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REPUBLIKA E KOSOVËS / REPUBLIKA KOSOVA 

 

 

Rev.nr.444/2019 

 

 

GJYKATA SUPREME E KOSOVËS, në kolegjin e përbërë nga gjyqtarët Albert Zogaj, 

kryetar i kolegjit, Erdogan Haxhibeqiri dhe Gyltene Sylejmani, anëtar të kolegjit, në 

çështjen juridike  kontestimore të paditëses Banka NLB Prishtina, me seli në Prishtinë, të 

cilën e përfaqëson e autorizuara I. S., juriste e paditëses, kundër të paditurit A. T., nga fshati 

..., Komuna e ..., të cilin e përfaqëson i autorizuari M. Q., avokat në ..., për shkak të borxhit, 

duke vendosur sipas revizionit të paraqitur nga i autorizuari i të paditurit, i paraqitur kundër 

aktgjykimit të Gjykatës së Apelit të Kosovës Ac.nr.nr.831/15, të datë 09.08.2019, në 

seancën e kolegjit të mbajtur me datë 26.11.2020, mori këtë: 

 

 

   A  K  T  GJ  Y  K  I  M 

 

 

Refuzohet si i pa bazuar revizioni i të autorizuarit të paditurit A. T., nga fshati ..., Komuna 

e ..., i paraqitur kundër aktgjykimit të Gjykatës së Apelit të Kosovës Ac.nr.nr.831/15, të 

datë 09.08.2019.    

 

 

   A  r  s  y  e  t  i  m  i 

 

 

Me aktgjykimin e Gjykatës së Apelit të Kosovës, Ac.nr.nr.831/15, të datë 09.08.2019, është 

refuzuar si e pa bazuar ankesa e të autorizuarit të paditurit A. T., nga fshati ..., Komuna e 

P., ndërsa është vërtetuar aktgjykimi i Gjykatës Themelore në Prizren C.nr.342/12, i datës 

19.12.2014, me të cilin në pikën I (një)  të dispozitivit është detyruar i padituri A. T., nga 

fshati ..., Komuna e ..., që paditëses Banka NLB, me seli në ..., t’ia paguajë borxhin në 

emër të shfrytëzimit të kredisë në shumën e përgjithshme prej 3.383,52 Euro, me kamatë 

ligjore të cilën e aplikojnë bankat private, për mjetet e deponuara në afat prej një viti pa 

destinim të caktuar që do të llogaritet nga data 19.12.2014, deri në pagimin definitiv, 

përfshirë edhe shpenzimet e procedurës në shumë prej 475.00 Euro.   
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Kundër aktgjykimit të Gjykatës së Apelit, në afat ligjor ka paraqitur revizion i autorizuari 

i të paditurit për shkak të shkeljes thelbësore të dispozitave të procedurës kontestimore nga 

neni 188, lidhur me nenin 182 paragraf 2, pika n), të Ligjit të Procedurës Kontestimore 

(LPK) dhe për shkak të zbatimit të gabuar të së drejtës materiale nga neni 17, 262, 371 dhe 

373 të LMD-së, me propozim që Gjykata Supreme e Kosovës,  ta pranoj revizionin dhe të 

ndryshoj aktgjykimin e Gjykatës së Apelit të Kosovës  Ac.nr.nr.831/15, të datë 09.08.2019, 

dhe aktgjykimin e Gjykatës Themelore në Prizren C.nr.342/12, të datës 19.12.2014, ashtu 

që të refuzojë kërkesëpadinë e paditëses si të pabazuar ose të njëjtat t`i anuloj dhe lëndën 

ta kthejë në rigjykim të shkallës së parë.  

 

Përgjigje në revizion nuk ka paraqitur pala paditëse. 

 

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 autorizuarit të paditurit është i pabazuar. 

 

Nga shkresat e lëndës rezulton se paditësja Banka NLB me seli në Prishtinë, me datë 

12.04.2012, në gjykatën e shkallës së parë ka paraqitur padi kundër të paditurit Anton 

Tushi, nga fshati ..., Komuna e ..., me të cilën ka kërkuar që të detyrohet i paditurit që t’ia 

paguajë paditëses borxhin në shumë prej 3.383,52 Euro, me kamatë ligjore të cilën e 

aplikojnë bankat private, për mjetet e deponuara në afat prej një viti pa destinim të caktuar, 

si dhe shpenzimet e procedurës kontestimore. 

