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        E.Rev.nr.25/2019 

 

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

Sylejmani, kryetar, Isa Kelmendi dhe Emine Kaçiku, në çështjen juridike të paditësit “M. P. 

E.” me seli në ..., kundër të paditurës Qeveria e Republikës së Kosovës-Ministria e 

Administratës Publike në Prishtinë, 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.228/2018 datë 14.03.2019, në seancën e kolegjit të mbajtur me datën 22.05.2019, merr 

kët: 

             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.228/2018 datë 14.03.2019. 

    

                                     A  r  s  y  e  t  i  m  i 

 

Me aktgjykimin e Gjykatës së Apelit të Kosovës Ae.nr.228/2018 datë 14.03.2019, 

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

Themelore në Prishtinë-Departamenti për Çështje Ekonomike EK.nr.301/2017 datë 

03.07.2018, me të cilin është aprovuar si e bazuar kërkesëpadia e paditësit dhe është detyruar 

e paditura që paditësit t’i paguajë shumën e përgjithshme prej 936.700,39 €, në emër të 

borxhit kryesor, me kamatë si për mjetet e deponuara në bankat komerciale të Kosovës e pa 

destinim të caktuar për periudhën kohore prej 1 viti, duke llogaritur nga data 15.11.2009 si 

ditë e përfundimit të punimeve e deri në përmbushjen definitive të borxhit, të gjitha në afat 

prej 7 ditësh pas marrjes së këtij aktgjykimi e nën kërcënim të përmbarimit me detyrim. E 

paditura është obliguar që paditësit t’i paguajë edhe shpenzimet e procedurës në shumë prej 

3.435,00 €. 

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 të ndryshohen aktgjykimi i 
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gjykatës së shkallës së parë dhe të dytë ashtu që kërkesëpadia e paditësit të refuzohet si e 

pabazuar.  

Në përgjigje në revizion, paditësi ka kontestuar në tërësi thëniet e revizionit dhe 

ka propozuar që revizioni i të paditurës të refuzohet si i pabazuar. 

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

Kontestimore (LPK), ka shqyrtuar aktgjykimin e goditur me revizion dhe ka gjetur se:  

Revizioni i të paditurës është i pabazuar. 

Nga shkresat e lëndës rezulton se nuk është kontestuese se e paditura ka qenë e 

përfshirë në raport kontraktues me paditësin në bazë të kontratës nr..., datë ..., për renovimin 

gjeneral të Pallatit të Mediave “Rilindja” (Kulla dhe Audioriumi) në vlerë të përgjithshme 

prej 14.694.453,67 €, në bazë të së cilës paditësi i ka kryer në tërësi punët ndërtimore. Po 

ashtu nuk është kontestuese se paditësi ka kryer punë shtesë në vlerë prej 936.700,39 €, 

kryerja e të cilave ka qenë e domosdoshme për përfundimin e projektit, për shkak se gjendja 

reale në teren e objektit në të cilin janë kryer punimet e renovimit ka qenë shumë më e keqe 

se ajo e paraqitur në projektin fillestar.  

Gjykata e shkallës së parë pas administrimit të provave ka gjetur se në bazë të 

ekspertizës së ekspertit të ndërtimtarisë dhe arkitekturës Bardhok Jetishi (të bërë në 

plotësimin e ekspertizës së muajit shkurt të vitit 2018) për kryerjen e punëve shtesë, rezulton 

se vlera e këtyre punëve shtesë sipas kësaj ekspertize është në shumën e përgjithshme prej 

936.700,39 €, e cila nuk tejkalon 10% të vlerës së kontratës bazë. Përkitazi me lartësinë e 

vlerës së punëve shtesë , e paditura nuk ka bërë vërejtje apo kundërshtim. Kundërshtimet e të 

paditurës kryesisht lidhen me mos marrjen e pëlqimit me shkrim në procedurë të paraparë 

ligjore dhe pa lidhjen e aneks kontratës në mes palëve në procedurë për kryerjen e punëve 

shtesë nga ana e paditësit. Gjykata e shkallës së parë në bazë të nënti 35 par.2.4 të Ligjit për 

Prokurimin Publik të Kosovës nr.04/L-042 të datës 29.08.2011, ka aprovuar kërkesëpadinë e 

paditësit, duke përfunduar se nuk ka qenë e nevojshme procedura e marrjes së pëlqimit për 

mes organit të prokurimit pasi që vlera e punëve shtesë ka qenë nën 10% të çmimit bazë të 

kontratës. 

