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          E.Rev.nr.18/2020 

GJYKATA SUPREME E KOSOVËS - Kolegji i përbër nga gjyqtarët: Beshir Islami, kryetar, Erdogan 

Haxhibeqiri dhe Gyltene Sylejmani anëtarë, në çështjen juridike të paditësit, N.T.P ”T.C.“ me seli në ..., të cilën e 

përfaqëson me autorizim, N. P., avokat  nga ..., kundër të paditurës  “R. E.” LTD, me seli në ..., të cilën e përfaqëson 

sipas autorizimit, A. Q. avokat nga ..., për shkak të pagesës së borxhit nga kontrata për punë ndërtimore, duke 

vendosur lidhur me revizionin e të paditurit,  të paraqitur kundër aktgjykimit të Gjykatës së Apelit të Kosovës 

Ae.nr.243/2017 datë 25 nëntor  2019, në seancën e kolegjit të mbajtur me 27 prill 2020 morri këtë : 

 

               A K T GJ Y K I M  

 

Refuzohet si i pabazuar revizioni i të paditurës, “R. E.” LTD, me seli në ..., paraqitur kundër aktgjykimit të 

Gjykatës së Apelit të Kosovës Ae.nr.243/2017 datë 25 nëntor  2019. 

 

       A r s y e t i m  

 

Me aktgjykimin e Gjykatës së Apelit të Kosovës Ae.nr.243/2017 datë 25 nëntor  2019, është refuzuar si e 

pabazuar ankesa e të paditurës, “R. E.” LTD, me seli në ..., dhe është vërtetuar aktgjykimi i Gjykatës Themelore në 

Prishtinë–Departamenti për Çështje Ekonomike, I.C.nr.412/13, datë 9 gusht 2017, me të cilin në pikën I, është 

shfuqizuar Aktvendimi i Gjykatës Themelore në Prishtinë-Departamenti për Çështje Ekonomike, për lejimin e 

përmbarimit, E.nr.514/13 i datës 13 qershor 2013 dhe ishin shfuqizuar të gjitha veprimet e procedurës 

përmbarimore. Në pikën II të këtij aktgjykimi është miratuar pjesërisht si e  bazuar kërkesëpadia e paditësit N.T.P” 

T. .C.“ me seli në ..., dhe detyrohet e paditura “R.E.” LTD, me seli në ...,, që paditësit ti paguaj borxhin  në shumë 

prej 141,763.57€, me normë të kamatës siç e aplikojnë bankat komerciale në Kosovë, për mjetet financiare  të 

deponuara në afat prej një viti, pa destinim të caktuar duke filluar nga dita e ushtrimit të padisë, gjegjësisht nga data 

12 qershori 2013 e deri në pagesën definitive, ë emër të punimeve të kryera ndërtimore që të gjitha brenda afatit 7 

ditësh nga dita e pranimit të këtij aktgjykimi. Në pikën III të aktgjykimit refuzohet pjesërisht, kërkesëpadia e 

paditësit, përkitazi me kërkesën për kamatë vonesën në normën e kërkuar në padi prej 8 % në vit. Në pikën IV të 

Aktgjykimit ishte detyruar e paditura, t’i paguaj paditësit, shumën prej 3,410.00€, në emër të shpenzimeve të 

procedurës kontestimore, në afat prej 7 ditësh, nga dita e dorëzimit të aktgjykimit. 
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Kundër aktgjykimit të gjykatës së shkallës së dytë, e paditura në afat ligjor, ka ushtruar revizion për shkak 

të shkeljeve thelbësore të dispozitave të procedurës kontestimore dhe  aplikimit të gabuar të së drejtës materiale me 

propozim që Gjykata Supreme e  Kosovës  të aprovoj revizionin si të bazuar dhe të ndryshoi aktgjykimin e  Gjykatës 

së Apelit dhe atë të gjykatës së shkallës së parë dhe të refuzoi kërkesëpadinë e paditësit.  

Gjykata Supreme e  Kosovës i shqyrtoi shkresat e lëndës, aktgjykimin e goditur me revizion dhe 

pretendimet e revizionit dhe pas vlerësimit të tyre në kuptim të nenit 215, gjeti se: 

Revizioni i të paditurës është i pabazuar. 

Në procedurën e zhvilluar e cila i ka paraprirë marrjes së aktgjykimit të goditur është vërtetuar  se paditësi 

N.T.P” T. .C.“ me seli në ..., ka parashtruar propozim për përmbarim, kundër debitorit, tani të paditurës “R. E.” 