 

Gjykata e shkallë së parë e ka aprovuar kërkesëpadinë e paditëses si të bazuar me arsyetim 

se i padituri më datë 08.03.2006, ka lidhur kontratë të kredisë me paditësen, sipas të cilës 

ka tërhequr transaksionin në shumë prej 4.920,00 Euro, gjë që konstatohet nga fletëtërheqja 

e transaksionit. Për lartësinë e kërkesëpadisë gjykata ka angazhuar ekspertin financiar H. 

K., i cili ka konstatuar se A. T., i është lejuar kredia me datë 08.03.2006, në shumë prej 

5.000,00 Euro, me normë të interesit 11%, ndërsa pas pagesës së disa kësteve i padituri i 

ka mbetur borxh paditëses në shumë prej 3.383,52 Euro. Për bazë ligjore gjykata e shkallës 

së parë i është referuar dispozitës së nenit 17 të Ligjit mbi Marrëdhëniet e Detyrimeve 

(LMD - Gazeta Zyrtare e RSFj, nr.3/3/1978). 

 

Gjykata e Apelit me aktgjykimin Ac.nr.nr.831/15, të datë 09.08.2019, e ka refuzuar si të 

pa themeltë ankesën e të autorizuarit të paditurit, ndërsa aktgjykimin e shkallës së parë e 

ka vërtetuar.  
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Gjykata e shkallës së dytë në procedurën e shqyrtimit dhe vendosjes sipas ankesës ka gjetur 

se gjykata e shkallës së parë, duke vërtetuar drejt dhe në mënyrë të plotë gjendjen faktike, 

ka zbatuar drejt dispozitat e procedurës kontestimore dhe të drejtën materiale kur ka gjetur 

se kërkesëpadia e paditëses është e bazuar. Aktgjykimi i gjykatës së shkallës së parë, sipas 

vlerësimit të gjykatës së shkallës së dytë është i drejtë dhe i ligjshëm edhe sa i përket të 

drejtës materiale me referencë në dispozitat e nenit 17 dhe 262 të LMD-së. 

  

Gjykata Supreme e Kosovës, duke u nisur nga një gjendje e tillë e çështjes e pranon si të 

drejtë dhe të ligjshëm qëndrimin e dhënë në aktgjykimin e gjykatës së shkallë së  dytë dhe 

të gjykatës së shkallë së parë, pasi që këto aktgjykimet nuk janë të përfshira në shkelje 

thelbësore të dispozitave të procedurës kontestimore dhe as në zbatim të gabuar të së drejtës 

materiale. 

 

Pretendimet e paraqitura në revizion se aktgjykimet e lartpërmendura të instancave më të 

ulëta janë të përfshira në shkelje thelbësore të dispozitave të procedurës kontestimore nga 

neni 188 lidhur me nenin182 paragrafi 2, pika n) e LPK-së, sipas vlerësimit të Gjykatës 

Supreme të Kosovës nuk janë të themelta. Pretendimi se aktgjykimi i gjykatës së shkallës 

së parë është i përfshirë në shkelje thelbësore të dispozitave të procedurës kontestimore, 

për shkak se dispozitivi është i pa qartë, i pa kuptueshëm dhe nuk përmban të dhëna të 

duhura për ekzaminim, është pretendim i pa themeltë, ngase aktgjykimi në strukturë dhe 

përmbajtje është në përputhje me dispozitat e LPK-së, nga neni 160, ndërsa dispozitivi 

është i hartuar në mënyrë të rregullt dhe si i tillë plotëson kushtet për të qenë dokument i 

përshtatshëm i përmbarimit, ndërsa arsyetimi i aktgjykimit është në përputhje të plotë me 

mënyrën e vendosjes. Gjykata ka arsyetuar të gjitha faktet vendimtare, mënyrën e 

vërtetimit të fakteve dhe mënyrën e vlerësimit dhe çmuarjes së provave nga ka rezultuar se 

gjendja faktike e konstatuar dhe e kualifikuar në përputhje me të drejtën materiale ka 

përcaktuar pasojën juridike që në këtë rast është detyrimi i të paditurit që ta përmbush 

kërkesën e paditëses.  

