veta, nuk i ka mbështetur me prova konkrete, të cilat do të 

ndikonin që gjykata e shkallës së dytë, të detyrohet të marrë ndonjë vendim ndryshe nga ai që e 

ka marrë gjykata e shkallës së parë. Sipas Gjykatës së Apelit, janë të paqëndrueshme pretendimet 

ankimore se, është dashur të vendoset  për tri baza pasi që objekti i këtij kontesti ka të bëjë me tri 

baza juridike të ndryshme, mirëpo në këtë rast ka vetëm një bazë juridike kryesore e që është 

kompensimi i çmimit të shitblerjes. Kërkesat tjera, për anulimin e kontratës së shitblerjes dhe 

lirimin e lokalit dhe bodrumit, do të vinë në shprehje nëse kërkesa e parë do të ishte e pamundur 

apo e parealizueshme, pra, këto të dyja janë kërkesa alternative, kështu që me vet faktin  se 

gjykata e shkallës së parë ka vendosur për kërkesëpadinë e cila ka të bëjë me kërkesën e parë, me 

detyrimin e të paditurit që të paguaj çmimin kontraktues për lokalin afarist dhe bodrumin dhe atë 

për shumën e papaguar për këtë shitblerje prej 40.000 €, atëherë me të drejtë është vlerësuar se 

kërkesat alternative janë irelevante. Sipas vlerësimit të Gjykatës së Apelit drejt është zbatuar 

edhe e drejta materiale ngase dispozitat ligjore në të cilat thirret gjykata e shkallës së parë 

korrespondojnë me çështjen kontestimore të paditësit me dispozitën e nenit 226 dhe 295 të 

LMD-së. 
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Gjykata Supreme e Kosovës, duke u nisur nga gjendja e këtillë e çështjes, ka gjetur se 

gjykata e shkallës së dytë dhe ajo e shkallës së parë, drejt kanë zbatuar dispozitat e procedurës 

kontestimore dhe të drejtën materiale kur kanë gjetur se kërkesëpadia e paditësit është e bazuar. 

Aktgjykimi i goditur nuk përmban shkelje thelbësore të dispozitave të procedurës kontestimore 

për të cilat kjo Gjykatë kujdeset sipas detyrës zyrtare, në kuptim të nenit 215 të LPK-së. Në 

mbështetje të gjendjes së lartë përshkruar të çështjes, gjykata e shkallës së dytë, ka dhënë 

argumente të mjaftueshme në mbështetje të konstatimeve të saj lidhur me aktgjykimin e  goditur. 

Faktet të cilat i ka vërtetuar gjykata e shkallës së dytë nuk vejnë në pyetje ligjshmërinë e 

aktgjykimit. Provat tjera të analizuara në hollësi nga gjykata e shkallës së dytë i materializojnë 

konstatimet e saja në lidhje me ligjshmërinë e aktgjykimit.  

 

Sipas vlerësimit të kësaj Gjykate, aktgjykimi i goditur nuk përmban të meta të cilat 

do ta kontestonin ligjshmërinë e tij pasi që, gjykata e shkallës së dytë drejtë ka zbatuar  

dispozitat e ligjit material ( nenin 262 të LMD-së), kur ka miratuar kërkesëpadinë e paditësit, për 

faktin se, kreditori, në marrëdhënien e detyrimit, ka të drejtë që prej debitorit të kërkojë 

përmbushjen e detyrimit, ndërsa debitori ka për detyrë ta përmbushë atë me ndërgjegje dhe në 

tërësi, në përputhje me përmbajtjen e tij. I padituri në rastin konkret nuk e ka përmbushur 

detyrimin me ndërgjegje  dhe në tërësi ndaj paditësit lidhur me pagesën e tërësishme të çmimit të  

kontraktuar prej 80.000  DM të konvertuar  në shumën prej në shumë 40.000 €,ndërsa pran 

gjykatës nuk ka mundë të dëshmoj me fakte se  a ka ardhur deri te zbritja e çmimit të shitblerës 

prej 186.000  DM në 120.000 DM. Prandaj, përfundimi i gjykatës së shkallës dytë ligjërisht është  

i drejtë dhe si i tillë duhet aprovuar si i bazuar. 

 

Në  revizion pretendohet në mënyrë të pa bazuar se aktgjykimet e të dy gjykatave janë të 

përfshira me shkelje thelbësore të dispozitave të procedurës kontestimore, për arsye se nuk janë 

dhënë arsyet për faktet vendimtare, sipas padisë pasi që objekti i kontestit ka qenë me tri baza 

juridike të ndryshme, kompensimi i çmimit të shitblerjes, anulimi  i kontratës së shitblerjes dhe 

lirimi i lokalit dhe bodrumit, mirëpo në këtë rast është vendosur vetëm për një bazë juridike 

kryesore e që është kompensimi i çmimit të shitblerjes. Pretendimet e këtilla nuk kanë ndikim në 

ligjshmërinë e vendimit pasi që detyrimi i të paditurit ndaj paditësit ka pushuar me përmbushjen 

- aprovimin e kërkesëpadisë së parë të paditësit, për vendosjen e kërkesave alternative gjykata 

nuk ka pasur bazë ligjore pasi që me pushimin e detyrimit kryesor shuhen detyrimet tjera 



5 

 

alternative. Pretendimet tjera në revizion u treguan si të pa suksesshme për të marrë vendim më 

të favorshëm për të paditurin për arsye se përsëriten të dhënat që kanë qenë objekt vlerësimi i 

gjykatës së shkallës së dytë ku janë dhënë arsye të mjaftueshme që janë të pranueshme edhe për 

këtë gjykatë. 

 

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

aktgjykimi.  

     

                                GJYKATA SUPREME E KOSOVËS-PRISHTINË 

                                             Rev.nr.158/2020 datë 12.5.2020 

 

 

         Kryetare e kolegjit, 

         Gyltene Sylejmani 

 