LTD, me seli në ..., për pagesën e borxhit nga baza e punëve ndërtimore të kryera, sipas kontratës së ndërtimit të 

trafo stacionit,  në shumë prej 134,172.60€. Gjykata Themelore e Prishtinës e lejoi përmbarimin me aktvendimin e 

vet, E. nr. 514/13 me datën 13  qershor 2013. Kundër lejimit të përmbarimit debitori, tani i padituri, parashtroi 

prapësim. Me 4 prill 2014, Gjykata shfuqizoi aktvendimin e vet dhe propozimin e shndërroi në padi. Gjykata, gjatë 

shqyrtimit, aprovoi propozimin e të paditurit dhe formoi grup ekspertësh nga Fakulteti teknik i ndërtimtarisë dhe 

arkitekturës në Universitetin Publik “Hasan Prishtina” nga Prishtina. Grupi i ekspertëve kanë hartuar raport të cilin 

ia kanë paraqitur Gjykatës dhe për vërejtjet e të paditurit, janë hartuar pyetje të cilat kanë marrë përgjigje në raportin 

plotësues dhe në përgjigjet e dhëna gjatë shqyrtimit. Paditësi, bazuar në raportin e ekspertëve, ri precizoi 

kërkesëpadinë dhe kërkoi  me parashtresën e datës 7 qershor 2017, që e paditura, t’i paguaj në emër të borxhit 

shumën prej 141,763.28€, me kamatë prej 8% në vit.    

Duke u nisur nga gjendja e tillë e çështjes, gjykata e shkallës së parë e aprovoi pjesërisht si të bazuar,  

kërkesëpadinë  e paditësit “N.T.P” T. .C.“ me seli në ... dhe detyroi të paditurin “R. E.” LTD, me seli në ... që 

paditësit ti paguaj borxhin  në shumë prej 141,763.57€,. Në arsyetimin e dhënë gjykata sqaron se pas administrimit 

të provave dhe pretendimeve të palëve është gjetur  se paditësi ka kryer punët sipas kontratës, sipas kërkesës dhe 

konfirmimit të menaxherit të projektit në vlerë prej 500,361.28 € ndërsa i padituri kishte paguar vetëm 358,597.71€, 

kështu që borxhi i papaguar ka mbetur në shumë prej 141,763.57€, prej të cilave punë të konfirmuara dhe të 

pranuara nga menaxheri i projektit dhe mbikëqyrësi i punimeve  në shumë prej 120,972.28 €, ndërsa punë të pa 

pranuara në shumë pre 14,792.00€. Shuma prej 6,000.00€, pranohej nga i padituri si të holla të dhëna nga paditësi. 

Mbi këto fakte gjykata e ka vlerësuar se duhet aprovuar kërkesëpadia si në dispozitivin e aktgjykimit. 

Gjykata e shkallës së dytë në procedurën ankimore ka pranuar si të drejtë dhe të ligjshëm qëndrimin juridik 

të gjykatës së shkallës së parë kur ka gjetur se kërkesëpadia e paditësit është e bazuar dhe se aktgjykimi i ankimuar 

përmban arsye të mjaftueshme për të gjitha faktet relevante për gjykim të drejtë të cilat i pranon edh kjo gjykatë, 

prandaj ka refuzuar ankesën e paditëses  dhe ka vërtetuar aktgjykimin e gjykatës së shkallës së parë duke pranuar si 

të bazuara të gjitha konstatimet faktike dhe juridike të së njëjtës gjykatë. 
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Gjykata Supreme e Kosovës duke u nisur nga gjendja e tillë e çështjes, pranon në tersi si të drejtë dhe të 

ligjshëm, qëndrimin juridik të gjykatave të instancës më të ulët nga se në gjendjen faktike të vërtetuar kësisoj, drejtë 

janë aplikuar dispozitat e procedurës kontestimore dhe e drejta materiale pa shkelje të pretenduara kur kanë 

konsideruar se kërkesëpadia e paditëses është e bazuar. Aktgjykimi i  goditur nuk është i përfshirë me shkelje 

thelbësore të dispozitave të procedurës kontestimore për të cilat kjo gjykatë kujdeset sipas detyrës zyrtare në kuptim 

të nenit 215 të LPK-së. Nuk është vërtetuar pretendimi se si rezultat i vërtetimit të gabuar të gjendjes faktike është 

aplikuar gabimisht e drejta materiale. Paditësi ka realizuar punë shtesë, të cilat janë evidentuar në ditarin e punëve 

ndërtimore, janë bërë me kërkesën e të paditurës dhe personave përgjegjës për mbikëqyrjen e ndërtimit dhe 

përfituese është e paditura. Në shkresa të lëndës del se asnjëherë, deri në procedurën përmbarimore, e paditura nuk i 

ka kontestuar punët e kryera. Përfundimi i ekspertëve përputhet në tërësi me provat në shkresat e lëndës dhe të gjitha 

vërejtjet dhe pyetjet e palëve në procedurë gjatë shqyrtimit dhe në formë të shkruar kanë marr përgjigje të duhur. 