Gjykata e shkallës së dytë në procedurë ankimore ka refuzuar si të pabazuar 

ankesën e të paditurës dhe ka vërtetuar si të ligjshëm aktgjykimin e lartpërmendur të gjykatës 

së shkallës së parë duke pranuar si të bazuara konstatimet faktike dhe juridike të gjykatës së 

shkallës së parë , dhe duke shtuar se paditësi punët shtesë i ka kryer me qëllim të realizimit të 
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plotë të projektit i cili edhe ka qenë qëllim i të paditurës dhe interes i saj. Zmadhimi apo 

zvogëlimi i çmimit të kontraktuar në përputhje me vëllimin e punëve të kryera ndërtimore e 

ka bazën ligjore në nenin 15 të LMD, i cili kërkon ekuivalencë të prestimeve tek kontratat e 

dyanshme detyruese. Sipas neneve 15 dhe 17 të LMD, palët kontraktuese në marrëdhëniet 

kontraktuese të tyre janë të obliguara t’i kryejnë obligimet e ndërsjella dhe janë përgjegjës 

lidhur me përmbushjen e tyre dhe se te kontratat dypalëshe pjesëmarrësit nisen nga parimi i 

vlerës së barabartë të dhënieve reciproke. Nëse çmimi i kontraktuar do të mbetej i njëjtë 

përkundër punëve shtesë të kryera , e paditura nuk do të lirohej plotësisht nga detyrimi i 

kompensimit por do të krijohej detyrimi për kompensimin e vlerës së përfituar për shkak të 

fitimit të pabazë të paraparë me nenin 210 të LMD.  

Gjykata e shkallës së dytë ka refuzuar pretendimet ankimore të paditurës lidhur 

me vëllimin dhe sasinë e punëve shtesë, me arsyetim se në bazë të plotësimit të ekspertizës së 

ekspertit gjyqësor B. J., është vërtetuar në mënyrë të detajuar dhe të argumentuar se cilat 

punë shtesë dhe të domosdoshme i ka kryer paditësi , e të cilat janë pranuar nga e paditura, 

por nuk janë paguar. Eksperti në plotësimin e ekspertizës në mënyrë të detajuar ka përshkruar 

secilën punë shtesë, arsyen pse ka qenë e domosdoshme kryerja e asaj pune për përfundimin e 

projektit , mos parashikimet respektivisht lëshimet në projektin bazë dhe punët e kryera sipas 

projektit të ri të ekzekutuar, kompensimin për secilin pozicion sipas çmimeve të kontraktuara 

dhe faktin se shuma e përgjithshme e kompensimit nuk tejkalon 10% të shumës së 

kontraktuar. 

Gjykata e shkallës së dytë po ashtu i refuzon si të pabazuara pretendimet ankimore 

për zbatim të gabuar të së drejtës materiale nga ana e gjykatës së shkallës së parë , të nenit 

630, 632, 634, 637 dhe 644 të LMD, dhe Ligjit nr.02/L-99 për Prokurimin Publik të Kosovës 

si dhe dispozitave kontraktuese të kontratës bazës midis palëve në procedurë dhe pretendimet 

e të paditurës se paditësit nuk i takon kompensimi shtesë për shkak se i njëjti nuk ka marrë 

pëlqimin me shkrim dhe nuk është lidhur aneks-kontratë, si kusht ligjor për tu krijuar baza e 

kompensimit. Arsyet e refuzimit të pretendimeve të tilla të paditurës janë dhënë në mënyrë të 

detajuar në arsyetimin e aktgjykimit të gjykatës së shkallës së dytë. Edhe pretendimin tjetër 

se gjykata e shkallës së parë gabimisht ka aplikuar Ligjin për Prokurimin i cili nuk ka qenë në 

fuqi atëherë kur janë kryer punët shtesë kontestuese, gjykata e shkallës së dytë e ka refuzuar, 

nga se ky fakt asgjë nuk ndërron për arsye se edhe Ligji për Prokurimin i cili nuk ka qenë 

atëherë në fuqi, neni 35 par. 2.4 të këtij ligji ( Ligji nr.2011/04-L-042) është me përmbajtje të 
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njëjtë me nenin 34 par.c,pika iii, në fuqi në kohën e lidhjes së kontratës ( Ligji nr.02/L-99 për 

Prokurimin Publik ).   

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

qëndrimin juridik të gjykatës së shkallës së parë dhe të dytë lidhur me aprovimin si të bazuar 

të kërkesëpadisë së paditësit , kjo nga se aktgjykimet e këtyre gjykatave në rastin konkret nuk 

përfshihen me shkelje thelbësore të dispozitave të procedurës kontestimore dhe me zbatim të 

gabuar të së drejtës materiale, në të cilat gjykata e revizionit në kuptim të nenit 215 të Ligjit 

për Procedurë Kontestimore kujdeset sipas detyrës zyrtare.  

