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REPUBLIKA E KOSOVËS / REPUBLIKA KOSOVA 

 

Rev.nr.500/2021 

GJYKATA SUPREME E KOSOVËS, në kolegjin e përbërë nga gjyqtarët: Fejzullah 

Rexhepi kryetar, Shukri Sulejmani dhe Erdogan Haxhibeqiri, anëtar, në çështjen juridike 

të paditëses Ndërmarrja Publike Banesore në Prishtinë, rruga "...", p.nr, të cilën e 

përfaqëson me autorizim V. K., kundër të paditurës N.T. "O.", lagja "...", ... në P., të cilën 

me autorizim e përfaqëson Basri Jupolli, avokat në P., për shkak të pagesës së qirasë, duke 

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

Apelit të Kosovës në Prishtinë Ac.nr.4365/2018 të datës 18.06.2020, në seancën e kolegjit 

të mbajtur më datë 03.08.2022, 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 në Prishtinë, Ac.nr.4365/2018 të datës 18.06.2020. 

 

A r s y e t i m 

 

Gjykata e shkallës së parë, me aktgjykimin C.nr.2040/06, të datës 11.04.2018, ka vendosur 

që të aprovohet pjesërisht kërkesëpadia e paditëses Ndërmarrja Publike Banesore në 

Prishtinë, rruga "...", p.nr, e ka detyruar të paditurën N.T." O.", lagja, "...", ..., ..., në P., që 

paditëses ti paguaj shumën prej 38,02.00 euro, në emër të qirasë për periudhën prej 

05.11.2003 deri me 05.08.2007, për lokalin afarist i cili gjendet në Prishtinë, rruga ish “... 

tani rruga ..., në sipërfaqe prej 109.44 m2, të gjitha me kamatë, në lartësinë të cilën e 
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paguajnë bankat vendore si për mjetet e afatizuara për një vit, pa destinim të caktuar duke 

filluar nga data 11.04.2018, e deri në pagesën përfundimtare, si dhe shpenzimet e 

procedurës në lartësi prej 15.00 euro, e të gjitha në afat prej 15 ditësh nga marrja e 

aktgjykimit e nën kërcenim të përmbarimit ligjor. Ndërsa në pikën e dytë e ka refuzuar 

pjesën e kërkesëpadisë përtej shumës së vendosur si në pikën një të dispozitivit të këtij 

aktgjykimi në vlerë prej 1.003.26 euro. Kjo gjykatë ka nxjerr aktvendim përmirësues 

C.nr2040/06 më datë 28.08.2020, me të cilin e ka përmirësuar aktgjykimin e saj 

C.nr.2040/06, të datës 11.04.2018, në pikën I, të dispozitivit, në rreshtin e katër është 

përcjell gabim teknik, ashtu që në vend të shumës prej 38,02.00 euro, duhet të jetë 

38,025.00 euro, kurse pjesa tjetër mbetet e pa ndryshuar. 

Gjykata e Apelit e Kosovës duke vendosur sipas ankesës së të paditurit, me aktgjykimin 

Ac.nr.4365/2018 të datës 18.06.2020, ka vendosur të refuzohet si e pa pathemeltë ankesa 

e të paditurës N.T. "O.", me seli në P., ndërsa aktgjykimi i Gjykatës Themelore në Prishtinë, 

Departamenti i Përgjithshëm-Divizioni Civil C.nr.2040/06, i datës 11.04.2018, në pikën I, 

të dispozitivit, vërtetohet. Ndërsa pika II e dispozitivit, të njëjtit aktgjykim, në pjesën e 

refuzuar të kërkesëpadisë së paditëses Ndërmarrja Publike Banesore në Prishtinë, ka 

mbetur e pashqyrtuar.  

