
            

          E.Rev.nr.61/2019 

 

GJYKATA SUPREME E KOSOVËS-kolegji i përbërë nga gjyqtarët: Shukri Sylejmani, 

kryetar, Isa Kelmendi dhe Erdogan Haxhibeqiri, anëtarë, në çështjen juridike të paditësit “B. P.” 

sh.a. me seli në ..., të cilin e përfaqëson V. I., avokat nga ..., kundër të paditurës “Y. B.” , sh.p.k. 

me seli në ..., të cilën e përfaqëson B. M., avokat nga ..., për shkak të pagesës së borxhit, duke 

vendosur lidhur me revizionin e të paditurës të paraqitur kundër aktgjykimit të Gjykatës së Apelit 

të Kosovës, Ae.nr.80/2016 datë 20.12.2018, në seancën e kolegjit të mbajtur më datë 13.01.2020, 

merr këtë: 

 

    A  K  T  GJ  Y  K  I  M 

 

Refuzohet si i pabazuar revizioni i të paditurës i paraqitur kundër aktgjykimit të 

Gjykatës së Apelit të Kosovës, Ae.nr.80/2016 datë 20.12.2018. 

     

                                           A  r  s y  e  t  i  m  i 

 

Me aktgjykimin e Gjykatës së Apelit të Kosovës, Ae.nr.80/2016 datë 20.12.2018, është 

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

në Prishtinë, Departamenti për Çështje Ekonomike I.C.nr.411/2010 datë 07.03.2016, me të cilin 

në pjesën I. të dispozitivit është miratuar pjesërisht si e bazuar kërkesëpadia e paditësit dhe është 

detyruar e paditura që paditësit t’i paguajë në emër të borxhit kontraktues shumën prej 80.844,02 

€, me kamatë të cilën e paguajnë bankat komerciale vendore si për deponimet në kursim me afat 

për 1 vit dhe pa destinim të caktuar , duke filluar nga data 12.12.2012 e deri në pagesën 

definitive të gjitha në afat prej 7 ditësh nga dita e dorëzimit të këtij aktgjykimi. Me pjesën II. të 

dispozitivit është refuzuar pjesërisht si e pabazuar kërkesëpadia e paditësit në pjesën me të cilën 



është kërkuar kompensimi i borxhit mbi shumën prej 80.844,02 €, të miratuar si në pikën I. të 

dispozitivit të këtij aktgjykimi , e deri në shumën e kërkuar prej 123.134,29 €, si dhe në pjesën 

me të cilën është kërkuar kamatë vonesa prej 8% në vit. Ndërsa me pjesën III. të dispozitivit 

është detyruar e paditura që paditësit t’i paguajë shumën prej 2.250 €, në emër të shpenzimeve të 

procedurës kontestimore. 

Kundër aktgjykimit të gjykatës së shkallës së dytë, e paditura me kohë ka paraqitur 

revizion për shkak të shkeljes thelbësore të dispozitave të procedurës kontestimore dhe zbatimit 

të gabuar të së drejtës materiale , me propozim që revizioni i të paditurës të aprovohet në tërësi, 

ashtu që të prishen të dy aktgjykimet e lartpërmendura dhe lënda të kthehet në rigjykim në 

gjykatën e shkallës së parë, ose të njëjtat aktgjykime të ndryshohen ashtu që kërkesëpadia e 

paditësit të refuzohet si e pabazuar, ndërsa paditësi të detyrohet që të paditurës t’ia kompensojë 

borxhin e konstatuar me ekspertizë financiare në shumë prej 43.373,81 €, si dhe shpenzimet e 

procedurës në shumë prej 2.857,oo €. 

Gjykata Supreme e Kosovës, në kuptim të nenit 215 të Ligjit për Procedurën 

Kontestimore (LPK), shqyrtoi aktgjykimin e goditur me revizion dhe gjeti se: 

Revizioni i të paditurës është i pabazuar. 