 

Për shkakun e njëjtë nuk qëndrojnë as pretendimet në raport me aktgjykimin e gjykatës së 

shkallës së dytë, sepse gjykata e shkallës së dytë ka vlerësuar të gjitha pretendimet 

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

detyrës zyrtare aktgjykimi ekzaminohet.  

 

Gjykata Supreme  e Kosovës e ka pranuar qëndrimin e instancave më të ulëta edhe për 

zbatimin e të drejtës materiale, duke vlerësuar se në përputhje me gjendjen faktike të 

provuar e drejta materiale është zbatuar në mënyrë të drejtë dhe të ligjshme. 
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Sipas vlerësimit të Gjykatës Supreme, përcaktuese për themelësinë e kërkesëpadisë është 

marrëveshja e palëve mbi kredinë e datës 08.03.2006, sipas të cilës i padituri ka tërhequr 

transaksionin në shumë prej 4.920,00 Euro, ashtu që pas pagesës së disa kësteve i ka mbetur 

borxh paditëses shumën prej 3.383,52 Euro.  

 

Shuma e detyrimit është konstatuar me anë të ekspertizës financiare të cilën gjykatat e 

instancave më të ulëta e kanë pranuar si profesionale dhe të besueshme. 

 

Mbi gjendjen faktike të konstatuar në mënyrë të provuar,  Gjykata Supreme e Kosovës, 

vlerëson se e drejta materiale është zbatuar në mënyrë të drejtë dhe të ligjshme, në këtë rast 

me referencë në dispozitën e nenit 17. al 1, të LMD-së, me të cilën përcaktohet se: 

“Pjesëmarrësit e marrëdhënies së detyrimit kanë për detyrë të zbatojnë detyrimin e vet dhe 

janë përgjegjës për përmbushjen e tij”, nenit 148. al 1, të LMD-ës,  ku është përcaktuar se: 

“kontrata krijon të drejta dhe detyrime për palët kontraktuese”, dhe nenit 262. al 1 të 

LMD-ës, me të cilën përcaktohet se: “Kreditori në raportin e obliguar është i autorizuar 

që prej debitorit të kërkojë mbushjen e detyrimit, ndërsa debitori ka për detyrë ta mbush 

me ndërgjegje krejtësisht sikundër është përmbajtja e tij”, nga rrjedh se qëndrimi i 

gjykatave të instancave më të ulëta për themelësinë e kërkesëpadisë është i drejtë dhe i 

ligjshëm.  

 

Pretendimi i të autorizuarit të paditurit për parashkrimin e kërkesës është pretendim i 

pathemeltë për shkak se Gjykata Supreme e Kosovës, e pranon në mënyrë të plotë 

vlerësimin e Gjykatës së Apelit, e cila me reference në dispozitat e nenit 180 paragrafi 3, 

të LPK-së, me të cilën përcaktohet se: “Prapësimi i parashkrimit dhe prapësimi me qëllim 

kompensimi, që nuk janë paraqitur në gjykimin e shkallës së parë, nuk mund të paraqiten 

me ankesë”, nuk e ka pranuar pretendimin e parashkrimit, për shkak se nuk është paraqitur 

në gjykimin e shkallës së parë. 

 

Pretendimet për gjendjen faktike të paraqitur në revizion nga i autorizuari i të paditurit nuk 

janë vlerësuar pasi që sipas dispozitës së nenit 214 paragraf 2, të LPK-së, përcaktohet së: 

“revizioni nuk mund të paraqitet për shkak të konstatimit të gabuara apo jo të plotë të 

gjendjes faktike”. 

 

Nga arsyet e paraqitura më lartë dhe në pajtim me nenin 222 të LPK-së, u vendos si në 

dispozitiv të këtij aktgjykimi.  

 

GJYKATA SUPREME E KOSOVËS NË PRISHTINË 

Rev.nr.444/2020 datë 26.11.2020 

 

         Kryetar i kolegjit, 

                   Albert Zogaj 