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

revizion, për shkak të shkeljeve esenciale të dispozitave procedurës kontestimore, dhe 

zbatimit të gabuar të së drejtës materiale, me propozim që gjykata Supreme e Kosovës 

aktgjykimin e Gjykatës Themelore në Prishtinë, C.nr.2040/06 të datës 11/04/2018 dhe 

aktgjykimin e Gjykatës së Apelit në Prishtinë AC.nr 4365/18 të datës 18/06/2020, ti prishë, 

si dhe ti anuloj të gjitha veprimet e ndërmarra përmbarimore të paditëses në kuptim të 

përmbarimit të dhunshëm në pajtim me aktgjykimet e prishura, dhe që çështjen ta kthej në 

rigjykim dhe rivendosje. 

Paditësja nuk ka parashtruar përgjigje në revizion. 

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 duke 

shqyrtuar ligjshmërinë e aktgjykimit të goditur, gjeti se:  

Revizioni i të paditurës është i pabazuar.  
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Nga shkresat e lëndës rrjedh se paditësja me padi dhe precizimin e padisë, gjatë shqyrtimit 

kryesor dhe në fjalën përfundimtare përmes të autorizuarës së saj, ka kërkuar që 

kërkesëpadia të aprovohet në tërësi si e bazuara. Në seancën përgatitore paditësja ka bërë 

precizimin e padisë, pasi që nga paraqitja e padisë në gjykatë, i padituri ka krijuar detyrime 

të reja ndaj paditëses, ashtu që për shfrytëzimin e lokalit afarist-depos i cili gjendet në ish 

Rr. ..., tani “..., ka kërkuar t'ia paguaj shumën prej 39.028.26 euro, dhe atë për periudhën 

prej 05.11.1999 deri më 05.08.2007, dhe krejt këtë me kamatë ligjore. E njëjta në këtë 

seancë është tërhequr nga kërkesa për lirimin e lokalit afarist, pasi që tani e paditura ka 

liruar lokalin afarist, dhe paditësja mbetet pranë kërkesës së pagimit të qirasë. Paditësja ka 

shtuar se me të paditurin kanë qenë në marrëdhënie juridike-kontraktuese në bazë të 

kontratës për qiranë me nr. 03 -... të datës 23.08.1999, dhe se raportin e njëjtë kontraktues 

e kanë vazhduar konform nenit 596 te LMD-së, së ish RSFJ, tani me nenin 611 të LMD-

së. Shtoi se e paditura gjatë gjithë periudhës kontestuese ka qenë në shfrytëzim të lokalit 

afarist, dhe gjatë kësaj periudhe paditësja ka qenë pronar i lokalit afarist.  

I autorizuari i palës së paditur, gjatë shqyrtimit kryesor dhe në fjalën përfundimtare, ka 

deklaruar se e kundërshtojmë në tërësi padinë dhe kërkesëpadinë e paditëses duke 

konsideruar se kontrata për qiranë e lokalit afarist, ka qenë e afatizuar deri më 31.12.1999, 

dhe se e njëjta me vullnetin e palëve nuk është përtërirë asnjëherë ashtu që nuk krijon bazë 

juridike për ngarkimin me qira, duke shtuar se të paditurit i mungon legjitimiteti pasiv, 

sepse kontrata është nënshkruar nga një person tjetër i cili gjendet në shërim në një shtet 

në botën e jashtme. I njëjti ka shtuar se në dosjen e lëndës gjendet vetëm një kontratë, e siç 

dihet kontrata është raport i vullneteve të dy palëve kontraktuese, ndërsa në këtë rast 

paditësja njëanshëm ka bërë vazhdimin e kontratës së qirasë dhe këtë e ka bërë pa e njoftuar 

dhe pa marr pëlqimin e palës së paditur. Po ashtu ka shtuar se pala e paditur është e gatshme 

t'i përmbahet në tërësi detyrimeve që rezultojnë nga kontrata e parë e datës 23.08.1999.  

Gjykata e shkallës së parë pas shqyrtimit dhe administrimit të provave të prezantuara nga 

palët, ka nxjerrë aktgjykimin C.nr.2040/06, të datës 11.04.2018, me të cilin e ka aprovuar 

pjesërisht si të bazuar kërkesëpadinë e paditëses, duke vendosur më decidivisht si në 

dispozitiv të aktgjykimit.  