Në revizionin e të paditurës, në përgjithësi janë përsëritur thëniet e paraqitura në ankesën kundër 

aktgjykimit të gjykatës së shkallës së parë, për refuzimin e të cilave gjykata e shkallës së dytë ka dhënë arsye të 

duhura, bindëse dhe të mjaftueshme, e të pranueshme edhe për gjykatën e revizionit. Gjykata Supreme gjenë se janë 

zbatuar drejtë, dispozitat e nenit 630 dhe 633, sepse urgjencën e nevojën e punëve shtesë e ka pranuar dhe kërkuar i 

autorizuari i të paditurës dhe se puna shtesë është evidentuar dhe nuk është kundërshtuar nga e paditura. Pretendimi 

se aktgjykimi ka të meta për shkak të të cilave nuk mund të ekzaminohet, nuk është i arsyetuar sepse  aktgjykimi 

shkallës së dytë  është i arsyetuar mirë duke i sqaruar arsyet dhe  faktet vendimtare, në mënyrë të qartë. Në 

përgjithësi gjykata e shkallës së dytë ka dhënë arsye të duhura, bindëse dhe të mjaftueshme, e të pranueshme edhe 

për gjykatën e revizionit. Edhe sipas vlerësimit të gjykatës së revizionit, Gjykata e e shkallës së dytë ka vlerësuar 

drejtë qëndrimin se aktgjykimi i atakuar nuk është përfshirë në shkelje thelbësore të dispozitave të LPK-së dhe se e 

drejta materiale është zbatuar drejtë. Pretendimi i revizionit se  gjykata ka pranuar një raport që  ekspertët e kanë 

hartuar mbi gjetjet e vetëm njërit anëtar, sepse dy anëtarët tjerë nuk kanë qenë në vendin e ngjarjes, nuk paraqet 

relevancë. Raporti i ekspertëve është prezantuar dhe janë dhënë të gjitha shpjegimet e nevojshme. Në seancën e 

shqyrtimit të datës 21 nëntor 2015 është aprovuar propozimi i palës së paditur, që të nxirret si provë ekspertiza 

gjyqësore e ndërtimtarisë me qëllim që të konstatohet se a  ka mbetur borxh e paditura palës paditëse, për projektin e 

ndërtimit të trafostacionit dhe të caktohet shuma eventuale e borxhit. Në rekapitullimin e përgjithshëm të kërkuar në 

seancën e datës 5 maj 2017 është konstatuar se vlera e përgjithshme e punëve të kryera është 500,361.28€, për këto 

punë janë paguar 358,597.71€ dhe se borxhi i mbetur pa paguar është 141,763.57€. Përveç përgjigjeve me shkrim, 

në seancën e datës 6 korrik 2017, ka marr pjesë edhe eksperti Q. K, i cili i është përgjigjur pyetjeve të palëve lidhur 

me raportin e ekspertëve. Në përgjithësi gjykata e shkallës së dytë ka dhënë arsye të duhura, bindëse dhe të 

mjaftueshme, e të pranueshme edhe për gjykatën e revizionit. Edhe sipas vlerësimit të gjykatës së revizionit, Gjykata 

e  shkallës së dytë ka vlerësuar drejtë qëndrimin se aktgjykimi i atakuar me revizion nuk është përfshirë në shkelje 

thelbësore të dispozitave të LPK-së dhe se e drejta materiale është zbatuar drejtë. 
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 Për këto arsye me pretendimet e lartë përmendura të revizionit nuk mund të vihet në pyetje aktgjykimi i 

gjykatës së shkallës së dytë dhe të parë, nga se këto pretendime të  revizionit ishin të përgjithësuara, të pa 

argumentuara, andaj edhe si të tilla u refuzuan si të pabazuara.  

Nga sa u tha më lartë e në mbështetje të dispozitës së nenit 222  të LPK-së , u vendos si në dispozitiv të 

këtij aktgjykimi. 

 

GJYKATA SUPREME E KOSOVËS- PRISHTINË 

E.Rev.nr.18/2020 datë 27 Prill 2020 

 

Kryetar i kolegjit 

    Beshir Islami 

 