Nga shkresat e lëndës rezulton se nuk është kontestuese në mes të palëve ndërgjyqëse se 

paditësi dhe e paditura kanë qenë në raport kontraktues sipas kontratës së datës 11.02.2009 dhe 

aneks kontratës të datës 12.02.2009 , për furnizim me pije alkoolike-birra, se paditësi në mënyrë 

të vazhdueshme e ka furnizuar të paditurën me birra , derisa ka lindur situata kontestuese se a ka 

apo jo borxh e paditura ndaj paditësit dhe se a duhet t’i kthehet ambalazhi i birrave paditësit nga 

ana e të paditurës. Po ashtu nuk është kontestuese se paditësi me datën 10.11.2009, me shkrim e 

ka njoftuar të paditurën se e shkëputë kontratën e lartpërmendur me të paditurën për shkak të 

mos pagesës së borxhit nga e paditura , dhe me të njëjtin njoftim është ftuar e paditura që të 

paguajë borxhin e mbetur dhe të kthejë ambalazhin brenda afatit prej 30 ditësh, përndryshe do të 

pasojë shfrytëzimi i çeqeve për pagesën e borxhit dhe procedura për kompensimin në emër të 

ambalazhit të pakthyer. Paditësi në padinë e paraqitur ka theksuar se e paditura i kishte mbetur 

borxh për mallin e pranuar, në shumën prej 57.786,81 €, ku edhe me ekspertizën gjyqësore të 

ekspertit Os. H., është konstatuar ky borxh i të paditurës ndaj paditësit. Nuk është kontestuese se 

paditësi ia ka zbritur këtë borxh të paditurës në emër të rabatit në shumën prej 20.077,08 €, ashtu 



që borxhi i lartpërmendur prej 57.786,81 €, është zvogëluar dhe ka mbetur në shumën prej 

37.709,73 €, në emër të mallit të pranuar. Nuk është kontestuese edhe se paditësi për realizimin e 

këtij borxhi, ka bërë realizimin e çeqeve të paditurës në shumë prej 80.000,00 €, ashtu që 

faktikisht ka pasur mbi pagesë të borxhit për shumën prej 42.290,27 €. Me ekspertizën financiare 

dhe nga deklarimi i ekspertit financiar Osman Hasanaj rezulton se e paditura i ka dorëzuar 

paditësit listën prej 31 partnerëve afarist ku gjendet ambalazhi kontestues. Është fjala për 

bizneset të cilëve e paditura iu ka shpërndarë mall të ambalazhuar, e të cilët kanë nënshkruar dhe 

vulosur dëshmitë se ambalazhi gjendet  tek ato biznese, si blerëse të malli t të ambalazhuar. 

Ambalazhi i raportuar se gjendet tek partnerët afarist të paditurës, sipas dy ekspertizave 

financiare është vlerësuar në shumën prej 123.134,29 €.  

Palët gjatë tërë gjykimit kanë pasur qëndrime të kundërta se a ka qenë detyrim 

kontraktues i të paditurës që ambalazhin e pranuar, ta kthejë tek pala paditëse në mënyrë fizike 

(me dorëzim fizik) apo përmes raportimit se ku gjendet i njëjti ambalazh. E paditura vazhdimisht 

ka pretenduar se pasi që paditësi ka ndërprerë njëanshëm kontratën me të paditurën nuk e ka 

pasur për detyrë ta kthejë ambalazhin, por vetëm ta njoftojë paditësin se ku gjendet ambalazhi. 

Në një gjendje faktike të vërtetuar kësisoj , gjykata e shkallës së parë ka gjetur se 

dispozitat e kontratës së partneritetit dhe aneksit të kësaj kontrate, në mënyrë specifike kanë 

trajtuar çështjen e ambalazhit kontestues. Sipas të njëjtës gjykatë kontrata dhe aneks kontrata në 

rastin konkret trajtojnë dy aspekte kryesore të çështjes. E para, si trajtohet ambalazhi i pakthyer 

gjatë periudhës derisa palët bëjnë barazimet vjetore, në raportin kontraktues të tyre, dhe e dyta, si 

trajtohet ambalazhi i pakthyer në rast të ndërprerjes së afarizmit, gjegjësisht shkëputjes së 

kontratës. Lidhur me situatën e parë , e njëjta gjykatë gjen se palët janë pajtuar përmes aneksit 1 

të kontratës-në pjesën që i referohet ambalazhit, ku është përcaktuar se, i tërë ambalazhi i 

pakthyer nga partnerët nëse nuk ka dëshmi dhe ngarkesë se ku gjendet, i faturohet partnerit në 

fund të vitit vijues, sipas çmimeve në fuqi të përllogaritura me TVSH. Pra , gjykata ka vlerësuar 

se palët janë pajtuar me aneks kontratën se gjatë kohës sa janë në raport kontraktues dhe bëjnë 