Në arsyetim të aktgjykimit ndër të tjera  ka theksuar se: gjykata ka vendosur për aprovimin 

e pjesshëm të kërkesëpadisë duke u mbështetur në kuptim të nenit 596 të LMD-së, ku 
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përcaktohet se raporti juridiko material ndërmjet palëve kontraktuese ka vazhduar në 

mënyrë të heshtur dhe atë për faktin se qiradhënësi nuk ka kundërshtuar që qiramarrësi të 

vazhdoj të mbajë në shfrytëzim sendin e qirasë, e qiramarrësi nuk i ka kundërshtuar 

vërejtjet, njoftimet dhe shumat e borxhit të papaguara, për shkak të mospagimit të qirasë e 

në këtë frymë meqë qiramarrësi nuk i ka kundërshtuar këto shuma të cekura në vërejtje dhe 

njoftime, gjykata ka ardhur në përfundim se ka ekzistua edhe pëlqimi indirekt i qiramarrësit 

që kushtet e kontratës të ndryshojnë, në kuptim të uljes së çmimit të qirasë dhe rritjes së 

sipërfaqes së shfrytëzuar dhe meqë ka një pëlqim të tillë prapëseprapë të konsiderohet se 

raporti kontraktual ndërmjet palëve kontraktuese të vazhdoj në mënyrë të heshtur, 

përkundër asaj se kanë ndryshuar kushtet e kontratës. 

Në prezencën e këtyre fakteve gjykata erdhi në përfundim se për ndryshimin e këtyre 

kushteve të kontratës, pra të rritjes së sipërfaqes së shfrytëzuar dhe uljes së çmimit përkitazi 

me rritjen e sipërfaqes, ka ekzistuar pëlqimi nga ana e palës së paditur (qiramarrësit) sepse 

i njëjti ka qenë i vetëdijshëm për ndryshimin e këtyre kushteve dhe të njëjtat nuk i ka 

kundërshtuar. Andaj, në kuptim të kësaj gjendje faktike dhe bazuar në dispozitat e nenit 

596 të LMD-së, raporti juridik kontraktues ndërmjet palëve kontraktuese ka vazhduar edhe 

pas përfundimit të afatit të caktuar në kontratën dhe konsiderohet se palët e kanë lidhur 

kontratën e re, me kushtet e ndryshuara me pëlqimin e vet palëve kontraktuese dhe e ka 

detyruar të paditurën-qiramarrësen që t'ia paguaj qiranë paditëses - qiradhënësit duke 

filluar prej 05.11.2003 e deri më 05.08.2007, në shumën prej 38,025.00 euro. Sipas 

dispozitës së nenit 262 al. 1 të LMD-ës, parashihet se "kreditori në raportin e obliguar është 

i autorizuar që nga debitori të kërkoi përmbushjen e detyrimit, ndërsa debitori ka për detyrë 

ta përmbushë me ndërgjegje sikundër është përmbajtja e tij”. Sipas dispozitës së nenit 583.1 

të LMD-ës, parashihet se qiramarrësi ka për detyrë të paguaj qiranë në afate të caktuara me 

kontratë ose me ligj, e në mungesë të kontratës dhe të ligjit, ashtu sikundër praktikohet në 

vendin ku sendi i është dorëzuar qiramarrësit".  

Sa i përket pretendimit të palës së paditur, se paditësja nuk ka legjitimitet real aktiv, sepse 

nuk ka kurrfarë dëshmie se e njëjta ka qenë pronare e lokalit afarist, gjykata konsideron se 

nga provat e administruara siç janë certifikatat e pronësisë të cilat gjenden në shkresat e 

lëndës, si dhe pretendimeve të palës paditëse se pronar i këtij lokali afarist deri më datë 

19.11.2008, ka qenë paditësja, ndërsa pas kësaj date pronar është bërë Komuna e Prishtinës, 

kjo vërtetohet edhe me kontratën e lidhur ndërmjet NPB-së dhe Komunës së Prishtinës, për 
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këmbimin e parcelave tokësore ndërmjet këtyre dy subjekteve, gjykata ka gjetur se 

paditëses nuk i mungon legjitimiteti aktiv për të qenë palë paditëse. 

