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Numri i lëndës: 2019:099422 

Datë: 24.01.2023 

Numri i dokumentit:     03897635 

Rev.nr.18/23 

 

GJYKATA SUPREME E KOSOVËS, në kolegjin e përbërë nga gjyqtarët Rrustem Thaqi, 

kryetar i kolegjit, Milena Gjeriq dhe Zenel Leku, anëtar të kolegjit, në çështjen juridike - 

kontestimore të paditëses: Agjencioni për Financim në Kosovë - Dega në P., të cilën e përfaqëson 

përfaqësuesi i autorizuar A.B., sipas autorizimit, kundër të paditurve: B.D. nga P., të cilin e 

përfaqëson përfaqësuesja e përkohshme Elvane Gjakova, avokate në P., dhe K. Sh. nga P., të 

cilin e përfaqëson Mustafë Kastrati dhe Valon Kastrati, avokatë në P., sipas autorizimit, për 

kthimin e borxhit, duke vendosur lidhur me revizionin e të paditurit të dytë të paraqitur kundër 

aktgjykimit të Gjykatës së Apelit të Kosovës Ac.nr.6664/19, të datës 18.10.2022, në seancën e 

kolegjit të mbajtur me datë 16.01.2023, mori këtë: 

 

A  K  T  V  E  N  D  I  M 

 

Pranohet revizioni i të paditurit të dytë: K. Sh. nga P., Prishen aktgjykimi i Gjykatës së Apelit të 

Kosovës, Ac.nr.6664/19, të datës 18.10.2022, dhe aktgjykimi i Gjykatës Themelore në Pejë - 

Departamenti i Përgjithshëm C.nr.221/19, të datës 11.11.2019, dhe çështja i kthehet gjykatës së 

shkallës së parë në rigjykim. 

 

A  r  s  y  e  t  i  m   

 

Me aktgjykimin e Gjykatës Themelore në Pejë - Departamenti i Përgjithshëm C.nr.221/19, të 

datës 11.11.2019, është vendosur: Aprovohet kërkesëpadia e paditëses, Agjencioni për Financim 

në Kosovë – P., si e bazuar. Obligohet i padituri B. D., që paditëses t’ia paguaj borxhin për kthim 

të kredisë në lartësi prej 10,087.18 €, si dhe obligohet i padituri K. Sh. që paditëses t’ia paguaj 

borxhin për kthimin e kredisë në shumë prej 9,000 €, e të gjitha këto në afat prej 15 ditësh nga 

dita e plotfuqishmërisë së këtij aktgjykimi. Secila palë i bartë shpenzimet e veta procedurale. 
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Me aktgjykimin e Gjykatës së Apelit të Kosovës Ac.nr.6664/19, të datës 18.10.2022, është 

vendosur: Refuzohet si e pabazuar ankesa e të paditurit të dytë K. Sh. nga P., ushtruar përmes të 

autorizuarit të tij avokat Valon Kastrati nga P., ndërsa aktgjykimi i Gjykatës Themelore në Pejë 

- Departamenti i Përgjithshëm C.nr.221/19, të datës 11.11.2019, vërtetohet.  

Kundër aktgjykimit të Gjykatës së Apelit, në afat ligjor ka paraqitur revizion i padituri i dytë, 

për shkak të shkeljeve esenciale të dispozitave të procedurës kontestimore dhe zbatimit të gabuar 

të së drejtës materiale, me propozim që Gjykata Supreme e Kosovës, ta pranojë revizionin e të 

paditurit të dytë, ndërsa aktgjykimin e shkallës së parë dhe të dytë ti ndryshojë, ashtu që të hudhet 

poshtë padia e paditësit si e parregullt ose të refuzohet në tërësi si e pabazuar kërkesëpadia apo 

aktgjykimi i shkallës së parë dhe të dytë të anulohen dhe çështjen të kthejë në rishqyrtim. 

Përgjigje në revizion nuk ka pasur. 

Gjykata Supreme e Kosovës,  në procedurën e vendosjes sipas revizionit në kuptim të dispozitave 

të Ligjit për Procedurën Kontestimore (LPK) nga neni 211, 212 dhe  215 gjeti se: 

 

Revizioni i të paditurit të dytë është i bazuar. 

Nga shkresat e lëndës rezulton se paditësja përmes të autorizuarit të sajë, më datë 16.11.2011, në 

gjykatën e shkallës së parë ka paraqit padi, kundër të paditurve, me të cilën ka kërkuar kthimin 

e borxhit, duke kërkuar më saktësisht si në parashtresën për precizimin e padisë të datës 

29.08.2019. 