barazimet vjetore, është e mjaftueshme për paditësin që e paditura të dëshmojë se ku gjendet 

ambalazhi. Nuk kërkohet kthimi i ambalazhit për çdo vjet kalendarik , por mjafton transparenca e 

blerësit, gjegjësisht dëshmia se ai e din ku gjendet ambalazhi , si dhe prezantimi i flet ngarkesave 

që janë dëshmi të mjaftueshme për kthimin e tij nga palët e treta, të cilat kanë blerë pijet nga e 



paditura. Situata e dytë , që ka të bëjë me rastet e ndërprerjes së afarizmit apo shkëputjes së 

kontratës është rregulluar nga palët me nenin 8 të Kontratës së partneritetit, ku është përcaktuar 

se nëse blerësi-këtu e paditura, ndërpret bashkëpunimin me shitësin, duhet që brenda 8 ditësh t’ia 

kthejë gjithë ambalazhin shitësit. Në të kundërtën, shitësi-këtu paditësi , do t’ia llogarisë si borxh 

blerësit , vlerën reale të ambalazhit. Sipas kontratës , pagesa e ambalazhit do të bëhet në vlerë 

prej 8 € për arkë. Të njëjtin rregullim palët e kanë bërë edhe përmes aneksit 1 të kontratës, pika 6 

, ku kanë përcaktuar se në rast se blerësi e ndërpret afarizmin me shitësin, obligohet që në afat 

prej 30 ditësh të bëjë kthimin-barazimin e tërësishëm të ambalazhit kthyes, për të cilin është i 

ngarkuar sipas evidencës. Në të kundërtën shitësi ka të drejtë të faturojë ambalazhin sipas çmimit 

të dakorduar në kontratë.  

Në bazë të këtyre dispozitave kontraktuese, gjykata e shkallës së parë ka gjetur se palët 

janë dakorduar që në rast të zgjidhjes së kontratës, blerësi ka për detyrë ta kthejë tërë ambalazhin 

me të cilin është i ngarkuar brenda afatit prej 8 ditësh sipas kontratës, gjegjësisht 30 ditësh sipas 

aneks kontratës. Detyrimi i të paditurës për kthimin fizik të ambalazhit rezulton edhe nga pika 4 

dhe 5 e aneksit 1 të kontratës. Meqenëse e paditura nga ky raport kontraktues i ka mbetur borxh 

paditësit vlerën e ambalazhit të pakthyer në shumën prej 123.134,29 €, dhe se paditësi përmes 

realizimit të çeqeve ka bërë mbitërheqje të borxhit për shumën prej 42.290,27 €, e njëjta gjykatë 

ka përfunduar se borxhi i përgjithshëm i të paditurës ndaj paditësit nga ky raport juridik 

kontraktues është në shumën prej 80.844,02 €, për të cilën shumë të hollash e  ka detyruar të 

paditurën që paditësit t’ia kthejë , në bazë të nenit 17.1 dhe 262 par.1 të LMD. 

Gjykata e shkallës së dytë në procedurë ankimore, për të njëjtat shkaqe dhe arsye të 

dhëna në aktgjykimin e asaj gjykate, ka refuzuar si të pabazuar ankesën e të paditurës dhe ka 

vërtetuar aktgjykimin e lartpërmendur të gjykatës së shkallës së parë, duke pranuar si të bazuara 

të gjitha konstatimet faktike dhe juridike të saj. Gjykata e shkallës së dytë ka refuzuar 

pretendimin ankimor të paditurës se obligimi i saj ka qenë vetëm për ta njoftuar paditësin se ku 

gjendet ambalazhi e jo edhe kthimi i tij , pasi që një pretendim i tillë është i paqëndrueshëm dhe 

në kundërshtim me nenin 8 të Kontratës së partneritetit, duke konstatuar se në këtë drejtim 

gjykata e shkallës së parë ka dhënë arsye të mjaftueshme dhe bindëse.  

Në një gjendje të tillë të çështjes, Gjykata Supreme e Kosovës pranon si të bazuar 

qëndrimin juridik të gjykatës së shkallës së parë dhe të dytë lidhur me aprovimin e pjesshëm të 



kërkesëpadisë së paditësit, kjo nga se aktgjykimet e lartpërmendura të këtyre gjykatave nuk 

përfshihen me shkelje thelbësore të dispozitave të procedurës kontestimore e as me zbatim të 

gabuar të së drejtës materiale, në të cilat gjykata e revizionit sipas nenit 215 të LPK, kujdeset 

sipas detyrës zyrtare.   