Gjykata e Apelit me aktgjykimin Ac.nr.4365/2018 të datës 18.06.2020, e ka refuzuar  

ankesën e të paditurit dhe e ka vërtetuar aktgjykimin e shkallës së parë duke vendosur me 

decidivisht si në dispozitiv të aktgjykimit.   

Gjykata e Apelit në arsyetimin e saj ndër të tjera ka theksuar se: nuk qëndrojnë pretendimet 

ankimore të paditurit për shkeljet e dispozitave procedurës kontestimore, pasi që me rastin 

e hartimit të aktgjykimit, gjykata e shkallës së parë në tërësi ka zbatuar nenin 160 të LPK-

së, pasi që dispozitivi i aktgjykimit është i qartë, i kuptueshëm dhe i përmbarueshëm. 

Gjykata e shkallës së parë ka dhënë arsye të mjaftueshme për mënyrën e vendosjes në këtë 

çështje juridike kontestimore duke arsyetuar të gjitha faktet vendimtare të cilat kanë 

ndikuar që e njëjta të vendosë si në dispozitiv të aktgjykimit të atakuar, të cilat arsye janë 

të pranueshme edhe për gjykatën e shkallës së dytë. Po ashtu sipas vlerësimit kësaj gjykate, 

në mes të arsyeve të paraqitura nuk ekzistojnë kundërthënie, në ndërkohë që kundërthënie 

nuk ka as në mes të dispozitivit dhe arsyetimit të aktgjykimit. Edhe gjendja faktike në këtë 

procedurë është vërtetuar drejtë dhe në mënyrë të plotë ku mbi bazën e kësaj gjendje edhe 

është aprovuar kërkesëpadia e paditëses. Andaj pretendimet e të paditurës për gjendjen 

faktike të vërtetuar në mënyrë jo të plotë dhe të drejtë, sipas vlerësimit të Gjykatës së 

Apelit, nuk qëndrojnë, për arsye se gjykata e shkallës së parë në procedurën e të provuarit 

përmes mjeteve provuese të cekura si në arsyetim të aktgjykimit të gjykatës së shkallës së 

parë, i ka vërtetuar të gjitha faktet me peshë vendimtare për këtë çështje juridike, duke 

vendosur sikurse në dispozitiv të aktgjykimit të ankimuar. 

Mbi këtë gjendje faktike të vërtetuar, gjykata ankimore e pranon në tërësi përfundimin e 

gjykatës së shkallës së parë për zbatimin e rregullt dhe të drejtë të dispozitave materialo 

juridike, nga edhe ka rrjedhur se kërkesëpadia e paditëses në rastin konkret është e bazuar. 

Sipas vlerësimit të Gjykatës së Apelit, qëndrimi dhe përfundimi juridik i gjykatës së 

shkallës së parë për themelësinë e kërkesëpadisë është i drejtë dhe i bazuar, pasi që me 

dispozitën e nenit 148 paragrafi 1 të LMD-se (i vitit 1978) përcaktohet se "kontrata krijon 

të drejta dhe detyrime për palët kontraktuese", ndërsa me dispozitën e nenit 262 paragrafi 

1 parashihet se "kreditori në raportin e obliguar është i autorizuar që prej debitorit të kërkojë 

përmbushjen e detyrimit, ndërsa debitori ka për detyrë ta përmbushë me ndërgjegje 
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krejtësisht sikundër është përmbajtja e tij. Mbi bazën e kësaj gjendje faktike të vërtetuar 

dhe në kuptim të dispozitës ligjore të lartcekur, rezulton se gjykata e shkallës së parë me të 

drejtë e ka aprovuar si të bazuar kërkesëpadinë e paditëses, për çka edhe ankesa e të 

paditurës është refuzuar në tërësi si e pabazuar, sikurse në dispozitiv të aktgjykimit. 