Gjykata e shkallës së parë, duke vendosur sipas padisë së paditëses kundër të paditurve, pas 

vlerësimit dhe administrimit të provave, pas mbajtjes së seancës për shqyrtim kryesor ka nxjerr 

aktgjykimin e atakuar C.nr.221/19, të datës 11.11.2019, me të cilin e ka aprovuar kërkesëpadinë 

e paditëses, duke vendosur më decidivisht si në dispozitiv të aktgjykimit.  

Në arsyetim të aktgjykimit gjykata e shkallës së parë, ka theksuar se: në mes palëve ndërgjyqëse 

nuk është kontestuese, borxhi, të cilin borxh i padituri B. D. si kredimarrës, nuk ia ka paguar 

paditëses. Nga provat e administruara gjykata ka vërtetuar se paditësja më datë 29.03.2007 kishte 

lidhur Kontratë mbi Huan me nr....., me të paditurin B. D., ndërsa i padituri K. Sh. ka qenë si 

garantues. Këtë gjendje gjykata e vërtetoi nga Kontrata mbi Huan me nr..... dhe dokumenti i 

garantimit ku i padituri i dytë kishte garantuar me automjetin e tij .... ..., viti i prodhimit ..., të 

cilin automjet, paditësja e kishte vlerësuar në shumën 9,000 €, të cilin vlerësim e kishte pranuar 

i padituri K. Sh.. Ky fakt nuk është i kontestueshëm në mes palëve ndërgjyqëse. Nga shkresat e 

lëndës E.nr.341/07, është vërtetuar se pala paditëse në procedurën e ekzekutimit ka tentuar të 

marr borxhin nga palët e paditura, por ekzekutimi nuk ka mundur të realizohet nga se i padituri 

K. Sh., e ka shitur automjetin me të cilin ka garantuar si garantues në marrjen e kredisë në fjalë 

pranë paditëses. Meqenëse borxhi ekziston dhe në mes palëve ndërgjyqëse nuk është kontestuese 

duke u mbështetur në provat materiale që gjenden në shkresat e lëndës, gjykata të paditurin B. 

D., si kredimarrës, e obligoi si në dispozitiv të këtij aktgjykimi. Po ashtu nga aktvendimi i 

Gjykatës Komunale në Pejë E.nr.341/07, të datës 23.01.2008, vërtetohet se paditësja edhe 

përmes policisë, të cilën e ka urdhëruar Gjykata Komunale në Pejë, ka tentuar të sekuestroi 

automjetin ... ...., viti i prodhimit ....., ngjyrë e ...., mirëpo nga raporti i policisë me nr....., të rastit 

është vërtetuar se automjeti është shitur në Malin e Zi nga garantuesi K. Sh., ndërsa në databazë 
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figuron se automjeti në fjalë nuk është regjistruar nga muaji i tretë kur edhe i ka skaduar 

regjistrimi. 

Për mënyrën e vendosjes si në dispozitiv të aktgjykimit të atakuar, gjykata e shkallës së parë, i 

është referuar nenit 262 të LMD-së. Vendimin për shpenzimet e procedurës iu referua nenit 449 

dhe 450 e lidhur me nenin 463 paragrafi 1 të LPK-së.  

Kundër aktgjykimit të gjykatës së shkallës së parë, i padituri i dytë ka paraqitur ankesë, ndërsa 

gjykata e shkallës së dytë me aktgjykimin e saj Ac.nr.6664/19, të datës 18.10.2022, ka vendosur 

që ta refuzojë ankesën e të paditurit të dytë, ndërsa aktgjykimin e gjykatës së shkallës së parë, e 

ka vërtetuar duke vendosur më decidivisht si në dispozitiv të aktgjykimit. 

Gjykata e shkallës së dytë ka vlerësuar se përfundimin juridik të gjykatës së shkallës së parë, e 

ka konsideruar të drejtë dhe të ligjshëm dhe ngase aktgjykimi i atakuar nuk është i shoqëruar 

shkelje esenciale të dispozitave të procedurës kontestimore nga neni 182 paragrafi 2, pika b), g), 

j), k) dhe m), për të cilat shkaqe Gjykata Apelit, kujdeset sipas detyrës zyrtare në kuptim të nenit 

194 të LPK-së, dhe as me shkelje të pretenduara nga pala ankuese, gjendja faktike është vërtetuar 

drejtë dhe plotësisht, si dhe e drejta materiale është zbatuar në mënyrë të drejtë. 

Gjykata Supreme e Kosovës, nuk mund të pranojë qëndrimin juridik të gjykatave të instancave 

më të ulëta si të drejtë dhe të ligjshëm, ngase sipas vlerësimit të kësaj gjykate aktgjykimi i 

gjykatës së shkallës së parë dhe të dytë, janë marrë me shkelje thelbësore të dispozitave të 

procedurës kontestimore dhe zbatim të gabuar të së drejtës materiale dhe si pasojë gjendja faktike 

nuk është vërtetuar plotësisht dhe se për këtë arsye nuk ekzistojnë kushtet për ndryshimin e 

aktgjykimit të goditur, për të cilin shkak aktgjykimi i shkallës së parë dhe të dytë është dashur të 

prishen. 