Së këndejmi, u refuzuan si të pabazuara të gjitha pretendimet e revizionit për shkelje 

thelbësore të dispozitave të procedurës kontestimore nga neni 182.2 pika n, të LPK, dhe shkelje 

tjera të cekura në revizion, sipas të cilave pretendime , aktgjykimit të gjykatës së shkallës së dytë 

dhe të parë i mungojnë arsyet për faktet relevante, të cilat janë me ndikim për të vendosur në 

mënyrë meritore e sidomos rreth faktit se e paditura vetëm nëse nga ana e saj do të ndërpritej 

kontrata, ka pas për detyrim që të kthejë gjithë ambalazhin e pakthyer paditësit, e jo edhe kur 

paditësi me vet iniciativë ndërprenë kontratën e partneritetit në të cilën situatë e paditura nuk ka 

detyrim që paditësit ambalazhin t’ia kthejë fizikisht por vetëm ta njoftojë se ku gjendet. 

Këto pretendime të revizionit u vlerësuan si të pabazuara nga se të dy gjykatat kanë 

dhënë arsye të mjaftueshme dhe bindëse për aprovimin e pjesshëm të kërkesëpadisë së paditësit , 

në bazë të fakteve të vërtetuara në mënyrë të sigurt , nga të cilat varet zbatimi i drejtë i së drejtës 

materiale, të cilat shkaqe dhe arsye janë të pranueshme edhe për gjykatën e revizionit, dhe me 

këtë rast është e panevojshme që ato shkaqe dhe arsye edhe njëherë të përsëriten. Gjykata 

Supreme pajtohet plotësisht me konstatimin e gjykatës së shkallës së parë të pranueshëm dhe nga 

gjykata e shkallës së dytë, se në bazë të dispozitave kontraktuese në mes palëve , rezulton se e 

paditura është në detyrim që paditësit t’ia kthejë ambalazhin kontestues, pasi që afarizmi i tyre 

kontraktues ka përfunduar me ndërprerjen e kontratës së partneritetit të lidhur në mes tyre, në të 

ci0lin drejtim të dy gjykatat kanë dhënë arsye të mjaftueshme,  bindëse dhe të pranueshme edhe 

sipas gjykatës së revizionit. Në këtë kontekst, edhe aktgjykimi i gjykatës së shkallës së dytë nuk 

përfshihet me asnjë lloj shkelje thelbësore procedurale kur në një gjendje faktike të vërtetuar kësi 

soji, e njëjta gjykatë ka refuzuar si të pa bazuara pretendimet e ankesës sipas të cilave kinse e 

paditura në rastin konkret nuk ka detyrim kontraktues për kthimin e ambalazhit  tek paditësi, 

duke gjetur se pretendimet e tilla janë të paqëndrueshme dhe në kundërshtim me nenin 8 të 

Kontratës së partneritetit, dhe aneksit të kontratës në pjesën ku trajtohet çështja e kthimit të 

ambalazhit kontestues. 



Për më tepër Gjykata Supreme e Kosovës gjen se sipas kontratës së partneritetit dhe 

aneks kontratës të lidhur në mes të paditësit dhe të paditurës si palë kontraktuese , është 

precizuar qartë se ambalazhi kontestues është pronë e paditësit dhe se është paraparë edhe 

procedura e kthimit të këtij ambalazhi, respektivisht mënyra e kthimit të tij , në dy situatat e 

përshkruara edhe nga gjykata e shkallës së parë, në situatën derisa ekziston afarizmi reciprok i 

tyre dhe në situatën kur ky afarizëm i tyre ndërpritet. Duke marrë parasysh këtë fakt të 

pakontestueshëm se ambalazhi kontestues është pronë e paditësit , me të drejtë të dy gjykatat 

kanë konstatuar se i njëjti ambalazh paditësit duhet t’i kthehet nga ana e të paditurës pas 

ndërprerjes së afarizmit të tyre, e meqë ai ambalazh nuk është kthyer, e paditura qëndron në 

obligim që paditësit t’i paguajë kundër vlerën e tij , kjo nga se tek e fundit, e drejta e paditësit për 

të kërkuar kthimin e sendit , objekt i pronësisë së tij është një e drejtë që rrjedh nga vetë 