Ndërsa lidhur me pretendimin tjetër që ka të bëjë me skadimin e kohëzgjatjes së kontratës 

mbi qiranë, ka rezultuar se e paditura ka vazhduar ta shfrytëzojë lokalin afarist edhe pas 

skadimit të afatit të kontratës, e që nga kjo rezulton se me të drejtë gjykata e shkallës së 

parë kërkesëpadinë e paditëses të parashtruar ndaj të paditurës, e ka miratuar në tërësi si të 

bazuar, pasi që me provat e administruara është vërtetuar se nuk e ka paguar qiranë për 

muajt kontestues, dhe se pas datës së skadimit kontratës mbi qiranë e lokalit aferist, nr. ..., 

datë 23.06. 199, e paditura është pajtuar në heshtje të vazhdojë këtë kontratë deri me datë 

05.08.2007. Në raport me kamatën gjykata e shkallës së parë ka vendosur drejtë dhe në 

pajtim me dispozitat e nenit 277 se LMD - së të zbatueshme për këtë rast, e cila në rastin 

konkret është llogaritë në lartësinë të cilën e paguajnë bankat komerciale të Kosovës për 

deponimet mbi një vit pa destinim të caktuar, e deri në pagesën definitive. 

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

drejtë dhe të ligjshëm qëndrimin e gjykatës së shkallë së parë dhe të dytë lidhur me 

vendosjen, pasi që aktgjykimi i gjykatës së shkallës së parë dhe aktgjykimi i shkallës së 

dytë nuk janë të përfshira në shkelje thelbësore të dispozitave të procedurës kontestimore, 

dhe as në zbatim të gabuar të së drejtës materiale, për të cilat kjo gjykatë është e detyruar 

të kujdeset sipas detyrës zyrtare sipas nenit 215 të LPK-së. 

Pretendimet e paraqitura në revizion se aktgjykimi i gjykatës së shkallës së dytë është i 

përfshirë në shkelje thelbësore, ndonëse nuk janë cekur se cilat dispozita, është aluduar në 

shkelje nga neni 182.2. pika n) të LPK-së, sipas vlerësimit të Gjykatës Supreme të Kosovës 

nuk janë të themelta. Kjo për shkak se gjykata e shkallës së dytë e ka arsyetuar aktgjykimin 

e saj për të gjitha pretendimet ankimore të paraqitura, përfshirë edhe vlerësimin për shkeljet 

që shikohen sipas detyrës zyrtare. Në këtë kontekst aktgjykimi i kundërshtuar përmban 

arsye të mjaftueshme dhe bindëse për të gjitha pretendimet ankimore sa i përket shkeljes 

së dispozitave të procedurës kontestimore, konstatimit të gabuar dhe jo të plotë të gjendjes 

faktike dhe zbatimit të së drejtës materiale, ashtu që aktgjykimi i shkallës së dytë dhe i 
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shkallës së parë, është konform dispozitave të nenit 160 pika 4 dhe 5, të LPK-së, dispozitivi 

është i qartë dhe i ekzekutueshëm, si dhe janë dhënë arsye të plota për mënyrën e vendosjes. 

Pretendimet e revizionit për zbatim të gabuar të së drejtës materiale nuk u pranuan si të 

bazuara nga ana e Gjykatës Supreme, pasi që gjykata e shkallës së parë dhe e shkallës së 

dytë duke e vlerësuar të njëjtin pretendim të paditurës të paraqitur edhe pranë këtyre 

gjykatave, kanë dhënë arsyetim të plotë, të qartë dhe të njëjtat arsye janë të pranueshme 

edhe për Gjykatën e revizionit, pasi në rastin konkret, midis palëve ndërgjyqëse nuk ishte 

kontestuese se e paditura dhe paditësja kanë lidhur kontratë mbi qiranë e lokaleve afariste 

me numër ..., të datës 23.08.1999, për kohë të caktuar prej datës 01.08.1999 deri me datë 

31.12.1999, me sipërfaqe prej 109.44m2, e cila i takon zonës së kategorisë IV, truall 

400.00m2  , ky fakt vërtetohet edhe sipas provave që gjendën në shkresat e lëndës dhe atë 

kartelës financiare të datës 11.04.2018, njoftimit për borxh me numër ..., të datës 

15.09.2006, vërejtjes për borxh me nr. ..., të datës 20.12.2015, vërejtjes me nr. ..., të datës. 