Sipas vlerësimit të Gjykatës Supreme, aktgjykimi i shkallës së parë është i përfshirë në shkelje 

thelbësore të dispozitave të procedurës kontestimore nga neni 182 paragraf 2 pika n), 182 

paragrafi 1 e lidhur me nenin 160 paragraf 4 dhe 5 të LPK-së, për faktin se aktgjykimi i gjykatës 

së shkallës së parë, ka të meta të atilla, për shkak të cilave nuk mund të ekzaminohet. I njëjti nuk 

përmban arsye për faktet vendimtare të cilat kanë pasur ndikim në mënyrën e vendosjes dhe ato 

pak arsye të cilat janë dhënë nga gjykata e shkallës së parë, janë të paqarta, kontradiktore dhe pa 

mbështetje në provat dhe procesverbalet nga shkresat e lëndës. Nga arsyetimi i aktgjykimit nuk 

mund të kuptohet se cilat janë pretendimet e palëve lidhur me gjendjen faktike dhe cilat janë të 

gjeturat e gjykatës. Gjykata nuk ka specifikuar se cilat kanë qenë faktet vendimtare dhe në çfarë 

mënyre janë vërtetuar faktet e tilla, për të arritur deri te përfundimi mbi themelësinë e pjesshme 

të kërkesëpadisë. Në arsyetim të aktgjykimit ka përshkrim të pretendimeve të palëve dhe të 

përmbajtjes së provave materiale të administruara të theksuara si në arsyetimin e aktgjykimit, 

por nuk ka vlerësime se cilat fakte janë provuar me këto prova dhe rrjedhimisht se si e ka 

vlerësuar gjykata besueshmërinë e këtyre provave. Gjykata i është referuar dispozitave materiale 

- juridike të cilat i ka cituar si përmbajtje, por nuk ka arsyetuar se si gjendja e fakteve të gjetura 

nga ana e gjykatës e kualifikuar në raport me normat materiale - juridike jep përfundimin mbi 

themelësinë e kërkesëpadisë.  

Për shkakun e njëjtë edhe aktgjykimi i gjykatës së shkallës së dytë është i përfshirë në shkelje të 

dispozitave të LPK-së, nga neni 182 paragraf 2 pika n), 182 paragrafi 1 e lidhur me nenin 160 
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paragraf 4 dhe 5 të LPK-së, sepse gjykata e shkallës së dytë nuk ka vlerësuar të gjitha pretendimet 

ankimore dhe nuk ka arsyetuar vendimin e saj sipas pretendimeve dhe bazave për të cilat edhe 

sipas detyrës zyrtare ekzaminohet aktgjykimi i gjykatës së shkallës së parë.  Gjykata e shkallë së 

dytë nuk ka dhënë arsyetim për të gjitha pretendimet ankimore duke i vlerësuar në pajtim me 

dispozitat ligjore, dhe gabimisht ka vlerësuar se pretendimet ankimore janë të pabazuara. 

Përveç tjerash aktgjykimi i shkallës parë është marr edhe me shkelja thelbësore të dispozitave të 

procedurës kontestimore, nga neni 182 paragraf 1 e lidhur me nenin 79, 81, 82 dhe 83 të LPK-

së, qëndron për faktin se gjykata e shkallës së parë, në kundërshtim me këto dispozita ligjore, ka 

caktuar përfaqësuesin e përkohshëm për të paditurin e parë. Gjykata Supreme e Kosovës, 

vlerëson se në këtë rast është vepruar në kundërshtim me dispozitat ligjore të lartë cekura, për 

arsyeje se, gjykata nuk ka respektuar kushtet ligjore të cilat duhet plotësuar për tu konsideruar i 

vlefshëm caktimi i përfaqësuesit të përkohshëm, për arsyeje se para se të paditurit ti caktoj 

përfaqësuesin e përkohshëm, është dashur që të bëhet shpallja për caktimin e përfaqësuesit të 

përkohshëm për të paditurën dhe të publikohet në Gazetën Zyrtare të Republikës së Kosovës dhe 

të afishohet në Tabelën e Shpalljeve të asaj gjykate (në shkresat e lëndës gjendet vetëm 

fletdërgesa për dorëzim personal i cili është ngjitur në tabelën e shpalljeve po jo edhe aktvendimi 

për caktimin e përfaqësuesit të përkohshëm), gjë e cila shihet nga shkresat e lëndës se gjykata e 

shkallës së parë nuk e ka bërë, po ashtu aktvendimi për caktimin e përfaqësuesit të përkohshëm 

nuk është nënshkruar nga gjyqtarja e çështjes, çka do të thotë se përfaqësuesi i përkohshëm për 

të paditurin e parë është caktuar në kundërshtim me dispozitat ligjore të cekura më lartë.  