përmbajtja e të drejtës së pronësisë së paditësit , e drejtë e cila paditësit i kontestohet pa vend nga 

ana e të paditurës. Në mënyrë analoge, e njëjta dispozitë kontraktuese që parasheh detyrimin e të 

paditurës për kthim të ambalazhit në rast të ndërprerjes së afarizmit reciprok të tyre , mund të 

aplikohet edhe kur ky afarizëm është ndërprerë me kërkesën e shitësit-këtu paditësit. Kështu që 

në këtë drejtim nuk pranohen si të bazuara pretendimet e revizionit se pasi që paditësi me 

kërkesë të tij ka ndërprerë kontratën e partneritetit , e paditura nuk ka detyrim t’ia kthejë 

ambalazhin kontestues paditësit por vetëm ta njoftoj se ku gjendet aj ambalazh. Njoftimi i tillë i 

të paditurës, sipas dispozitave të lartpërmendura të kontratës së partneritetit dhe aneks kontratës 

është i detyrueshëm për të paditurën vetëm gjatë ekzistimit të raportit të tyre kontraktues e jo 

edhe në rast të ndërprerjes së kontratës , siç u tha më lartë. Tek e fundit, pretendimi i lartë 

përmendur i të paditurës nuk është i arsyeshëm edhe për faktin se paditësi nuk ka kurrfarë raporti 

juridik me partnerët tjerë afarist të paditurës tek të cilët e paditura ka lënë ambalazhin kontestues 

me rastin e furnizimit të tyre me birra, dhe se vërtetë,  edhe Gjykata Supreme vlerëson se vetëm 

për të lehtësuar zhvillimin e afarizmit në mes të paditësit dhe të paditurës dhe për shkak të 

transparencës, palët janë pajtuar përmes aneksit 1 të kontratës-në pjesën që i referohet 

ambalazhit, ku është përcaktuar se, i tërë ambalazhi i pakthyer nga partnerët nëse nuk ka dëshmi 

dhe ngarkesë se ku gjendet, i faturohet partnerit në fund të vitit vijues, sipas çmimeve në fuqi të 

përllogaritura me TVSH. Pra , edhe Gjykata Supreme sikur gjykata e shkallës së parë dhe e dytë,  

vlerëson se palët janë pajtuar me aneks kontratën se gjatë kohës sa janë në raport kontraktues dhe 



bëjnë barazimet vjetore, është e mjaftueshme për paditësin që e paditura vetëm të dëshmojë se ku 

gjendet ambalazhi.   

Edhe pretendimet tjera të revizionit se pa të drejtë është anashkaluar ekspertiza 

financiare e ekspertit O. H., nuk qëndrojnë si të bazuara kjo nga se përkundrazi vlera e 

ambalazhit kontestues është konstatuar në bazë të konstatimit të ekspertit financiar, mirëpo 

çështja është se eksperti financiar nuk mund të deklarojë dhe të interpretojë dispozitat 

kontraktuese , nga se kjo nuk është kompetencë e tij, kështu që përkitazi me detyrimin e të 

paditurës për pagesën e borxhit kontestues gjykata duhet të bazohet në dispozita kontraktuese 

dhe ligjore si dhe në vlerën e ambalazhit kontestues  të gjetur nga i njëjti ekspertë, në ç’mënyrë 

me të drejtë është vepruar edhe nga gjykata e shkallës së parë dhe e dytë. 

Pretendimet tjera të revizionit që i përkasin zbatimit të gabuar të së drejtës materiale,  nga 

neni 99 par.1 dhe 100 të LMD, u refuzuan po ashtu si të pabazuara, kjo nga se nuk ka mundësi 

që këto dy dispozita ligjore të zbatohen ashtu që paditësit të mos i njihet e drejta për të kërkuar 

kthimin e sendit të tij , objekt i të drejtës së pronësisë së tij , ose kundërvlerën e tij si në rastin 

konkret pas përfundimit të raportit të tij kontraktues me të paditurën. 

Për faktin se me revizionin e të paditurës nuk vihet në pyetje aktgjykimi i goditur me 

revizion si dhe aktgjykimi i gjykatës së shkallës së parë , revizioni i të paditurës u refuzua si i 

pabazuar.  

Nga sa u tha më lart , dhe në pajtim me nenin 222 të LPK, u vendos si në dispozitiv të 

këtij aktgjykimi.  
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