23.02.2004, kontratën për ndërrimin e paluajtshmërisë tokë ndërtimore me numër ..., të 

datës 19.11.2008, certifikatën mbi të drejtat e pronës së paluajtshme të datës. 05.12.2010, 

procesverbalin e departamentit të rentës, të datës. 05.05.2005, ftesën për vazhdimin e 

kontratës me numër ..., të datës.23.03.2006, njoftimin me numër ..., të datës. 29.01.2007, 

ftesën për vazhdimin e kontratës me nr. ..., të datës 10.04.2007, njoftimin për shkëputjen e 

kontratës mbi qiranë e depos me numër ..., të datës 31.08.2007, faturën e qirasë me numër 

..., faturën e qirasë me numër ..., faturën e qirasë me numër ..., njoftimin me numër të 

referencës ..., të datës 07.11.2008, pasi që paditësja në mënyrë të vazhdueshme e ka kërkuar 

pagesën e qeras nga e paditura, ndërsa e paditura i ka pranuar faturat dhe vërejtjet e 

dorëzuara nga ana e paditëses, mirëpo nuk i ka kryer obligimet ndaj saj, andaj gjykata 

konstaton se e paditura në kuptim të 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 

përmbushjen e detyrimit. ndërsa debitori ka për detyrë ta përmbushë me ndërgjegje 

krejtësisht sikundër është përmbajtja e tij”, është përgjegjëse për pagesën e borxhit të 

qirasë, për periudhën e caktuar sipas aktgjykimit të gjykatës së shkallës së parë.  

Nuk qëndrojnë pretendimet e të paditurës në revizion, me të cilat pretendon se e paditura 

nuk ka obligim ndaj paditëses, duke pretenduar se kontrata e lidhur me paditësen është 

vazhduar në mënyrë të njëanshme dhe pa pëlqimin e të paditurës. Në këtë rast, midis palëve 

ndërgjyqëse nuk është kontestuese se detyrimi i të paditurës për pagesën e qirasë rrjedh 
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sipas, kontratës së lartcekur dhe faturave, e cila gjenë mbështetje me bazë juridike nga neni 

583 paragrafi 1 të Ligjit mbi Marrëdhëniet e Detyrimeve, Gazeta Zyrtare e RSFJ-së e vitit 

1978. Duke pasur parasysh dispozitën e lartcekur e cila përcakton se: “qiramarrësi ka për 

detyrë ta paguaj qiranë në afatet e caktuara me kontratë ose me ligj, e në mungesë të 

kontratës dhe të ligjit, ashtu sikundër praktikohet në vendin ku i është dorëzuar 

qiramarrësit”, si dhe dispozitën ligjore nga nenin 596 paragrafi 1, me të cilën është 

përcaktuar se: “kur pasi të ketë kaluar koha për të cilën është lidhur kontrata e qirasë, 

qiramarrësi vazhdon ta përdorë sendin, ndërsa qiradhënësi nuk e kundërshton këtë, 

konsiderohet se është lidhur kontratë e re e qirasë me kohëzgjatje të pa caktuar, në të 

njëjtat kushte sikundër edhe në ato paraprake”, rrjedh se  edhe pse nuk është bërë vazhdimi 

i kontratës paraprake e lidhur në mes të paditëses dhe të paditurës në formë të shkruar,  e 

paditura ka vazhduar ta shfrytëzoj lokalin e paditëses në mënyrë të rregullt, si dhe ka bërë 

pranimin e faturave të dorëzuara nga ana e paditëses, duke mos i kundërshtuar të njëjtat 

për asnjë moment, prandaj nga një gjendje e tillë e paditura është e obliguar në pagesën 

ndaj paditëses në shumën e gjykuar nga gjykata e shkallës së parë.  