E paditura në revizion vetëm në mënyrë të përgjithshme ka theksuar se gjykata e 

shkallës së  parë aktgjykimin e saj e ka marrë me shkelje thelbësore të dispozitave të 

procedurës kontestimore nga neni 182 të LPK. Gjykata e revizionit vlerëson se thëniet e tilla 

të revizionit janë të përgjithshme , nuk sqarohet konkretisht se cilat janë ato shkelje që 

përndryshe në nenin 182 të LPK janë paraparë po thuajse të gjitha shkeljet e mundshme 

absolute dhe relative të dispozitave të procedurës kontestimore, ndërsa e paditura nuk ka 

sqaruar se cilat janë ato kështu që Gjykata Supreme vlerëson se janë të pabazuara thëniet në 

revizion përkitazi me shkeljet thelbësore të dispozitave të procedurës kontestimore.  

 Siç rezulton nga përmbajtja e revizionit të paditurës , të gjitha thëniet e 

pretendimet e të paditurës të paraqitura në revizion, janë të paraqitura edhe në ankesën 

kundër aktgjykimit të gjykatës së shkallës së parë , për të cilat në mënyrë mjaft të detajuar 

gjykata e shkallës së dytë ka dhënë arsye të qarta, të mjaftueshme dhe bindëse e të 

pranueshme edhe për gjykatën e revizionit , kështu që përsëritja e arsyeve të dhëna nga 

gjykata e shkallës së dytë lidhur me pretendimet e revizionit të paraqitura edhe njëherë sikur 

në  ankesë, tani është e panevojshme, pasi që ato arsye e shkaqe si të  tilla janë plotësisht të 

pranueshme edhe për gjykatën e revizionit.  

Përndryshe, të gjitha punët shtesë të kryera, paditësi i ka evidentuar në librat e 

punës dhe e paditura ka qenë përfituese e këtyre punëve të kryera, andaj edhe është krijuar 

obligimi për pagesën e këtyre punëve shtesë të kryera nga paditësi. Me vet faktin se punët e 

kryera janë evidentuar në librin ndërtimor , se porositësi objektin të cilin paditësi e ka 

rinovuar, e ka pranuar dhe e ka futur në funksion , se porositësi situatën finale nuk e ka 

korrigjuar, ashtu që gjatë procedurës nuk ka paraqitur prova që kundërshtojnë vëllimin e 

punëve të kryera, konsiderohet që është dhënë pëlqimi për punët shtesë andaj edhe është 

krijuar obligimi për pagesën e tyre.  
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            Për më tepër Gjykata Supreme shton edhe këtë se me pagesën e punëve shtesë të 

kryera nga pala paditëse, nuk kemi të bëjmë me rritje të çmimit kontraktues sipas kontratës 

bazë, nga se çmimi në kontratën bazë është përcaktuar për renovimin e objektit lëndor sipas 

projektit , në të cilin nuk janë paraparë edhe këto punë shtesë si të domosdoshme për 

përfundimin e plotë të renovimit të këtij objekti sipas projektit. Edhe gjykata e revizionit 

vlerëson se duke marrë parasysh që vlera e punëve shtesë të kryera nga paditësi nuk tejkalon 

10% të çmimit fillestar të kontratës, përveç sipas dispozitës së lartë përmendur ligjore ( neni 

34 par.c,pika iii, në fuqi në kohën e lidhjes së kontratës ( Ligji nr.02/L-99 për Prokurimin 

Publik), edhe sipas nenit 21 pika b, të vet kontratës bazë të lidhur në mes palëve kontraktuese 

nuk ka pas nevojë që të zhvillohet procedurë tjetër përveç aprovimit nga ana e menaxherit të 

projektit i cili në rastin konkret ka aprovuar kryerjen e këtyre punëve të cilat janë kryer në 

përpikëri, me ndërgjegje dhe me kualitet. E paditura e ka pranuar dhe e ka futur në funksion 

objektin e rinovuar plotësisht, andaj është në obligim që edhe paditësit t’i paguajë vlerën e 

punëve shtesë të cilat nuk kanë qenë të parapara në projektin fillestar, përndryshe do të 

pasurohej pa bazë juridike .  

Në fund, Gjykata Supreme vlerëson se me pretendimet e revizionit assesi nuk 

vihet në pyetje aktgjykimi i gjykatës së shkallës së parë dhe të dytë, andaj revizioni i të 

paditurës në kuptim të nenit 222 të LPK, u refuzua si i pabazuar në tërësi si në dispozitiv të 

këtij aktgjykimi.  

 

  GJYKATA SUPREME E KOSOVËS NË PRISHTINË 

   E.Rev.nr.25/2019 datë 22.05.2019 

 

 

                         Kryetar i kolegjit, 

                         Shukri Sylejmani  