Gjykata Supreme e Kosovës, nuk mund ta pranojë përfundimin dhe qëndrimin e gjykatës së 

shkallës së parë dhe të dytë, si të drejtë dhe të ligjshëm edhe për faktin se të njëjtat nuk kanë 

arritur të japin arsye lidhur me faktet vendimtare mbi themelësinë e kërkesëpadisë, për arsye se: 

Po që se i referohemi dhe analizojmë shkresat e lëndës, në bazë të së cilave gjykata e shkallës së 

parë, e ka detyruar të paditurinë e dytë në përmbushjen e detyrimit në lartësi prej 9,000 €, rezulton 

se kreditori kërkon përmbushjen e detyrimit në shumën e theksuar, mirëpo gjykata e shkallës së 

parë nuk i ka vërtetuar faktet vendimtare dhe atë: sa ka qenë shuma e detyrimit të papërmbushur 

nga ana e huamarrësit, cila pjesë e detyrimit është përmbushur nga ana e garantuesve dhe cila 

është pjesa e mbetur e detyrimit të pa përmbushur, në këtë kuptim gjykata e shkallës së parë 

është dashur që para se të vendos për kërkesëpadinë e paditëses nga e njëjta të kërkoj prova që 

do të vërtetonin këto fakte vendimtare, gjë të cilën nuk e ka bërë në këtë rast dhe si pasojë ka 

ardhur deri te zbatimi i gabuar i të drejtës materiale. 

Në këtë rast Gjykata Supreme e Kosovës, ka mjaftuar me shkeljet e theksuara më lartë dhe nuk 

është lidhur në pretendimet e paraqitura sipas revizionit, për aplikim të gabuar të së drejtës 

materiale, me çka mbi bazën e shkeljeve të konstatuara aktgjykimi i gjykatës së shkallës së dytë 

dhe të parë u dashtë që të prishen dhe çështja të kthehet në rigjykim dhe vendosje. 

Gjykata e shkalles së parë në rigjykim, udhëzohet që ti evitojë shkeljet e theksuara si më lartë 

fillimisht sa i përket shkeljeve të dispozitave të LPK-së, për caktimin e përfaqësuesit të 

përkohshëm për të paditurin e parë, pastaj të vlerësojë kushtet nga të cilat varet zhvillimi i 

procedurës, pastaj gjykata të ndërmerr hapat tjerë procedural në drejtim të nxjerrjes dhe 

administrimit të provave rreth vërtetimit të plotë dhe të drejtë të gjendjes faktike, të detyroj 

paditësen në kuptim të dispozitave të LPK-së, që gjykatës ti paraqes të gjitha provat e 



 Numri i lëndës: 2019:099422 
 Datë: 24.01.2023 
 Numri i dokumentit: 03897635 
 

5 (5)  

   
2
0
2
2
:2
8
2
2
8
6

 

bashkangjitura padisë në origjinal apo kopje të vërtetuara pranë organeve kompetente në kopje 

të mjaftueshme për gjykatën dhe palën e paditur (sa ka qenë shuma e detyrimit të pa përmbushur 

nga ana e huamarësit, cila pjesë e detyrimit është përmbushur nga ana e garantuesve dhe cila 

është pjesa e mbetur e detyrimit të pa përmbushur), të kërkoj nga pala paditëse pasqyrën 

komplete të pagesave të bëra nga huamarrësi dhe garantuesit e nëse kjo nuk mjafton mos ta 

përjashtoj as mundësinë e nxjerrjes së provës me ekspertim nga lëmia financiare, e pastaj përmes 

vërtetimit të drejtë dhe të plotë të gjendjes faktike, duke aplikuar normat e të drejtës materiale, 

të ketë mundësi që të vendos në mënyrë meritore lidhur me kërkesëpadinë e paditëses dhe pa 

marrë parasysh cili do të jetë përfundimi lidhur me çështjen lëndore, të evitojë shkeljet 

procedurale të konstatuara si me lartë nga kjo gjykatë, ashtu që vendimin të cilin do ta bie do 

duhet të përmbajë të gjitha elementet e kërkuara ligjore siç përcaktohet me dispozitën e nenit 

160 të LPK-së. 

Nga arsyet e paraqitura më lartë dhe duke u mbështetur në nenin 224 paragraf 2 të LPK-së, u 

vendos si në dispozitiv të këtij aktvendimi.  

 

GJYKATA SUPREME E KOSOVËS NË PRISHTINË 

Rev.nr.18/23,  datë 16.01.2023 

             Kryetar i kolegjit 

               Rrustem Thaqi 

 

 