Në raport me pretendimin e të paditurës në revizion se paditëses nuk i takon shuma të cilën 

e ka caktuar gjykata e shkallës së parë pasi që e njëjta ka bërë rritje të çmimit të qirasë në 

mënyrë të njëanshme, dhe pa pëlqimin e të paditurës, një pretendim i tillë është në tërësi i 

pa bazuar. Në këtë rast paditësja çmimin e qeras e ka faturuar në bazë të sipërfaqes të cilën 

e ka shfrytëzuar e paditura, dhe se çmimi i faturimit është në harmoni të plotë me kushtet 

e dala nga kontrata fillestare, diferenca e shumës së rritur nga ana e paditëses është në 

proporcion me ngastrën kadastrale të cilën e ka shfrytëzuar e paditura, pasi që e njëjta ka 

ndryshuar dhe është rritur, për dallim nga kontraktimi fillestar sipas kontratës, ndërsa të 

paditurës i janë dërguar faturat dhe njoftimet, ndaj të cilave nuk ka pasur kundërshtime. 

Në raport me pretendimin e të paditurës se është dashur të bëhet  nxjerrja e provës me 

ekspertizë, në mënyrë që të bëhet vlerësimi i saktë i qirasë sipas vlerës së tregut,  Gjykata 

Supreme konstaton se një pretendim i tillë është i pa bazuar, sepse e paditura për asnjë 

moment nuk ka kërkuar nga ana e gjykatës së shkallës së parë nxjerrjen e provës me 

ekspertizë, ashtu siç kërkohet me dispozitën ligjore nga neni 7 paragrafi 1 dhe nenit 356 të 

Ligjit të Procedurës Kontestimore, me të cilin përcaktohet se: 7.1“ Palët kanë për detyrë 

të paraqesin të gjitha faktet mbi të cilat i mbështesin kërkesat e veta dhe të propozojnë 

prova me të cilat konstatohen faktet e tilla”, dhe  neni 356 me të cilin përcaktohet se: 
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“gjykata, ex officio ose me propozimin e palëve mundë të bëjë të provuarit me anë të 

ekspertizës, sa herë që për vërtetimin apo sqarimin e fakteve, apo të rrethanave të caktuara 

nevojitet dijeni profesionale të cilën nuk e ka gjyqtari i çështjes”, prandaj një pretendim i 

tillë i të paditurës në këtë fazë të procedurës është jo relevant dhe pa ndikim në vendosje 

ndryshe, pasi që pala e paditur ka pas rastin që në seancë në gjykatën e shkallës së parë të 

bëjë propozimin për nxjerrjen e provës me ekspertizë. Gjykata e shkallës së parë edhe pse 

për të njëjtën çështje nuk ka nxjerrë ekspertizë ex officio për konstatimin e lartësisë së 

shumës së arritur për pagesë, e njëjta në bazë të provave të cilat gjenden në shkresat e  

lëndës, e në veçanti nga kartela financiare e datës 09.03.2018, dhe faturave, ka bërë 

kalkulimin e saktë të lartësisë së shumës, për të cilën e ka obliguar të paditurën, prandaj 

një konstatim të tillë e mbështet edhe kjo gjykatë.  

Për këto arsye pretendimet e të paditurës përkitazi me zbatimin e gabuar të së drejtës 

materiale, edhe nga Gjykata Supreme u vlerësuan si të pabazuara. Për faktin se me 

revizionin e të paditurës nuk vihet në pyetje ligjshmëria e aktgjykimit të goditur me 

revizion, as në aspektin procedural e as në atë material, si i tillë, revizioni u refuzua si i 

pabazuar. 

Pretendimet për gjendjen faktike të paraqitur në revizion nga e paditura nuk janë vlerësuar, 

pasi që sipas dispozitës së nenit 214 paragraf 2, të LPK-së, përcaktohet se: “revizioni nuk 

mund të paraqitet për shkak të konstatimit të gabuar apo jo të plotë të gjendjes faktike”.   

Nga sa u tha më lartë e në pajtim me nenin 222, të LPK, u vendos si në dispozitiv të këtij 

aktgjykimi. 

GJYKATA SUPREME E KOSOVËS NË PRISHTINË 

Rev.nr.500/2021, datë 03.08.2022 
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